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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad naftos ir dujų gavybos atviroje jūroje sektoriaus darbuotojų 
sveikatai ir saugai gresia didelis pavojus, kadangi kartais dirbama ypač pavojingomis 
aplinkos sąlygomis, po 12 valandų trunkančiomis pamainomis ir izoliuotoje darbo 
aplinkoje, ir pripažįsta, kad šios specifinės darbo sąlygos, ypač psichologinis stresas, yra ir 
turi būti toliau reglamentuojamos, kad būtų daroma kuo mažiau žmogiškų klaidų ir 
apsaugomi darbuotojai; todėl rekomenduoja pasirūpinti darbuotojų draudimo sistema ir 
savitarpio draudimo bendrove proporcingai atsižvelgiant į riziką, su kuria susiduriama;

2. palankiai vertina Komisijos ketinimą persvarstyti Direktyvą 92/91/EEB ir ragina taikyti 
bendraisiais standartais grindžiamą metodą, kad būtų išvengta nevienodo požiūrio į tos 
pačios įmonės darbuotojus atsižvelgiant į tai, kur yra jų darbo vieta; be to, ragina parengti 
skaidrių, veiksmingų, nuoseklių taisyklių rinkinį, kuris būtų taikomas visiems gavybos 
atviroje jūroje sektoriaus darbuotojams, ir įvertinti šiuo metu galiojančių teisės aktų 
veiksmingumą ir galimybę ateityje suderinti teisės aktus;

3. pabrėžia, kad kai kurios valstybės narės jau taiko puikius saugos mechanizmus, palyginti 
su tarptautinėmis ir Europos lygmens priemonėmis;

4. pabrėžia, kad labai svarbu nustatyti geriausią praktiką sveikatos apsaugos ir saugumo, taip 
pat mokymų ir kvalifikacijos įgijimo srityse;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad būtinos sistemos, kurias taikant inspekcijos galėtų atlikti 
veiksmingus patikrinimus naudodamos naujoviškus metodus, pvz., specialų darbo laiko ar 
gelbėjimo operacijų auditą, taip pat pabrėžia, kad būtina užtikrinti galimybę taikyti 
sankcijas, kai nevykdomi darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugumo reikalavimai;

6. yra įsitikinęs, kad turi būti plėtojama prevencinė sveikatos apsaugos ir saugumo kultūra 
įtraukiant darbdavius ir profesines sąjungas ir užtikrinant aktyvų darbuotojų dalyvavimą, 
ypač su jais konsultuojantis ir skatinant juos dalyvauti saugos procedūrų rengimo ir 
taikymo procese, taip pat informuojant juos apie galimą pavojų; pabrėžia, kad svarbu 
išbandyti ir stebėti šias procedūras visoje vadovavimo grandinėje siekiant užtikrinti, kad 
aukšto lygio vadovybė taip pat būtų pasirengusi ir prisiimtų atsakomybę įvykus nelaimei 
ar nesuveikus saugumo priemonei;

7. ragina Europos Sąjungą skatinti visame naftos ir dujų pramonės sektoriuje taikyti 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) parengtas darbuotojų saugos ir sveikatos 
priežiūros sistemų (angl. ILO-OSH 2001) gaires;

8. ragina valstybes nares leisti rengti tik sertifikuotus mokymus darbo vietoje arba už jos ribų 
ir ragina Komisiją parengti europinius šio sertifikavimo standartus;

9. mano, kad visi darbuotojai – nesvarbu, ką jie dirbtų ir koks jų statusas pagal sutartį –
dirbdami atviroje jūroje esančiuose įrenginiuose taip pat turėtų būti išsamiai informuoti 



PE464.779v02-00 4/6 AD\870785LT.doc

LT

apie sveikatos apsaugos ir saugumo procedūras;

10. ragina Komisiją svarstyti galimybę nustatyti bendrus aukšto lygio saugos standartus ir 
sukurti sistemas, kurios būtų skirtos kovoti su grėsmėmis ir jas riboti, šitaip mažinti riziką 
ir prireikus skubiai ir veiksmingai imtis atsakomųjų veiksmų; taip pat ragina ES 
valstybėse narėse parengti reikalavimus, kurie būtų taikomi darbuotojams, įskaitant 
rangovus ir subrangovus, atliekantiems labai pavojingas užduotis, ir juos suderinti, kad jie 
būtų nuosekliai vykdomi visuose Europos vandenyse; ragina Komisiją geranoriškai 
bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais siekiant įvertinti galimybę imtis visuotinės
darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugumo taisyklių iniciatyvos, taip pat nuolat šias 
taisykles atnaujinti atsižvelgiant į naujausius pokyčius technologijų srityje;

11. ragina Komisiją stiprinti darbuotojų teises, saugoti juos nuo bauginimo ir užtikrinti, kad 
jie galėtų anonimiškai pranešti kompetentingoms institucijoms apie nepakankamas 
saugumo priemones arba riziką;

12. ragina taikyti griežtas saugumo, sveikatos apsaugos ir mokymų taisykles subrangovams, 
kurie turi būti įgiję būtiną kvalifikaciją, reikalingą su jų atsakomybės sritimi susijusiems 
priežiūros ir statybos darbams atlikti; ragina prieš faktiškai atliekant darbą informuoti 
darbuotojus, įskaitant rangovus ir subrangovus bei darbuotojų organizacijas, apie visą su 
juo susijusią riziką;

13. ragina vystyti glaudesnį Baltijos jūros ir Šiaurės jūros regionų bendradarbiavimą vykdant 
naftos ir dujų gavybos atviroje jūroje veiklą;

14. ragina ES įsisteigusias ar veiklą joje vykdančias įmones taikyti vienodas darbuotojų 
sveikatos apsaugos ir saugumo taisykles vykdant veiklą bet kurioje pasaulio šalyje, taip 
pat ragina Komisiją bendradarbiaujant su Taryba ir Parlamentu imtis visuotinės 
iniciatyvos siekiant tobulinti taisykles ES ir už jos ribų, nebent veikla vykdoma šalyje, 
kurioje užtikrinamas aukštesnis negu ES darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugumo 
standartas – tokiu atveju taikomas pastarasis;

15. ragina ES bendradarbiauti su susijusiomis ES nepriklausančiomis šalimis, kurių piliečiai 
dirba ES naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje pramonės sektoriuje, taip pat 
su šių šalių darbuotojų ir darbdavių organizacijomis siekiant užtikrinti, kad už ES ribų 
įsteigtos, bet ES vandenyse veikiančios įmonės laikytųsi ES darbo sąlygų ir darbuotojų 
sveikatos apsaugos ir saugumo teisės aktų;

16. pabrėžia, kad gavybos atviroje jūroje arba krante sektoriaus tolesnės perdirbimo grandinės 
darbuotojai taip pat labai rizikuoja sveikata ir sauga; ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
šių darbuotojų atžvilgiu taip pat galiotų jų taikomos reguliavimo nuostatos;

17. ragina atlikti specialų nuolatinį darbuotojų, dirbančių naftos ir dujų gavybos atviroje 
jūroje sektoriuje, medicininį patikrinimą; rekomenduoja bent kartą per metus rengti 
medicininį darbuotojų fizinės ir psichinės sveikatos patikrinimą;

18. ragina ES svarstyti galimybę sukurti nepriklausomą reguliavimo instituciją, kuri spręstų 
išskirtinai naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje pramonei aktualius sveikatos 
apsaugos ir saugumo klausimus;
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19. ragina nuolat stebėti riziką remiantis sistemingai renkama informacija ir mokslinėmis 
nuomonėmis, į kurias atsižvelgiant būtų galima numatyti naują galimą riziką;

20. ragina užtikrinti daugiau skaidrumo, ypač kai tai susiję su pranešimų apie avarijas ir 
patikrinimų ataskaitų paskelbimu visuomenei ir su galimu jų poveikiu visuomenės 
sveikatai; siūlo centralizuotai telkti šią informaciją naudojantis vieša Europos platforma;

21. ragina patvirtinti priemonę, skirtą įvertinti darbuotojo patirtai rizikai, ir atsižvelgti į šį 
vertinimą apskaičiuojant darbuotojo darbo užmokestį.
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