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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že činnosti v oblasti ťažby ropy a zemného plynu na mori sú mimoriadne 
nebezpečné pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov z dôvodu niekedy extrémnych 
environmentálnych podmienok, pracovného času v podobe dvanásťhodinových 
pracovných zmien, ako aj odlúčenosti pracovného prostredia, a uznáva, že tieto osobitné 
pracovné podmienky a najmä psychologický stres sú a naďalej musia byť predmetom 
úpravy s cieľom minimalizovať zlyhanie ľudského faktora a chrániť pracovníkov; 
odporúča preto, aby sa pre pracovníkov vytvoril systém poistenia a vzájomná poisťovňa, 
ktoré by zodpovedali vzniknutým rizikám;

2. víta zámer Komisie preskúmať smernicu 92/91/EHS a žiada, aby prístup vychádzal zo 
spoločných noriem, s cieľom vyhnúť sa rozdielom v zaobchádzaní s pracovníkmi v rámci 
toho istého podniku podľa toho, kde sa nachádza ich miesto práce; okrem toho žiada, aby 
sa na všetkých pracovníkov pracujúcich v oblasti ťažby na mori vzťahovali transparentné, 
účinné a konzistentné pravidlá a aby sa preskúmala účinnosť súčasných právnych 
predpisov ako aj možnosti ich budúcej harmonizácie;

3. zdôrazňuje, že v porovnaní s medzinárodnou a európskou úrovňou už niektoré členské 
štáty disponujú vynikajúcimi bezpečnostnými mechanizmami;

4. zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité, aby sa určili najlepšie postupy v oblasti zdravia, 
bezpečnosti, odbornej prípravy a kvalifikácie;

5. zdôrazňuje potrebu zaviesť účinné systémy kontroly zo strany inšpekčných orgánov, ktoré 
budú uplatňovať inovatívne metódy, ako sú osobitné kontroly pracovného času alebo 
záchranných operácií, a možnosť uplatňovať sankcie v prípade ohrozenia zdravia 
a bezpečnosti pracovníkov;

6. je presvedčený, že je potrebné rozvíjať kultúru prevencie zdravia a bezpečnosti 
angažovaním pracovníkov a odborových organizácií a zabezpečením aktívnej účasti 
pracovníkov, predovšetkým formou konzultácií s pracovníkmi a ich zapojením do 
vypracúvania a uplatňovania bezpečnostných postupov, ako aj ich informovaním 
o prípadných rizikách; zdôrazňuje význam testovania a sledovania týchto postupov v celej 
štruktúre vydávania rozkazov s cieľom zabezpečiť, aby v prípade nehody alebo 
bezpečnostného zlyhania boli vrcholní riadiaci pracovníci dobre vyškolení a niesli 
zodpovednosť;

7. vyzýva EÚ, aby presadzovala uplatňovanie usmernenia Medzinárodnej organizácie práce 
týkajúce sa systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ILO-OSH 2001) 
v celom ropnom a plynárenskom priemysle;

8. vyzýva členské štáty, aby povolili iba certifikovanú internú alebo externú odbornú 
prípravu, a žiada Komisiu, aby vypracovala európske normy na účely tejto certifikácie;
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9. domnieva sa, že všetci pracovníci, ktorí pracujú na zariadeniach na mori, by mali byť 
v plnej miere informovaní o postupoch týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti, a to 
bez ohľadu na ich úlohy alebo zmluvné postavenie;

10. vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť stanoviť spoločné prísne bezpečnostné normy 
a systémy s cieľom obmedziť riziko na minimálnu úroveň a čeliť mu a v prípade potreby 
umožniť rýchlu a účinnú reakciu; žiada taktiež, aby sa v členských štátoch EÚ stanovili 
požiadavky na pracovníkov vrátane dodávateľov a subdodávateľov, ktorí plnia rizikové 
úlohy, a aby boli harmonizované v záujme zabezpečenia súdržného uplatňovania 
vo všetkých európskych vodách; vyzýva Komisiu, aby sa spolu s medzinárodnými 
partnermi pozitívnym spôsobom angažovala s cieľom preskúmať možnosť celosvetovej 
iniciatívy v oblasti pravidiel zdravia a bezpečnosti pri práci a aby boli tieto pravidlá 
pravidelne aktualizované, aby zodpovedali najnovšiemu technologickému rozvoju;

11. naliehavo vyzýva Komisiu, aby posilnila práva pracovníkov tým, že ich ochráni 
pred obťažovaním, s cieľom zaručiť, aby mohli príslušným orgánom anonymne oznámiť 
bezpečnostné zlyhanie alebo upozorniť na riziká;

12. žiada, aby sa stanovili prísne kritériá v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia a odbornej 
prípravy platné pre subdodávateľov, ktorí musia mať odborné zručnosti potrebné na 
plnenie úloh v oblasti údržby a výstavby v rámci ich zodpovednosti; žiada, aby boli 
pracovníci vrátane dodávateľov a subdodávateľov a organizácií zastupujúcich 
pracovníkov informovaní o všetkých rizikách súvisiacich s danou prácou ešte pred jej 
skutočným vykonaním;

13. nabáda, aby sa v súvislosti s prieskumom ložísk a ťažbou ropy a zemného plynu na mori 
vytvorila užšia spolupráca medzi regiónmi Baltského mora a Severného mora;

14. žiada spoločnosti so sídlom alebo vykonávajúce činnosť v Únii, aby uplatňovali tie isté 
pravidlá v oblasti zdravia a bezpečnosti pracovníkov vo všetkých svojich prevádzkach na 
celom svete, a Komisiu, aby v spolupráci s Radou a Parlamentom začala celosvetovú 
iniciatívu s cieľom zlepšiť tieto pravidlá v rámci EÚ ako aj mimo nej, pokiaľ sa činnosti 
nevykonávajú v krajine, ktorá v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stanovila 
prísnejšie normy ako EÚ, ktoré sa potom musia uplatňovať;

15. vyzýva EÚ, aby spolupracovala s príslušnými krajinami mimo EÚ, a to vrátane ich 
organizácií zastupujúcich pracovníkov a zamestnávateľov, ktorých štátni príslušníci 
pracujú v odvetví prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v rámci EÚ 
s cieľom zabezpečiť, aby pre spoločnosti, ktoré sídlia mimo EÚ, ale pôsobia vo vodách 
EÚ, platili pracovné podmienky EÚ a jej právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci;

16. zdôrazňuje, že veľmi vysokým zdravotným a bezpečnostným rizikám sú vystavení aj 
pracovníci v ďalších fázach spracovateľského reťazca na mori alebo na pevnine; žiada 
členské štáty, aby týchto pracovníkov zahrnuli do svojej regulačnej činnosti;

17. žiada, aby sa zabezpečila pravidelná, osobitná následná lekárska starostlivosť pre 
pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti v rámci prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu; 
odporúča, aby sa zdravotná prehliadka zameraná na fyzické a psychické zdravie 



AD\870785SK.doc 5/6 PE464.779v02-00

SK

vykonávala prinajmenšom raz ročne;

18. žiada EÚ, aby zvážila možnosť vytvorenia nezávislého regulačného orgánu pre otázky 
bezpečnosti a zdravia výhradne pre ropný a plynárenský priemysel;

19. žiada o neustále sledovanie rizík na základe systematického zberu informácií a vedeckých 
stanovísk, čo by umožnilo predvídať nové a nadchádzajúce riziká;

20. požaduje väčšiu transparentnosť, najmä čo sa týka zverejňovanie správ o nehodách, ich 
prípadného vplyvu na verejné zdravie a správ o kontrolách; navrhuje, aby sa tieto 
informácie sústredili na verejnej európskej platforme;

21. žiada, aby sa schválil mechanizmus na vyhodnocovanie rizík, ktoré pracovníci 
podstupujú, a aby sa takéto hodnotenie zohľadňovalo pri výpočte mzdy pracovníkov.
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