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Amendement 1
Elizabeth Lynne

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de sector van de offshore-
olie- en -gasactiviteiten zeer grote risico's 
met zich meebrengt voor de gezondheid en 
de veiligheid van werknemers vanwege de 
soms extreme milieuomstandigheden, 
ploegendiensten van 12 uur, alsmede de 
geïsoleerde ligging, en is van mening dat 
hun arbeidsomstandigheden moeten 
worden gereglementeerd, met name in 
verband met de menselijke fouten die dit 
met zich mee kan brengen;

1. benadrukt dat de sector van de offshore-
olie- en -gasactiviteiten zeer grote risico's 
met zich meebrengt voor de gezondheid en 
de veiligheid van werknemers vanwege de 
soms extreme milieuomstandigheden, 
ploegendiensten van 12 uur, alsmede de 
geïsoleerde ligging, en erkent dat de
arbeidsomstandigheden moeten worden 
gereglementeerd, en dat dit zo moet 
blijven, om menselijke fouten te beperken 
en werknemers te beschermen;

Or. en

Amendement 2
Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de sector van de offshore-
olie- en -gasactiviteiten zeer grote risico's 
met zich meebrengt voor de gezondheid en 
de veiligheid van werknemers vanwege de 
soms extreme milieuomstandigheden, 
ploegendiensten van 12 uur, alsmede de 
geïsoleerde ligging, en is van mening dat 
hun arbeidsomstandigheden moeten 
worden gereglementeerd, met name in 
verband met de menselijke fouten die dit 
met zich mee kan brengen;

1. benadrukt dat de sector van de offshore-
olie- en -gasactiviteiten zeer grote risico's 
met zich meebrengt voor de gezondheid en 
de veiligheid van werknemers vanwege de 
soms extreme milieuomstandigheden, 
ploegendiensten van 12 uur, alsmede de 
geïsoleerde ligging, en is van mening dat 
de specifieke arbeidsomstandigheden en 
met name de psychologische stress moeten 
worden gereglementeerd;

Or. en
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Amendement 3
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de sector van de offshore-
olie- en -gasactiviteiten zeer grote risico's 
met zich meebrengt voor de gezondheid en 
de veiligheid van werknemers vanwege de 
soms extreme milieuomstandigheden, 
ploegendiensten van 12 uur, alsmede de 
geïsoleerde ligging, en is van mening dat 
hun arbeidsomstandigheden moeten 
worden gereglementeerd, met name in 
verband met de menselijke fouten die dit 
met zich mee kan brengen;

1. benadrukt dat de sector van de offshore-
olie- en -gasactiviteiten zeer grote risico's 
met zich meebrengt voor de gezondheid en 
de veiligheid van werknemers vanwege de 
soms extreme milieuomstandigheden, 
ploegendiensten van 12 uur, alsmede de 
geïsoleerde ligging, en is van mening dat 
hun arbeidsomstandigheden moeten 
worden gereglementeerd, met name in 
verband met de menselijke fouten die dit 
met zich mee kan brengen; beveelt 
derhalve aan dat werknemers kunnen 
profiteren van een verzekeringsstelsel 
alsmede een onderlinge 
verzekeringsmaatschappij naar gelang de 
risico's waaraan zij worden blootgesteld;

Or. en

Amendement 4
Elizabeth Lynne

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd dat de Commissie 
voornemens is richtlijn 92/91/EEG te 
herzien, en eist dat er gekozen wordt voor 
een benadering van maximale en niet 
minimale harmonisering, omdat dat 
laatste kan leiden tot verschillen in 
behandeling binnen dezelfde 
onderneming, naar gelang de 
winningplaats;

2. is verheugd dat de Commissie 
voornemens is richtlijn 92/91/EEG te 
herzien, en eist dat er gekozen wordt voor 
een volledige en open benadering, waarbij 
zowel de doelmatigheid van de bestaande 
wetgeving wordt beoordeeld als de 
mogelijkheden om wetgeving in de 
toekomst te harmoniseren;
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Or. en

Amendement 5
Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd dat de Commissie 
voornemens is richtlijn 92/91/EEG te 
herzien, en eist dat er gekozen wordt voor 
een benadering van maximale en niet 
minimale harmonisering, omdat dat 
laatste kan leiden tot verschillen in 
behandeling binnen dezelfde 
onderneming, naar gelang de 
winningplaats;

2. is verheugd dat de Commissie 
voornemens is richtlijn 92/91/EEG te 
herzien, en dringt aan op een 
transparante, doeltreffende en 
samenhangende regeling die moet gelden 
voor alle werknemers in de 
offshoresector;

Or. en

Amendement 6
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat sommige lidstaten al 
uitstekende veiligheidsvoorschriften 
hebben in vergelijking met het 
internationale en Europese niveau;

Or. en

Amendement 7
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat het van uiterst belang 
is om goede praktijken op het gebied van 
gezondheid en veiligheid te 
inventariseren, alsmede op het gebied van 
opleiding en kwalificaties;

Or. en

Amendement 8
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt erop aan dat er door de 
inspectieorganen doelmatige 
controlesystemen moeten worden 
gehanteerd, met innoverende methoden 
zoals specifieke controles van arbeidstijden 
of reddingsacties;

3. dringt erop aan dat er door de 
inspectieorganen doelmatige 
controlesystemen moeten worden 
gehanteerd, met innoverende methoden 
zoals specifieke controles van arbeidstijden 
of reddingsacties en dat er sancties 
kunnen worden opgelegd wegens het in 
gevaar brengen van de gezondheid of 
veiligheid van werknemers;

Or. en

Amendement 9
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wenst dat er een cultuur van gezondheid 
en veiligheid ontstaat, door de inzet van de 
ondernemingen en de actieve deelname van 
de werknemers, met name door hen te 
raadplegen en te betrekken bij de opstelling 

4. wenst dat er een cultuur van preventieve 
gezondheid en veiligheid ontstaat, door de 
inzet van de ondernemingen en de actieve 
deelname van de werknemers, met name 
door hen te raadplegen en te betrekken bij 
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en de toepassing van 
veiligheidsprocedures, alsmede door hen 
op de hoogte te stellen van het mogelijke 
risico dat zij lopen;

de opstelling en de toepassing van 
veiligheidsprocedures, alsmede door hen 
op de hoogte te stellen van het mogelijke 
risico dat zij lopen; wijst op het belang om 
deze procedures in de gehele 
commandostructuur te testen en te 
controleren, om ervoor te zorgen dat ook 
het hogere management is opgeleid en 
aansprakelijk is bij ongevallen of 
veiligheidsgebreken;

Or. en

Amendement 10
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wenst dat er een cultuur van gezondheid 
en veiligheid ontstaat, door de inzet van de 
ondernemingen en de actieve deelname van 
de werknemers, met name door hen te 
raadplegen en te betrekken bij de opstelling 
en de toepassing van 
veiligheidsprocedures, alsmede door hen 
op de hoogte te stellen van het mogelijke 
risico dat zij lopen;

4. wenst dat er een cultuur van gezondheid 
en veiligheid ontstaat, door de inzet van de 
werkgevers, alsmede de vakbonden en de 
actieve deelname van de werknemers, met 
name door hen te raadplegen en te 
betrekken bij de opstelling en de 
toepassing van veiligheidsprocedures, 
alsmede door hen op de hoogte te stellen 
van het mogelijke risico dat zij lopen;

Or. en

Amendement 11
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij de EU op aan de 
toepassing van de ILO-richtsnoeren 
inzake beheerssystemen voor veiligheid en 
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gezondheid op het werk (ILO-OSH 2001) 
in de olie- en gaswinningsindustrie te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 12
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
alleen gecertificeerde interne en externe 
opleidingen toe te staan, verzoekt de 
Commissie Europese normen te 
ontwikkelen voor deze certificatie;

Or. en

Amendement 13
Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat alle werknemers, 
ongeacht hun taak of contractuele status, 
volledig op de hoogte moeten worden 
gesteld van de gezondheids- en 
veiligheidsprocedures wanneer zij 
werkzaam zijn op offshore-installaties;

Or. en

Amendement 14
Rolandas Paksas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
te overwegen om opleidingseisen vast te 
stellen voor werknemers die 
werkzaamheden met een hoog risico 
verrichten;

5. verzoekt de Commissie om rekening te 
houden met de gemeenschappelijke hoge 
veiligheidsnormen en -systemen om 
gevaren tegen te gaan en te beperken ten 
einde de risico's te minimaliseren en, 
indien nodig, snel en doelmatig te 
reageren en de mogelijkheid te overwegen 
om opleidingseisen vast te stellen voor 
werknemers die werkzaamheden met een 
hoog risico verrichten

Or. en

Amendement 15
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
te overwegen om opleidingseisen vast te 
stellen voor werknemers die 
werkzaamheden met een hoog risico 
verrichten;

5. verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
te overwegen om opleidingseisen vast te 
stellen voor werknemers, met inbegrip van 
aannemers en onderaannemers, die 
werkzaamheden met een hoog risico 
verrichten, en deze te harmoniseren om 
een coherente naleving ervan in alle 
Europese wateren te waarborgen;

Or. en

Amendement 16
Elizabeth Lynne

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
te overwegen om opleidingseisen vast te 
stellen voor werknemers die 
werkzaamheden met een hoog risico 
verrichten;

5. verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
te overwegen om opleidingseisen vast te 
stellen voor werknemers die 
werkzaamheden met een hoog risico 
verrichten en met internationale partners 
actief de mogelijkheid na te gaan om een 
mondiaal initiatief inzake gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften voor werknemers 
te starten;

Or. en

Amendement 17
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
te overwegen om opleidingseisen vast te 
stellen voor werknemers die 
werkzaamheden met een hoog risico 
verrichten;

5. verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
te overwegen om opleidingseisen vast te 
stellen voor werknemers die 
werkzaamheden met een hoog risico 
verrichten en deze regelmatig te 
actualiseren om ervoor te zorgen dat ze in 
overeenstemming zijn met de nieuwste 
stand der techniek;

Or. en

Amendement 18
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
te overwegen om opleidingseisen vast te 

5. verzoekt de Commissie de mogelijkheid 
te overwegen om in de lidstaten van de 
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stellen voor werknemers die 
werkzaamheden met een hoog risico 
verrichten;

EU opleidingseisen vast te stellen voor 
werknemers die werkzaamheden met een 
hoog risico verrichten;

Or. en

Amendement 19
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
de rechtspositie van werknemers te 
versterken door hen te beschermen tegen 
intimidatie zodat zij op anonieme basis 
veiligheidsgebreken of -risico's bij de 
bevoegde autoriteiten kunnen melden;

Or. en

Amendement 20
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. eist dat er strikte criteria worden 
gehanteerd in termen van opleidings- en 
veiligheidseisen voor onderaannemers, die 
over de vereiste vaardigheden moeten 
beschikken om onderhouds- en 
constructiewerkzaamheden te verrichten;

6. dringt erop aan dat er strikte 
voorschriften gelden qua veiligheid, 
bescherming van de gezondheid en 
opleiding voor onderaannemers, die over 
de vereiste kwalificaties moeten 
beschikken om onderhouds- en 
constructiewerkzaamheden te verrichten;

Or. en
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Amendement 21
Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. eist dat er strikte criteria worden 
gehanteerd in termen van opleidings- en 
veiligheidseisen voor onderaannemers, die 
over de vereiste vaardigheden moeten 
beschikken om onderhouds- en 
constructiewerkzaamheden te verrichten;

6. dringt erop aan dat er ook strikte 
voorschriften gelden qua veiligheid en 
opleiding voor onderaannemers, die over 
de vereiste kwalificaties moeten 
beschikken om onderhouds- en 
constructiewerkzaamheden op hun 
bevoegdheidsterrein te verrichten;

Or. en

Amendement 22
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. eist dat er strikte criteria worden 
gehanteerd in termen van opleidings- en 
veiligheidseisen voor onderaannemers, die 
over de vereiste vaardigheden moeten 
beschikken om onderhouds- en 
constructiewerkzaamheden te verrichten;

6. dringt erop aan dat er strikte 
voorschriften gelden qua veiligheid en 
opleiding voor onderaannemers, die over 
de vereiste kwalificaties moeten 
beschikken om onderhouds- en 
constructiewerkzaamheden te verrichten;
werknemers, met inbegrip van aannemers 
en onderaannemers en 
werknemersorganisaties, moeten op de 
hoogte worden gesteld van alle risico's die 
het werk met zich meebrengt, voordat het 
feitelijk wordt verricht;

Or. en

Amendement 23
Rolandas Paksas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. moedigt nauwere samenwerking 
tussen de Oostzeeregio en de 
Noordzeeregio aan in de offshore olie- en 
gaswinningsactiviteiten; dringt aan, 
rekening houdend met de goede 
praktijken op de Noordzee, op het starten 
van een diepgaande risico- en 
milieueffectbeoordelingsstudie en 
voorbereidende onderzoeksactiviteiten 
voor offshore olie- en 
gaswinningsinstallaties op de 
Oostzeebank (Baltic Sea Shelf); 

Or. en

Amendement 24
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. eist dat in de Unie gevestigde 
ondernemingen bij al hun activiteiten 
wereldwijd dezelfde regels toepassen op 
het gebied van gezondheid en veiligheid 
van werknemers.

7. eist dat in de Unie gevestigde 
ondernemingen bij al hun activiteiten 
wereldwijd dezelfde regels toepassen op 
het gebied van gezondheid en veiligheid 
van werknemers, tenzij de activiteiten 
worden uitgevoerd in een land waar 
strengere normen voor veiligheid en 
gezondheid op het werk gelden dan in de 
EU, die in dat geval moeten gelden.

Or. en

Amendement 25
Elizabeth Lynne
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. eist dat in de Unie gevestigde 
ondernemingen bij al hun activiteiten 
wereldwijd dezelfde regels toepassen op 
het gebied van gezondheid en veiligheid 
van werknemers.

7. eist dat in de Unie gevestigde of 
opererende ondernemingen bij al hun 
activiteiten wereldwijd dezelfde regels 
toepassen op het gebied van gezondheid en 
veiligheid van werknemers en dat de 
Commissie een mondiaal initiatief start, 
in samenwerking met de Raad en het 
Parlement, om deze regels binnen en 
buiten de EU te verbeteren.

Or. en

Amendement 26
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt er bij de EU op aan samen te 
werken met relevante landen buiten de 
EU, met inbegrip van hun werknemers-
en werkgeversorganisaties, wier 
onderdanen werkzaamheden uitvoeren in 
de offshore olie- en gaswinningsindustrie 
van de EU om ervoor te zorgen dat buiten 
de EU gevestigde ondernemingen die 
opereren in EU-wateren zich moeten 
houden aan de arbeidsomstandigheden en 
de wetgeving op het gebied van veiligheid 
en gezondheid op het werk van de EU;

Or. en

Amendement 27
Thomas Mann
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt tevens dat werknemers 
verderop in de productieketen offshore of 
onshore blootgesteld worden aan zeer 
grote gezondheids- of veiligheidsrisico's; 
verzoekt de lidstaten deze werknemers ook 
onder hun regelgevingsactiviteiten te 
laten vallen;

Or. en

Amendement 28
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wenst dat er een bijzondere en 
regelmatige medische follow-up zorg 
wordt aangeboden aan werknemers die 
werkzaam zijn in de offshore olie- en 
gaswinningssector; beveelt aan dat er ten 
minste eenmaal per jaar een medisch 
onderzoek naar de lichamelijke en 
geestelijke toestand van de werknemers 
plaatsvindt;

Or. en

Amendement 29
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. dringt er bij de EU op aan de 
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mogelijkheid te overwegen om, uitsluitend 
voor de olie- en gaswinningsindustrie, een 
onafhankelijke regelgevende instantie op 
te richten voor de gezondheid en 
veiligheid op het werk;

Or. en

Amendement 30
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. wenst dat de risico's voortdurend in 
kaart worden gebracht op basis van een 
stelselmatige verzameling van data en 
wetenschappelijke adviezen, waardoor 
geanticipeerd kan worden op nieuwe, 
toenemende risico's;

Or. en

Amendement 31
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. verzoekt om meer transparantie, 
met name met betrekking tot de 
openbaarmaking van 
ongevallenrapporten, de potentiële 
gevolgen ervan voor de volksgezondheid, 
alsmede inspectierapporten; stelt voor 
deze informatie centraal aan te bieden op 
een openbaar toegankelijk  Europees 
platform;

Or. en
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Amendement 32
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. wenst dat er een mechanisme 
wordt goedgekeurd voor de beoordeling 
van de risico's waar werknemers aan 
worden blootgesteld en dat met deze 
beoordeling rekening wordt gehouden bij 
de berekening van het salaris van de 
werknemers.

Or. en


