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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że sektor eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 
stanowi wysokie zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników z uwagi na 
niekiedy ekstremalne warunki środowiskowe, czas pracy w formie 12-godzinnych zmian 
oraz odizolowanie, a także przyznaje, że te szczególne warunki pracy, a zwłaszcza 
napięcie psychologiczne, są i nadal powinny być regulowane, aby zminimalizować ryzyko 
wystąpienia błędu ludzkiego i chronić pracowników; w związku z tym zaleca zapewnienie 
pracownikom systemu ubezpieczeń a także usług towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 
proporcjonalnie do występującego ryzyka;

2. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar dokonania przeglądu 
dyrektywy 92/91/EWG i wzywa do przyjęcia podejścia opartego na wspólnych normach, 
tak aby uniknąć odmiennego traktowania pracowników w tym samym przedsiębiorstwie 
w zależności od miejsca pracy; w związku z tym wzywa do ustanowienia zbioru 
przejrzystych, skutecznych i spójnych przepisów mających zastosowanie do wszystkich 
pracowników sektora eksploatacji złóż podmorskich oraz do dokonania oceny zarówno 
skuteczności istniejącego ustawodawstwa, jak i możliwości harmonizacji ustawodawstwa 
w przyszłości;

3. podkreśla, że niektóre państwa członkowskie posiadają już doskonałe mechanizmy 
bezpieczeństwa w porównaniu do tych istniejących na szczeblu międzynarodowym i 
europejskim;

4. podkreśla, że ogromne znaczenie ma identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny, a także szkoleń i kwalifikacji;

5. podkreśla, że konieczne są systemy skutecznych kontroli prowadzonych przez organy 
kontroli z wykorzystaniem innowacyjnych metod, jak np. szczegółowe audyty dotyczące 
czasu pracy lub akcji ratowniczych oraz że należy przewidzieć możliwość nakładania kar 
w przypadku naruszania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

6. oczekuje wypracowania kultury BHP o charakterze prewencyjnym poprzez 
zaangażowanie pracodawców i związków zawodowych oraz czynny udział pracowników, 
w szczególności poprzez konsultacje z nimi i włączenie ich w opracowywanie i 
stosowanie procedur bezpieczeństwa oraz poprzez informowanie ich o potencjalnych 
zagrożeniach związanych z ich pracą; podkreśla znaczenie testowania i monitorowania 
tych procedur, wykorzystując struktury hierarchiczne, aby zagwarantować, że wyższa 
kadra kierownicza także zostanie przeszkolona i poniesie odpowiedzialność w razie 
wypadku lub awarii systemu bezpieczeństwa;

7. wzywa Unię Europejską do promowania stosowania wytycznych MOP dotyczących 
systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (MOP-BHP 2001) w przemyśle 
naftowym i gazowym;
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8. wzywa państwa członkowskie do zezwalania wyłącznie na opatrzone certyfikatem 
szkolenia wewnętrzne lub zewnętrzne i zwraca się do Komisji o opracowanie 
europejskich standardów certyfikacji;

9. uważa, że wszyscy pracownicy, niezależnie od ich funkcji lub statusu wynikającego z 
umowy, powinni być także wyczerpująco informowani o procedurach BHP podczas pracy 
na znajdujących się na morzu instalacjach wydobywczych;

10. zwraca się do Komisji o rozpatrzenie możliwości określenia wspólnych surowych norm i 
systemów bezpieczeństwa, aby zapobiegać zagrożeniom i je ograniczać celem 
minimalizacji ryzyka i, w razie potrzeby, umożliwienia szybkiej i skutecznej reakcji; 
apeluje również o ustanowienie w państwach członkowskich UE wymogów dotyczących 
szkolenia dla pracowników, w tym wykonawców i podwykonawców, wykonujących 
zadania o wysokim stopniu zagrożenia i o ujednolicenie ich celem zapewnienia spójnego 
wdrożenia na wszystkich wodach europejskich; zwraca się do Komisji o pozytywne 
porozumienie się z partnerami międzynarodowymi celem zbadania możliwości podjęcia 
globalnej inicjatywy w zakresie zasad BHP i o regularne uaktualnianie tych zasad, tak aby 
były dostosowane do najnowszych technologii;

11. wzywa Komisję do zwiększenia praw pracowniczych przez wprowadzenie ochrony przed 
nękaniem, aby zagwarantować pracownikom możliwość anonimowego zgłaszania 
właściwym władzom wad systemu bezpieczeństwa lub stwarzanego przez nie ryzyka;

12. apeluje, aby surowe kryteria w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i szkolenia 
miały zastosowanie do podwykonawców, którzy muszą posiadać kwalifikacje wymagane 
do prowadzenia prac konserwacyjnych i budowlanych w obszarze ich kompetencji; 
wzywa do informowania pracowników, w tym wykonawców i podwykonawców oraz 
organizacji pracowniczych, o wszelkiego rodzaju ryzyku związanym z wykonywaną pracą 
zanim zostanie ona podjęta;

13. zachęca do nawiązania ściślejszej współpracy pomiędzy regionem Morza Bałtyckiego i 
Morza Północnego w zakresie wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego;

14. apeluje, aby spółki posiadające siedzibę lub działające w UE stosowały te same zasady w 
zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w odniesieniu do każdej działalności 
prowadzonej na świecie i aby Komisja podjęła globalną inicjatywę, współpracując z Radą 
i Parlamentem, celem poprawy tych zasad w i poza UE, chyba że działalność jest 
prowadzona w kraju stosującym wyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) 
niż UE, które w tej sytuacji mają zastosowanie;

15. wzywa UE do współpracy z odpowiednimi krajami spoza UE, w tym z ich organizacjami 
pracowniczymi i organizacjami pracodawców, których obywatele świadczą usługi w 
unijnym przemyśle eksploatującym podmorskie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego 
celem zadbania o to, aby firmy posiadające siedzibę poza UE, ale pracujące na unijnych 
wodach przestrzegały unijnych warunków zatrudnienia i przepisów BHP;

16. podkreśla, że wyjątkowo wysokie ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa dotyczy także 
pracowników zatrudnionych na dalszym etapie obróbki surowca na morzu lub na lądzie; 
zwraca się do państw członkowskich o uwzględnienie tych pracowników podczas 
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podejmowania działań regulacyjnych;

17. wzywa do zapewnienia pracownikom sektora eksploatującego podmorskie złoża ropy
naftowej i gazu ziemnego regularnej i szczegółowej opieki medycznej; zaleca, aby co 
najmniej raz w roku organizowano pracownikom wizytę lekarską badającą ich stan 
fizyczny i psychiczny;

18. wzywa UE do rozważenia możliwości utworzenia niezależnego ciała nadzorującego 
bezpieczeństwo i higienę wyłącznie w sektorze wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego;

19. apeluje o stałe monitorowanie zagrożeń oparte na systematycznym gromadzeniu 
informacji i opinii naukowych, co pozwoli przewidzieć nowe i potencjalne zagrożenia;

20. apeluje o większą przejrzystość, zwłaszcza jeśli chodzi o publiczne ujawnianie 
sprawozdań z wypadków, ich potencjalnego wpływu na zdrowie publiczne, a także 
sprawozdań z inspekcji; sugeruje centralizację tych informacji na europejskiej platformie 
publicznej;

21. wzywa do zatwierdzenia mechanizmu oceny ryzyka ponoszonego przez pracowników 
oraz do uwzględniania tej oceny podczas obliczania wynagrodzenia pracowników.
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