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Pozměňovací návrh 1
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na strategii Evropa 2020, 
která si jako jeden z hlavních cílů 
stanovuje dosažení vyšší úrovně 
zaměstnanosti v EU, a to o 75 % do konce 
desetiletí,

Or. hu

Pozměňovací návrh 2
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Právní východisko 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Komise o provádění 
rámcové dohody o stresu při práci, kterou 
přijali sociální partneři (KOM(2011)0241),

– s ohledem na zprávu Komise o provádění 
rámcové dohody o stresu při práci, kterou 
přijali sociální partneři (SEK(2011)0241),

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Edit Bauer
Lívia Járóka
jménem Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 

Návrh usnesení
Právní východisko 19 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svůj postoj ze dne 
7. července 2011 k přijetí rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady
o Evropském roku aktivního stárnutí
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a mezigenerační solidarity (2012)1,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– ohledem na své usnesení o obtěžování 
na pracovišti2,

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že právo na zdraví 
patří k základním právům a že každý 
pracovník má právo na pracovní podmínky 
respektující jeho zdraví, bezpečnost
a důstojnost,

A. vzhledem k tomu, že právo na zdraví 
patří k základním právům a že každý 
pracovník má právo na pracovní podmínky 
respektující jeho zdraví, bezpečnost
a důstojnost, s ohledem na zásadu 
účinnosti práva a na pozitivní povinnost 
států tuto zásadu zaručit,

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Karima Delli

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0332.
2 Úř. věst. C 77E, 28.3.2002, s. 138.
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že prevence 
pracovních rizik a udržitelný rozvoj mají 
podobné cíle - předvídat potenciální 
negativní dopad opatření, která přijímají 
podniky, skupiny nebo společenství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že technologický 
rozvoj a měnící se hospodářské a sociální 
podmínky vedou k tomu, že se neustále 
mění pracovní místa a pracovní postupy;
k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci je tudíž třeba 
využít politická a administrativní řešení
a rychlé postupy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že práce je zdrojem 
příjmů, ale rovněž přináší možnost 
sebeurčení a zapojení do společnosti,
a tudíž i příležitost pro individuální
a kolektivní rozvoj;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že ke snížení 
výskytu pracovních úrazů a nemocí
z povolání je nezbytné předcházet rizikům;
s ohledem na pozitivní dopad řádného 
řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a to na úrovni vnitrostátní, 
evropské i v jednotlivých podnicích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ae. vzhledem k tomu, že upevnění 
skutečného společného trhu a odstranění 
všech forem sociálního dumpingu spolu 
neoddělitelně souvisí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A f (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Af. vzhledem k tomu, že finanční
a hospodářská krize i nadále narušuje 
rovnováhu na trhu práce, neboť s sebou 
nese šíření nejistých forem práce, které se 
vyznačují nízkou úrovní ochrany 
zaměstnanců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ag. vzhledem k tomu, že úsporná 
rozpočtová politika a škrty v sociálních 
výdajích mohou být na úkor opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ah. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky v Evropě zaměstnávají 66 % 
ekonomicky aktivních obyvatel a že tato 
tendence má vzestupný charakter, avšak 
že v nich rovněž dochází k 82 % 
pracovních úrazů a 90 % smrtelných 
nehod1;

                                               
1 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA).
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Pozměňovací návrh 14
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. s ohledem na skutečnost, že 
obyvatelstvo v EU stárne, že se prodlužuje 
profesní život a je třeba zajistit 
prodloužení střední délky života v dobrém 
zdravotním stavu; s ohledem na 
nerovnoměrnou střední délku života
v závislosti na sociální a profesní skupině
a na obtížnosti práce; vzhledem k tomu, že 
pracující ve věku nad 55 let jsou vedle 
poškození svalové a kosterní soustavy více 
ohroženi rakovinou, onemocněními srdce
a dýchacího systému a poruchami 
spánku1;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že ochranou 
mladých pracujících se lze vyhnout 
zdravotním problémům, které jsou 
způsobeny výkonem povolání a mohou se 
objevit v pozdějším věku;

                                               
1 Nadace Eurofound, Pracovní podmínky stárnoucích ekonomicky aktivních obyvatel.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že mladí pracující
a ženy v odvětví služeb nejsou dostatečně 
zahrnuti do postupů opětovného začlenění
a udržení pracovního místa1;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že externalizace práce 
prostřednictvím subdodávek a dočasných 
pracovních poměrů s sebou často nese
snižování kvalifikace pracovní síly
a uvolnění pracovních vztahů,

C. vzhledem k tomu, že externalizace práce 
prostřednictvím subdodávek a dočasných 
pracovních poměrů může bez řádných 
kontrol vést k zaměstnávání nedostatečně 
kvalifikované pracovní síly, k nelegální 
práci a ke vzniku atypických smluvních 
vztahů,

Or. it

Pozměňovací návrh 18
Elizabeth Lynne

                                               
1 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, „Mladí pracující – Fakta a čísla“ 
(http://osha.europa.eu/en/publications/reports/7606507/view) a s tím související dokument 
(http://osha.europa.eu/fr/publications/factsheets/70), 2007; „Fakta a čísla – Poškození svalové a kosterní 
soustavy, 2010 (http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TERO09009ENC/view); a „Fakta a čísla – Odvětví 
dopravy“, 2011.
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že externalizace práce 
prostřednictvím subdodávek a dočasných 
pracovních poměrů s sebou často nese 
snižování kvalifikace pracovní síly
a uvolnění pracovních vztahů,

C. vzhledem k tomu, že externalizace práce 
prostřednictvím subdodávek a dočasných 
pracovních poměrů se v každém členském 
státě liší podle různých místních zvyků;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že externalizace práce 
prostřednictvím subdodávek a dočasných 
pracovních poměrů s sebou často nese
snižování kvalifikace pracovní síly
a uvolnění pracovních vztahů,

C. vzhledem k tomu, že externalizace práce 
prostřednictvím subdodávek a dočasných 
pracovních poměrů může v některých 
případech vést ke snižování kvalifikace 
pracovní síly a uvolnění pracovních 
vztahů,

Or. fi

Pozměňovací návrh 20
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že externalizace práce 
prostřednictvím subdodávek a dočasných 
pracovních poměrů s sebou často nese 
snižování kvalifikace pracovní síly
a uvolnění pracovních vztahů,

C. vzhledem k tomu, že externalizace práce 
prostřednictvím subdodávek a dočasných 
pracovních poměrů s sebou často nese 
snižování kvalifikace pracovní síly
a uvolnění pracovních vztahů, takže je 
obtížné určit zodpovědnost za dodržování 
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předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že rámcová směrnice 
89/391/EHS zavádí odpovědnost 
zaměstnavatelů v rámci uplatňování 
politiky pravidelné prevence a zahrnuje 
veškerá rizika bez ohledu na postavení 
pracovníka,

D. vzhledem k tomu, že rámcová směrnice 
89/391/EHS zavádí odpovědnost 
zaměstnavatelů v rámci uplatňování 
politiky pravidelné prevence, zahrnuje 
veškerá rizika bez ohledu na postavení 
pracovníka a ukládá zaměstnavateli 
povinnost zaručit, že zaměstnanci 
nebudou kvůli vykonávanému povolání 
čelit diskriminaci, a zejména obtěžování,

Or. it

Pozměňovací návrh 22
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že pro evropské 
podniky představují v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci největší obavy 
pracovní úrazy, poškození svalové
a kosterní soustavy a stres na pracovišti1;

Or. fr

                                               
1 EU-OSHA, průzkum Esener, 2009, http://osha.europa.eu/sub/esener/fr/front-
page/document_view?set_language=fr
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Pozměňovací návrh 23
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že nebyla odhalena 
jakákoli spojitost mezi počtem nehod
a velikostí podniku, avšak že počet nehod 
na druhou stranu souvisí s druhem 
zaměstnání a s odvětvím, v němž podnik 
působí, což se nejvíce projevuje
v podnicích, kde převládá manuální práce
a člověk pracuje v úzkém propojení se 
strojem,

Or. it

Pozměňovací návrh 24
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že cílem strategie 
EU 2020 je dosáhnout 75% míry 
zaměstnanosti obyvatel ve věku 20–64 let; 
vzhledem k tomu, že se pracovníci
s chronickým nebo dlouhodobým 
onemocněním často nevrátí ke svému 
zaměstnání, ačkoli by jim to jejich 
zdravotní stav dovolil;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Karima Delli
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k nárůstu chronických 
zdravotních potíží způsobených prací,
k nimž patří například poškození svalové
a kosterní soustavy („musculoskeletal 
disorders“, MSD) a psychosociální rizika,

E. vzhledem k nárůstu chronických 
zdravotních potíží způsobených prací,
k nimž patří například poškození svalové
a kosterní soustavy („musculoskeletal 
disorders“, MSD) a psychosociální rizika;
vzhledem k tomu, že podle údajů WHO se 
deprese v roce 2020 stane hlavní příčinou 
pracovní neschopnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že pod pojmem 
psychosociální rizika je třeba si představit 
rizika spojená se stresem, symbolickým 
násilím a s obtěžováním na pracovišti; že 
stres je spojen s nejistým zaměstnáním, 
etickými otázkami, špatnou organizací 
práce (např. časová tíseň nebo pracovní 
přetížení), konfliktním vztahem
s klientem, chybějící podporou v práci, 
nestabilními pracovními vztahy a 
s nerovnováhou pracovního
a soukromého života;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že technologický 
rozvoj s sebou nese nová rizika v oblasti 
zdraví a bezpečnosti pracovníků, která by 
měla být posouzena;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že zaměstnanci, 
jejichž práce zahrnuje i noční směny, 
nemají pravidelný denní režim, což je 
často příčinou problémů, které mohou 
způsobovat nemoci z povolání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že zdravotní rizika, 
jejichž příčinou je znečištění životního 
prostředí a přítomnost rizikových faktorů 
na pracovišti a která ohrožují schopnost 
reprodukce, mohou mít škodlivý vliv na 
budoucí rodiče nebo na ještě nenarozené 
dítě,

Or. it
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Pozměňovací návrh 30
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že cílem strategie 
Evropa 2020 je do roku 2020 zvýšit míru 
zaměstnanosti u věkové kategorie 20–64 
let na 75 %, a to prostřednictvím podpory 
zaměstnanosti žen, mladých lidí, starších 
lidí, lidí s nízkou kvalifikací a legálních 
přistěhovalců a posilováním sociální 
soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že v důsledku 
pracovního úrazu nebo nemocí z povolání 
zemře každoročně 168 000 evropských 
občanů*,

G. vzhledem k tomu, že v důsledku 
pracovního úrazu nebo nemocí z povolání 
zemře každoročně 168 000 evropských 
občanů1 a že ještě nelze přesně určit,
v jaké míře dochází k úrazům v souvislosti
s využíváním nových technologií a nových 
forem práce,

Or. it

                                               
1 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level (Obecný trend podle odhadovaného počtu 
pracovních úrazů a smrtelných nemocí z povolání na regionální a vnitrostátní úrovni). Journal of Safety 
Research 40 (2009), str. 125–139. Elsevier B.V.
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Pozměňovací návrh 32
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že v důsledku 
pracovního úrazu nebo nemocí z povolání 
zemře každoročně 168 000 evropských 
občanů*,

G. vzhledem k tomu, že v důsledku 
pracovního úrazu nebo nemocí z povolání 
zemře každoročně 168 000 evropských 
občanů1 a že EU se v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci stále potýká
s různými problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že v důsledku 
pracovního úrazu nebo nemocí z povolání 
zemře každoročně 168 000 evropských 
občanů*,

G. vzhledem k tomu, že v důsledku 
pracovního úrazu nebo nemocí z povolání 
zemře každoročně 168 000 evropských 
občanů a dalších 7 milionů utrpí pracovní 
úraz2;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

                                               
1 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level (Obecný trend podle odhadovaného počtu 
pracovních úrazů a smrtelných nemocí z povolání na regionální a vnitrostátní úrovni). Journal of Safety 
Research 40 (2009), str. 125–139. Elsevier B.V.
2 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level (Obecný trend podle odhadovaného počtu 
pracovních úrazů a smrtelných nemocí z povolání na regionální a vnitrostátní úrovni). Journal of Safety 
Research 40 (2009) 125–139. Elsevier B.V.
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že totožné pracovní 
podmínky mohou mít různý vliv na muže
a ženy a že k těmto rozdílům je třeba 
přihlédnout ve strategiích a opatřeních, 
jejichž cílem je zlepšit bezpečnost
a ochranu zdraví při práci;

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že v souvislosti
s nedostatkem pracovních sil je žádoucí 
prodloužit ekonomicky aktivní dobu
u starších pracujících a zajistit, aby 
opatření na podporu bezpečnosti
a ochrany co nejdříve nabyla účinnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že odborná příprava
v oblasti bezpečnosti a preventivní přístup 
mají zásadní význam, že však v malých
i velkých podnicích mohou být 
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zanedbávány,

Or. it

Pozměňovací návrh 37
Edit Bauer
Lívia Járóka
jménem Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že u žen je vyšší 
výskyt zdravotních problémů souvisejících
s prací než u mužů, a to bez ohledu na 
druh práce2, a tudíž je třeba, aby opatření
v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při 
práci brala v úvahu pohlaví a celý životní 
cyklus,

__________________
2 Occupational health and safety risks for 
the most vulnerable workers (Ochrana 
zdraví při práci a bezpečnostní rizika
u nejzranitelnějších pracujících), 
Tematická sekce A: Ekonomické
a vědecké politiky, 2011, str. 40

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Edit Bauer
Lívia Járóka
jménem Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že ženy jsou ve 
stejné, ne-li větší míře postiženy 
poruchami svalové a kosterní soustavy,
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a to i v případě, že pracují v odvětví 
služeb,

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Edit Bauer
Lívia Járóka
jménem Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gc. vzhledem k tomu, že stárnoucí ženy 
jsou obzvláště náchylné k onemocněním 
souvisejícím s věkem a že politika 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by 
této skutečnosti měla věnovat odpovídající 
pozornost,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Paul Murphy

Návrh usnesení
Odstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že evropský referenční 
rámec v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci neumožňuje automatické 
zlepšování pracovních podmínek, přičemž 
se považuje za zásadní správné 
uplatňování právních předpisů, zejména 
zapojením zaměstnanců, a kontrola tohoto 
uplatňování; vybízí Komisi k rychlému 
jednání v případě zjištění protiprávních 
činů;

1. velmi kriticky se staví k tomu, že podle 
hodnotící zprávy z roku 2009 si některé 
členské státy nevytyčily měřitelné cíle pro 
vnitrostátní strategie bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a že drtivá 
většina z nich si ani nestanovila cíle pro 
oblasti nemocí z povolání, zdravotních 
problémů a onemocnění souvisejících
s prací, rizikových faktorů spojených
s výkonem povolání nebo odvětví se 
zvýšeným rizikem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Odstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že evropský referenční rámec
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci neumožňuje automatické zlepšování 
pracovních podmínek, přičemž se považuje 
za zásadní správné uplatňování právních 
předpisů, zejména zapojením zaměstnanců,
a kontrola tohoto uplatňování; vybízí 
Komisi k rychlému jednání v případě 
zjištění protiprávních činů;

1. připomíná, že samotný evropský 
referenční rámec v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci neumožňuje 
automatické zlepšování pracovních 
podmínek, nicméně že rozhodující význam 
má naopak správné uplatňování právních 
předpisů, zejména zapojením zaměstnanců,
a kontrola tohoto uplatňování na území 
členských států; vybízí Komisi k rychlému 
jednání v případě zjištění protiprávních 
činů;

Or. it

Pozměňovací návrh 42
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Odstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že evropský referenční rámec
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci neumožňuje automatické zlepšování 
pracovních podmínek, přičemž se považuje 
za zásadní správné uplatňování právních 
předpisů, zejména zapojením zaměstnanců,
a kontrola tohoto uplatňování; vybízí 
Komisi k rychlému jednání v případě 
zjištění protiprávních činů;

1. připomíná, že evropský referenční rámec
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci neumožňuje automatické zlepšování 
pracovních podmínek, přičemž se považuje 
za zásadní správné a konkrétní uplatňování 
právních předpisů, zejména zapojením 
zaměstnanců, a kontrola tohoto 
uplatňování; vybízí Komisi k rychlému 
jednání v případě zjištění protiprávních 
činů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že evropský referenční rámec
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci neumožňuje automatické zlepšování 
pracovních podmínek, přičemž se považuje 
za zásadní správné uplatňování právních 
předpisů, zejména zapojením zaměstnanců,
a kontrola tohoto uplatňování; vybízí 
Komisi k rychlému jednání v případě 
zjištění protiprávních činů;

1. připomíná, že evropský referenční rámec
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci neumožňuje automatické zlepšování 
pracovních podmínek, přičemž se považuje 
za zásadní správné uplatňování právních 
předpisů, zejména zapojením zaměstnanců,
a kontrola tohoto uplatňování, a stejně tak 
mechanismy třístranného dialogu, 
shromažďování a šíření údajů, osvětové 
kampaně a propojování služeb v oblasti 
vzdělávání a informací; vybízí Komisi
k rychlému jednání v případě zjištění 
protiprávních činů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Georges Bach

Návrh usnesení
Odstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že evropský referenční rámec
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci neumožňuje automatické zlepšování 
pracovních podmínek, přičemž se považuje 
za zásadní správné uplatňování právních 
předpisů, zejména zapojením zaměstnanců,
a kontrola tohoto uplatňování; vybízí 
Komisi k rychlému jednání v případě 
zjištění protiprávních činů;

1. připomíná, že evropský referenční rámec
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci neumožňuje automatické zlepšování 
pracovních podmínek, přičemž se považuje 
za zásadní správné uplatňování právních 
předpisů, zejména zapojením zaměstnanců,
a kontrola tohoto uplatňování; vybízí 
Komisi k rychlému jednání v případě 
zjištění protiprávních činů a v případě 
potřeby k posílení sankcí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Odstavec 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vzhledem k tomu, že úroveň 
zaměstnanosti v EU je nutné zvyšovat 
průměrně o 1 % ročně, a tudíž prvořadý 
význam musí mít ochrana zdraví starších
a zdravotně postižených pracujících
a zavedení a zaručení pracovních 
podmínek přizpůsobených jejich stavu;

Or. hu

Pozměňovací návrh 46
Paul Murphy

Návrh usnesení
Odstavec 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že pracovní úrazy tvoří jen 
malou část zdravotních problémů, jejichž 
příčinou je práce, a že dříve měla strategie 
Společenství mnohem širší záběr, co se 
týče prevence, avšak nyní se úzce 
zaměřuje na tento jediný cíl, což narušuje 
ucelený přístup rámcové směrnice; 
kriticky se staví k tomu, že strategie pro 
stávající období (2007–2012) k ochraně 
zdraví při práci v první řadě přistupuje 
jako k jedné z proměnných ve vztahu
k produktivitě a konkurenceschopnosti 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Paul Murphy
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Návrh usnesení
Odstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že dvěma hlavními faktory, 
jimiž lze motivovat zaměstnavatele
k aktivnímu přístupu, jsou právní závazky
a požadavky kladené zaměstnanci1;

2. s politováním přistupuje ke skutečnosti, 
že přezkum v polovině období předložený 
útvary Komise obsahuje pouze velmi 
neurčité a obecné informace o pokroku 
členských států v provádění strategie; 
zdůrazňuje, že ani přezkum v polovině 
období, ani hodnotící zpráva o strategii 
Společenství pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci neposkytuje podstatné 
informace o tom, jak jsou členské státy 
úspěšné v plnění jediného vyčísleného cíle 
této strategie, tedy do roku 2012 snížit 
výskyt pracovních úrazů na 25 %; žádá, 
aby hodnotící zprávy v budoucnu lépe 
posoudily, do jaké míry členské státy 
prakticky dodržují právní předpisy EU
v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Odstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že dvěma hlavními faktory, 
jimiž lze motivovat zaměstnavatele
k aktivnímu přístupu, jsou právní závazky
a požadavky kladené zaměstnanci2;

2. považuje za nezbytné k řešení otázky 
bezpečnosti na pracovišti přistupovat 
prostřednictvím uplatňování 
dvouúrovňové strategie, úsilí
o odstraňování rizik v oblasti životního 
prostředí a zlepšení psychosociálních 
podmínek na pracovišti; je přesvědčen, že 
úspěch této strategie do značné míry závisí 
na zapojení pracujících a všech sociálních 

                                               
1 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, studie „Etude européenne sur les risques 
nouveaux et émergents“ (Evropská studie o nových a nově vznikajících rizicích) (Esener), 2009.
2 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, studie „Etude européenne sur les risques 
nouveaux et émergents“ (Evropská studie o nových a nově vznikajících rizicích) (Esener), 2009.
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partnerů;

Or. it

Pozměňovací návrh 49
Georges Bach

Návrh usnesení
Odstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že dvěma hlavními faktory, 
jimiž lze motivovat zaměstnavatele
k aktivnímu přístupu, jsou právní závazky
a požadavky kladené zaměstnanci*;

2. připomíná, že dvěma hlavními faktory, 
jimiž lze motivovat zaměstnavatele
k aktivnímu přístupu, jsou, kromě firemní 
pověsti a ekonomických zájmů, právní 
závazky a požadavky kladené 
zaměstnanci1;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Sari Essayah

Návrh usnesení
Odstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že dvěma hlavními faktory, 
jimiž lze motivovat zaměstnavatele
k aktivnímu přístupu, jsou právní závazky
a požadavky kladené zaměstnanci*;

2. připomíná, že dvěma hlavními faktory, 
jimiž lze motivovat zaměstnavatele
k aktivnímu přístupu, jsou právní závazky
a požadavky kladené zaměstnanci2 , avšak 
že i nezávisle na nich se uvědomělí 
zaměstnavatelé o oblast bezpečnosti
a ochrany zdraví zajímají, jelikož zlepšuje 
pracovní podmínky zaměstnanců, zvyšuje 
jejich produktivitu a podporuje dobrou 
pověst podniku;

                                               
1 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, studie „Etude européenne sur les risques 
nouveaux et émergents“ (Evropská studie o nových a nově vznikajících rizicích) (Esener), 2009.
2 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, studie „Etude européenne sur les risques 
nouveaux et émergents“ (Evropská studie o nových a nově vznikajících rizicích) (Esener), 2009.
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Or. fi

Pozměňovací návrh 51
Georges Bach

Návrh usnesení
Odstavec 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že je nezbytné, aby byly 
politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci sladěny na evropské i vnitrostátní 
úrovni s ostatními veřejnými politikami: 
politikami v oblasti zdraví, zaměstnanosti, 
průmyslu, životního prostředí, dopravy, 
vzdělávání a energetiky;

3. domnívá se, že je nezbytné, aby byly 
politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci sladěny na evropské i vnitrostátní 
úrovni s ostatními veřejnými politikami a 
v plné míře začleněny do následujících 
politik: v oblasti zdraví, zaměstnanosti, 
průmyslu, životního prostředí, dopravy, 
bezpečnosti silničního provozu, vzdělávání
a energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že je nezbytné, aby byly 
politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci sladěny na evropské i vnitrostátní 
úrovni s ostatními veřejnými politikami: 
politikami v oblasti zdraví, zaměstnanosti, 
průmyslu, životního prostředí, dopravy, 
vzdělávání a energetiky;

3. domnívá se, že je nezbytné, aby byly 
politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci sladěny na evropské i vnitrostátní 
úrovni s ostatními veřejnými politikami: 
politikami v oblasti zdraví, zaměstnanosti, 
průmyslu, životního prostředí, dopravy, 
vzdělávání, energetiky, regionálního 
rozvoje, veřejných zakázek a vnitřního 
trhu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 53
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Odstavec 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že je nezbytné, aby byly 
politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci sladěny na evropské i vnitrostátní 
úrovni s ostatními veřejnými politikami: 
politikami v oblasti zdraví, zaměstnanosti, 
průmyslu, životního prostředí, dopravy, 
vzdělávání a energetiky;

3. domnívá se, že je nezbytné, aby byly 
politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci sladěny na evropské i vnitrostátní 
úrovni s ostatními veřejnými politikami: 
politikami v oblasti zdraví, zaměstnanosti, 
průmyslu, výzkumu, životního prostředí, 
dopravy, vzdělávání a energetiky, a aby 
byly současně nalézány oblasti, v nichž 
tyto politiky mohou fungovat součinně;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že je nezbytné, aby byly 
politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci sladěny na evropské i vnitrostátní 
úrovni s ostatními veřejnými politikami: 
politikami v oblasti zdraví, zaměstnanosti, 
průmyslu, životního prostředí, dopravy, 
vzdělávání a energetiky;

3. domnívá se, že je nezbytné, aby byly 
politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci sladěny na evropské i vnitrostátní 
úrovni s ostatními veřejnými politikami: 
politikami v oblasti zdraví, zaměstnanosti, 
průmyslu, veřejných zakázek, životního 
prostředí, dopravy, vzdělávání
a energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Edit Bauer
Lívia Járóka
jménem Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 
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Návrh usnesení
Odstavec 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že je nezbytné, aby byly 
politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci sladěny na evropské i vnitrostátní 
úrovni s ostatními veřejnými politikami: 
politikami v oblasti zdraví, zaměstnanosti, 
průmyslu, životního prostředí, dopravy, 
vzdělávání a energetiky;

3. domnívá se, že je nezbytné, aby byly 
politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci sladěny na evropské i vnitrostátní 
úrovni s ostatními veřejnými politikami: 
politikami v oblasti zdraví, zaměstnanosti, 
průmyslu, životního prostředí, dopravy, 
vzdělávání a energetiky, a aby do nich bylo 
začleněno hledisko rovnosti žen a mužů, 
díky čemuž budou lépe odrážet specifická 
rizika, jimž jsou vystaveny pracující ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Paul Murphy

Návrh usnesení
Odstavec 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3 a. zdůrazňuje, že při řešení otázek 
týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti 
při práci je třeba zohledňovat rovnost žen
a mužů, a vítá iniciativu Komise, která 
žádá, aby byly vypracovány specifické 
metody pro posuzování dopadu v oblasti 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
s ohledem na specifika obou pohlaví; 
vyzývá Komisi, aby na úrovni Společenství 
posoudila dostupnost statistických údajů 
členěných podle pohlaví o smrtelných 
nemocech z povolání a o nemocech bez 
smrtelných následků;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti
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Návrh usnesení
Odstavec 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. žádá, aby bylo při zadávání veřejných 
zakázek ve větší míře přihlíženo k tomu, 
do jaké míry je zajištěna bezpečnost
a jakým způsobem se předchází nehodám;

Or. it

Pozměňovací návrh 58
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje význam plného provádění 
nařízení REACH i skutečnost, že by mělo 
být dosaženo lepší součinnosti tohoto 
nařízení a politik bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to jak na evropské 
úrovni, tak i v jednotlivých členských 
státech;

4. zdůrazňuje význam plného provádění 
nařízení REACH i skutečnost, že by mělo 
být dosaženo lepší součinnosti tohoto 
nařízení a politik bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to jak na evropské 
úrovni, tak i v jednotlivých členských 
státech; žádá, aby činnosti fóra pro 
výměnu informací o látce byly 
transparentní;

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Odstavec 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je třeba pomocí lepší 
koordinace politik Společenství 
podporovat vzdělávací programy a rozšířit 
programy stávající s cílem rozvíjet na 
základě místních, regionálních
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a vnitrostátních zkušeností politiku 
předcházení vzniku rizik;

Or. it

Pozměňovací návrh 60
Thomas Mann

Návrh usnesení
Odstavec 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zastává názor, že neděle by měly být 
zahrnuty do pracovního práva v EU jako 
den řádného odpočinku během týdne, jak 
tomu bylo ve směrnici z roku 1993, neboť 
je vědecky dokázáno, že tento den je
k tomu z hlediska ochrany zdraví 
vhodnější než jiné dny v týdnu;

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Thomas Mann

Návrh usnesení
Odstavec 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. zastává názor, že je naléhavě nutné 
vypracovat podrobnou vědeckou studii
o dopadech nedělní práce na zdraví 
pracujících; ze studií nadace 
EUROFOUND provedených v letech 2003
a 2007 a z poznatků britských
a německých výzkumných pracovníků
z roku 2009 vyplývá, že z hlediska ochrany 
zdraví je neděle jako den řádného 
týdenního odpočinku vhodnější než jiné 
dny v týdnu; Komise by měla neprodleně 
zadat vypracování nestranné studie, v níž 
bude provedena analýza všech 
dosavadních výsledků a vyvozeny vědecky 
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podložené závěry;

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Odstavec 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. žádá, aby příští evropská strategie 
vymezila další měřitelné cíle doplněné 
závaznými harmonogramy a pravidelným 
hodnocením; přeje si, aby byl závazně 
přijat cíl spočívající v zajištění jednoho 
inspektora práce na 10 000 pracovníků, 
což je v souladu s doporučeními MOP;

5. žádá, aby příští evropská strategie 
vymezila další měřitelné cíle doplněné 
závaznými harmonogramy a pravidelným 
hodnocením;

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Odstavec 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. žádá, aby příští evropská strategie 
vymezila další měřitelné cíle doplněné 
závaznými harmonogramy a pravidelným 
hodnocením; přeje si, aby byl závazně 
přijat cíl spočívající v zajištění jednoho 
inspektora práce na 10 000 pracovníků, což 
je v souladu s doporučeními MOP;

5. žádá, aby příští evropská strategie 
vymezila další měřitelné cíle doplněné 
závaznými harmonogramy a pravidelným 
hodnocením; přeje si, aby příslušné 
vnitrostátní orgány zvážily cíl spočívající
v zajištění jednoho inspektora práce na 10 
000 pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Ole Christensen, Sylvana Rapti
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Návrh usnesení
Odstavec 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. žádá, aby příští evropská strategie 
vymezila další měřitelné cíle doplněné 
závaznými harmonogramy a pravidelným 
hodnocením; přeje si, aby byl závazně 
přijat cíl spočívající v zajištění jednoho 
inspektora práce na 10 000 pracovníků, což 
je v souladu s doporučeními MOP;

5. žádá, aby příští evropská strategie 
vymezila další měřitelné cíle doplněné 
závaznými harmonogramy a pravidelným 
hodnocením; přeje si, aby byl jako 
minimální povinnost členských států 
závazně přijat cíl spočívající v zajištění 
jednoho inspektora práce na 10 000 
pracovníků, což je v souladu
s doporučeními MOP;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Odstavec 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že dopady krize na 
hospodářství a závažnost recese, která 
postihla několik členských států, se nesmí 
stát záminkou pro méně důsledné 
dodržování právních předpisů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví ani mít 
nepříznivé důsledky pro politiku 
předcházení vzniku rizik;

Or. el

Pozměňovací návrh 66
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Odstavec 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby podněcovaly
k sociálnímu dialogu na evropské, 
vnitrostátní a místní úrovni a na 
jednotlivých pracovištích, neboť se jedná
o nepostradatelný nástroj pro zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví všech 
pracujících;

Or. lt

Pozměňovací návrh 67
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Odstavec 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že členské státy i podniky 
musí zvýšit investice do politik 
zaměřených na prevenci rizik a zajistit, aby 
se do nich zapojili rovněž pracovníci; 
domnívá se, že tyto investice budou 
zúročeny zvýšením produktivity práce
a snížením výdajů na sociální zabezpečení;

6. domnívá se, že členské státy i podniky 
musí zvýšit investice do politik 
zaměřených na prevenci rizik a zajistit, aby 
se do nich zapojili rovněž pracovníci; 
domnívá se, že tyto investice budou 
zúročeny zvýšením produktivity práce, 
nárůstem konkurenceschopnosti podniků
a snížením výdajů na sociální zabezpečení,
a že to mimo jiné umožní zajistit 
udržitelnost systémů sociálního 
zabezpečení;

Or. lt

Pozměňovací návrh 68
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zastává názor, že má-li být prevence 
úrazů skutečně účinná, musí být 
začleněna již do první fáze navrhování 
projektu, aby bylo možné prostřednictvím 
inovací zvýšit bezpečnost produktu
a procesu výroby jako celku; vyzývá tudíž 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
výzkum v této oblasti;

Or. it

Pozměňovací návrh 69
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. považuje za důležité prohloubit 
výzkum dopadů některých činností na 
zdraví, především z dlouhodobého 
hlediska, a v co největší míře se zasazovat
o předcházení vzniku onemocnění, které 
se objevují po určité době vykonávání 
pracovní činnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 70
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Odstavec 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6 a. zastává názor, že při přijímání, 
plánování a provádění vnitrostátních 
strategií je třeba zohlednit, v jaké situaci 
se každý členský stát právě nachází,
a zaměřit se na odvětví a podniky
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s nejvyšším výskytem pracovních úrazů;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Odstavec 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad skutečností, že
rámcová dohoda o stresu při práci není
v zemích EU prováděna jednotně, vybízí 
Komisi, aby předložila legislativní návrh 
týkající se stresu při práci;

7. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
rámcová dohoda o stresu při práci není
v zemích EU prováděna jednotně;

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Sari Essayah

Návrh usnesení
Odstavec 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
rámcová dohoda o stresu při práci není
v zemích EU prováděna jednotně, vybízí 
Komisi, aby předložila legislativní návrh 
týkající se stresu při práci;

7. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
rámcová dohoda o stresu při práci není
v zemích EU prováděna jednotně;

Or. fi

Pozměňovací návrh 73
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Odstavec 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
rámcová dohoda o stresu při práci není
v zemích EU prováděna jednotně, vybízí
Komisi, aby předložila legislativní návrh 
týkající se stresu při práci;

7. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
rámcová dohoda o stresu při práci není
v zemích EU prováděna jednotně a vybízí
sociální partnery, kteří ji mají provádět,
k většímu úsilí o zvýšení povědomí o stresu 
při práci a o to, aby zaměstnavatelé, 
pracující a jejich zástupci tomuto jevu 
porozuměli;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Odstavec 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
rámcová dohoda o stresu při práci není
v zemích EU prováděna jednotně, vybízí
Komisi, aby předložila legislativní návrh 
týkající se stresu při práci;

7. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
rámcová dohoda ze dne 8. října 2004
o stresu při práci není v zemích EU 
prováděna jednotně, a vybízí členské státy, 
aby ve spolupráci se sociálními partnery 
dodržovaly závazky, které v rámci dohody 
přijaly;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Odstavec 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
rámcová dohoda o stresu při práci není
v zemích EU prováděna jednotně, vybízí 
Komisi, aby předložila legislativní návrh 
týkající se stresu při práci;

7. zdůrazňuje, že stres při práci je
v Evropě pokládán za významnou 
překážku produktivity; vyjadřuje 
politování nad skutečností, že rámcová 
dohoda o stresu při práci není v zemích EU 
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prováděna jednotně, vybízí Komisi, aby 
předložila legislativní návrh týkající se 
stresu při práci a vyvinula nástroje pro 
řízení nových a nově vznikajících rizik;

Or. lt

Pozměňovací návrh 76
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Odstavec 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
rámcová dohoda o stresu při práci není
v zemích EU prováděna jednotně, vybízí 
Komisi, aby předložila legislativní návrh 
týkající se stresu při práci;

7. vyjadřuje politování nad rostoucím 
počtem onemocnění a úrazů, jejichž 
příčinou jsou psychosociální problémy 
pracujících; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že rámcová dohoda o stresu při 
práci není v zemích EU prováděna 
jednotně, vybízí Komisi, aby předložila 
legislativní návrh týkající se stresu při 
práci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Návrh usnesení
Odstavec 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
rámcová dohoda o stresu při práci není
v zemích EU prováděna jednotně, vybízí 
Komisi, aby předložila legislativní návrh 
týkající se stresu při práci;

7. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
rámcová dohoda o stresu při práci není
v zemích EU prováděna jednotně, vybízí 
Komisi, aby předložila legislativní návrh 
týkající se stresu při práci, jelikož nejistota 
zaměstnání se reálně projevuje jako 
stresový faktor;

Or. it
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Pozměňovací návrh 78
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
rámcová dohoda o stresu při práci není
v zemích EU prováděna jednotně, vybízí 
Komisi, aby předložila legislativní návrh 
týkající se stresu při práci;

7. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
rámcová dohoda o stresu při práci není
v zemích EU prováděna jednotně, vybízí 
Komisi, aby předložila legislativní návrh 
týkající se stresu při práci, především
s ohledem na nový fenomén sebevražd 
spojených s příliš vysokými obchodními 
cíli podniků, jichž pracovníci na vyšších 
místech a vedoucích pozicích nemohou 
dosáhnout;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
rámcová dohoda o stresu při práci není
v zemích EU prováděna jednotně, vybízí 
Komisi, aby předložila legislativní návrh 
týkající se stresu při práci;

7. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
rámcová dohoda o stresu při práci není
v zemích EU prováděna jednotně, vybízí 
Komisi, aby předložila legislativní návrh 
týkající se stresu při práci; vybízí 
Evropskou komisi, aby podporovala, 
usnadňovala a sledovala plnění dohod
a rezolucí schválených sociálními 
partnery v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 80
Vincenzo Iovine

Návrh usnesení
Odstavec 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že evropská politika
v oblasti chemických rizik a prevence 
rakoviny jakožto nemoci z povolání musí 
být ambicióznější a reaktivnější;

8. domnívá se, že evropská politika
v oblasti chemických rizik a prevence 
rakoviny jakožto nemoci z povolání musí 
být ambicióznější a důraznější;

Or. it

Pozměňovací návrh 81
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Odstavec 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že evropská politika
v oblasti chemických rizik a prevence 
rakoviny jakožto nemoci z povolání musí 
být ambicióznější a reaktivnější;

8. domnívá se, že evropská politika
v oblasti chemických rizik, prevence 
rakoviny jakožto nemoci z povolání
a ochrana schopnosti reprodukce musí být 
ambicióznější a reaktivnější;

Or. it

Pozměňovací návrh 82
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Odstavec 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že veřejný ani soukromý 
sektor není připraven na to, aby se 
efektivně postavil demografické situaci
a zvážil přínosy zaměstnání většího počtu 
osob se zdravotním postižením a se 
sníženou pracovní schopností;
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Or. hu

Pozměňovací návrh 83
Sari Essayah

Návrh usnesení
Odstavec 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že rozšíření neobvyklých 
forem pracovního poměru (práce na dobu 
určitou, sezónní práce, práce na poloviční 
úvazek, práce na dálku) si žádá zvláštní 
přístup k ochraně pracovníků; požaduje, 
aby Komise zavedla legislativní nástroj 
týkající se společné a nerozdílné 
odpovědnosti podniků v rámci 
subdodavatelských řetězců;

9. zdůrazňuje, že rozšíření neobvyklých 
forem pracovního poměru (práce na dobu 
určitou, sezónní práce, práce na poloviční 
úvazek, práce na dálku) si žádá zvláštní 
přístup k ochraně pracovníků;

Or. fi

Pozměňovací návrh 84
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Odstavec 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že rozšíření neobvyklých
forem pracovního poměru (práce na dobu 
určitou, sezónní práce, práce na poloviční 
úvazek, práce na dálku) si žádá zvláštní 
přístup k ochraně pracovníků; požaduje, 
aby Komise zavedla legislativní nástroj 
týkající se společné a nerozdílné 
odpovědnosti podniků v rámci 
subdodavatelských řetězců;

9. konstatuje, že rozšíření flexibilnějších 
forem pracovního poměru (práce na dobu 
určitou, nezávislá, sezónní práce, práce na 
poloviční úvazek, práce na dálku) si žádá 
zacílenější a zvláštní přístup k ochraně 
pracovníků; vyzývá členské státy a Komisi, 
aby na tento vývoj zareagovaly a zajistily, 
že bude zohledněn v právních předpisech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Odstavec 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že rozšíření neobvyklých 
forem pracovního poměru (práce na dobu 
určitou, sezónní práce, práce na poloviční 
úvazek, práce na dálku) si žádá zvláštní 
přístup k ochraně pracovníků; požaduje, 
aby Komise zavedla legislativní nástroj 
týkající se společné a nerozdílné 
odpovědnosti podniků v rámci 
subdodavatelských řetězců;

9. zdůrazňuje, že rozšíření neobvyklých 
forem pracovního poměru (práce na dobu 
určitou, sezónní práce, práce na poloviční 
úvazek, práce na dálku) si žádá zvláštní 
přístup k ochraně pracovníků; požaduje, 
aby Komise prozkoumala specifické 
dopady těchto pracovních poměrů na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci
a aby v případě potřeby vypracovala 
nezbytná opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Thomas Mann

Návrh usnesení
Odstavec 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že rozšíření neobvyklých 
forem pracovního poměru (práce na dobu 
určitou, sezónní práce, práce na poloviční 
úvazek, práce na dálku) si žádá zvláštní 
přístup k ochraně pracovníků; požaduje, 
aby Komise zavedla legislativní nástroj 
týkající se společné a nerozdílné 
odpovědnosti podniků v rámci 
subdodavatelských řetězců;

9. zdůrazňuje, že rozšíření neobvyklých 
forem pracovního poměru (práce na dobu 
určitou, sezónní práce, práce v neděli, 
práce na poloviční úvazek, práce na dálku) 
si žádá zvláštní přístup k ochraně 
pracovníků; požaduje, aby Komise zavedla 
legislativní nástroj týkající se společné
a nerozdílné odpovědnosti podniků v rámci 
subdodavatelských řetězců;

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Karima Delli
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Návrh usnesení
Odstavec 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že prevence na pracovišti 
má nutně multidisciplinární charakter, 
neboť zahrnuje pracovní lékařství, 
bezpečnost, ergonomii, epidemiologii, 
toxikologii, průmyslovou hygienu
a především psychologii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. je přesvědčen, že budeme-li po 
evropských občanech požadovat 
prodloužení pracovního života, je 
nezbytné zlepšit jejich pracovní podmínky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. s politováním pohlíží na 
nedostatečnou součinnost směrnice
o hromadném propouštění a směrnic
o ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracujících, jelikož proces reorganizace
a restrukturalizace podniků a veřejné 
správy značně zvýší rizika v oblasti 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 9 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9d. zdůrazňuje přidanou hodnotu politiky 
Společenství v oblasti chemických látek
a skutečnost, že nabízí prostor pro 
zlepšení, kterého by se mělo využít při 
prevenci rakoviny způsobené výkonem 
práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 9 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9e. vyzývá Komisi, aby předložila výsledky 
analýzy sociálních, environmentálních
a hospodářských dopadů spojených
s expozicí karcinogenům nebo 
mutagenům a navrhla změnu směrnice 
2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před 
riziky spojenými s expozicí karcinogenům 
nebo mutagenům při práci s cílem 
stanovit nové závazné hodnoty pro 
produkty, které dosud nejsou zahrnuty do 
její působnosti; připomíná, že v současné 
době přibývá obav ohledně chemických 
rizik v případech, kdy vystavení 
chemickým látkám není záměrné, a přesto
s sebou nese nežádoucí účinky (např. při 
zpracování odpadů), a ohledně 
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kombinované expozice několika 
nebezpečným látkám současně;

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 9 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9f. s politováním přistupuje ke 
skutečnosti, že v roce 2009 se několik 
členských států ve svých strategiích 
nezaměřilo na tři priority strategie EU: 
stres a „syndrom vyhoření“, poškození 
svalové a kosterní soustavy a výzkum
a pravidelné shromažďování údajů
o nových rizicích; domnívá se, že ve 
vnitrostátních strategiích je třeba 
vynaložit větší úsilí a více prostředků na 
prevenci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 9 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9g. zdůrazňuje, že vznik nových druhů 
zaměstnání (např. zelená pracovní místa) 
přináší nové příležitosti v oblasti ochrany 
zaměstnanců 1 a přizpůsobování odborné 

                                               
1 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Foresight of new and emerging risks to 
occupational safety and health associated with new technologies in green jobs by 2020 (Předvídání nových a 
nově vznikajících rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s novými technologiemi v rámci 
zelených pracovních míst do roku 2020), První fáze: (http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-
green-jobs-drivers-change_TERO11001ENN/view) a druhá fáze: 
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přípravy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 9 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9h. domnívá se, že sociální odpovědnost 
podniků musí mít v prosazování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
svoji úlohu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že je třeba podněcovat
k citlivějšímu uplatňování předpisů
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
zejména vůči zranitelnějším skupinám 
osob (ženy, zdravotně postižené osoby, 
dočasní pracovníci atd.);

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Edit Bauer
Lívia Járóka
jménem Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 
                                                                                                                                                  
(http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view; a NIOSH 
http://www.cdc.gov/niosh/topics/PtD/greenjobs.html
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Návrh usnesení
Odstavec 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že Komise by si měla 
opatřit statistické nástroje, s jejichž pomocí 
by mohla hodnotit prevenci nejen pokud 
jde o počet úrazů, ale i pokud jde o výskyt 
onemocnění a o procentní zastoupení 
pracovníků vystavených působení 
chemických, fyzikálních či biologických 
látek a situacím, které jsou nebezpečné
z hlediska organizace práce;

11. zdůrazňuje, že Komise by si měla 
opatřit statistické nástroje, které zohlední 
specifické rysy mužů a žen a věkových 
kategorií, s jejichž pomocí by mohla 
hodnotit prevenci nejen pokud jde o počet 
úrazů, ale i pokud jde o výskyt onemocnění
a o procentní zastoupení pracovníků 
vystavených působení chemických, 
fyzikálních či biologických látek
a situacím, které jsou nebezpečné
z hlediska organizace práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Edit Bauer
Lívia Járóka
jménem Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 

Návrh usnesení
Odstavec 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že pro odstranění rizika 
předčasného odchodu do důchodu ze 
zdravotních důvodů jsou důležitá 
opatření, která berou v úvahu pohlaví,
a přístupy zaměřené na celý životní 
cyklus;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Vincenzo Iovine

Návrh usnesení
Odstavec 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby Evropská agentura pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-
OSHA) určila vnitrostátní ukazatele 
týkající se výskytu onemocnění rakovinou
a zhodnotila znalosti týkající se expozice 
zvláště zranitelných skupin pracovníků;

12. požaduje, aby Evropská agentura pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-
OSHA) určila vnitrostátní ukazatele 
týkající se vystavení rizikovým faktorům
a zhodnotila znalosti týkající se expozice 
zvláště zranitelných skupin pracovníků;

Or. it

Pozměňovací návrh 99
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby Evropská agentura pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-
OSHA) určila vnitrostátní ukazatele 
týkající se výskytu onemocnění rakovinou
a zhodnotila znalosti týkající se expozice 
zvláště zranitelných skupin pracovníků;

12. požaduje, aby Evropská agentura pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-
OSHA) určila vnitrostátní ukazatele 
týkající se výskytu onemocnění rakovinou
a zhodnotila znalosti týkající se expozice 
zvláště zranitelných skupin pracovníků 
(ženy, odvětví osobních služeb atd.);

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že pro dosahování 
lepších výsledků a předkládání návrhů je 
důležitá spolupráce Evropské agentury 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
se zvláštními výbory Evropské komise, 
jako je Výbor vrchních inspektorů práce
a Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu 
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zdraví při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Odstavec 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že počet pracovních úrazů
v EU se snížil, což je pravděpodobně 
způsobeno nižší mírou aktivity
a nepřetržitou tercializací hospodářství; 
přeje si, aby byl tento makroekonomický 
rozměr více zohledňován jak při 
vymezování cílů na evropské i vnitrostátní 
úrovni, tak i při hodnocení jejich plnění;

14. konstatuje, že počet pracovních úrazů
v EU se snížil, a vyzývá Komisi, aby 
přezkoumala, do jaké míry je to způsobeno
poklesem aktivity a nepřetržitou 
tercializací hospodářství; přeje si, aby byl 
tento makroekonomický rozměr více 
zohledňován jak při vymezování cílů na 
evropské i vnitrostátní úrovni, tak i při 
hodnocení jejich plnění;

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Sari Essayah

Návrh usnesení
Odstavec 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že počet pracovních úrazů
v EU se snížil, což je pravděpodobně 
způsobeno nižší mírou aktivity
a nepřetržitou tercializací hospodářství; 
přeje si, aby byl tento makroekonomický 
rozměr více zohledňován jak při 
vymezování cílů na evropské i vnitrostátní 
úrovni, tak i při hodnocení jejich plnění;

14. konstatuje, že počet pracovních úrazů
v EU se snížil, což je pravděpodobně 
způsobeno skutečností, že se více než dříve 
dbá na ochranu zdraví a na bezpečnost při 
práci a že ke zlepšení došlo i díky nižší 
míře aktivity a nepřetržité tercializaci
hospodářství; přeje si, aby byl tento 
makroekonomický rozměr více 
zohledňován jak při vymezování cílů na 
evropské i vnitrostátní úrovni, tak i při 
hodnocení jejich plnění;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 103
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Odstavec 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí výsledky projektu 
Komise nazvaného „Scoreboard 2009“, 
které dokládají úspěšnost členských zemí; 
lituje, že tyto údaje nejsou demokratickým 
způsobem kontrolovány a že jsou 
poskytovány pouze na základě 
dobrovolnosti;

15. bere na vědomí výsledky projektu 
Komise nazvaného „Scoreboard 2009“, 
které dokládají úspěšnost členských zemí; 
lituje, že tyto údaje jsou poskytovány 
pouze na základě dobrovolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Sari Essayah

Návrh usnesení
Odstavec 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí výsledky projektu 
Komise nazvaného „Scoreboard 2009“, 
které dokládají úspěšnost členských zemí; 
lituje, že tyto údaje nejsou demokratickým 
způsobem kontrolovány a že jsou 
poskytovány pouze na základě 
dobrovolnosti;

15. bere na vědomí výsledky projektu 
Komise nazvaného „Scoreboard 2009“, 
které dokládají úspěšnost členských zemí; 
lituje, že přesnost a úplnost těchto údajů 
není vždy nestranně ověřována a že údaje
jsou poskytovány pouze na základě 
dobrovolnosti;

Or. fi

Pozměňovací návrh 105
Georges Bach

Návrh usnesení
Odstavec 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí výsledky projektu 
Komise nazvaného „Scoreboard 2009“, 
které dokládají úspěšnost členských zemí; 
lituje, že tyto údaje nejsou demokratickým 
způsobem kontrolovány a že jsou 
poskytovány pouze na základě 
dobrovolnosti;

15. bere na vědomí výsledky projektu 
Komise nazvaného „Scoreboard 2009“, 
které dokládají úspěšnost členských zemí; 
vyzývá členské státy, aby tyto údaje byly 
demokratickým způsobem kontrolovány
a poskytovány povinně;

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Thomas Mann

Návrh usnesení
Odstavec 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí výsledky projektu 
Komise nazvaného „Scoreboard 2009“, 
které dokládají úspěšnost členských zemí; 
lituje, že tyto údaje nejsou demokratickým 
způsobem kontrolovány a že jsou 
poskytovány pouze na základě 
dobrovolnosti;

15. vítá výsledky projektu Komise 
nazvaného „Scoreboard 2009“, které 
dokládají úspěšnost členských zemí; lituje, 
že tyto údaje stále nejsou demokratickým 
způsobem kontrolovány a že jsou 
poskytovány pouze na základě 
dobrovolnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí výsledky projektu 
Komise nazvaného „Scoreboard 2009“, 
které dokládají úspěšnost členských zemí; 
lituje, že tyto údaje nejsou demokratickým 
způsobem kontrolovány a že jsou 
poskytovány pouze na základě 

15. bere na vědomí výsledky projektu 
Komise nazvaného „Scoreboard 2009“, 
které dokládají úspěšnost členských zemí; 
domnívá se, že je nezbytné, aby projekt 
pokryl všechny oblasti evropské strategie 
2007–2012; lituje, že tyto údaje nejsou 
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dobrovolnosti; demokratickým způsobem kontrolovány
a že jsou poskytovány pouze na základě 
dobrovolnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Thomas Mann

Návrh usnesení
Odstavec 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. považuje za nezbytné, aby byly 
prostudovány souvislosti mezi nepohodou 
při práci a organizací práce místo toho, aby 
se pozornost zaměřovala na statistické 
údaje a na vyhledávání jednotlivých 
slabých stránek;

16. považuje za nezbytné, aby byly 
prostudovány především souvislosti mezi 
nepohodou při práci a organizací práce; 
především vyzývá k tomu, aby byl v rámci
studie zdravotních problémů přijat 
ucelený přístup, který se zaměří na 
následující aspekty: organizace práce, 
statistické údaje a jednotlivé slabé stránky;

Or. de

Pozměňovací návrh 109
Thomas Händel, Paul Murphy

Návrh usnesení
Odstavec 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. považuje za nezbytné, aby byly 
prostudovány souvislosti mezi nepohodou 
při práci a organizací práce místo toho, aby 
se pozornost zaměřovala na statistické 
údaje a na vyhledávání jednotlivých 
slabých stránek;

16. považuje za nezbytné, aby byly 
prostudovány souvislosti mezi nepohodou 
při práci, organizací práce a uspořádáním 
pracovní doby, místo toho, aby se 
pozornost zaměřovala na statistické údaje
a na vyhledávání jednotlivých slabých 
stránek;

Or. de
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Pozměňovací návrh 110
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila
a předložila statistické údaje, z nichž 
vyplyne, do jaké míry mají studie, jejichž 
cílem je začlenit prevenci již do první fáze 
navrhování projektu, dopad na snížení 
počtu nehod;

Or. it

Pozměňovací návrh 111
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Odstavec 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. táže se, zda jsou práva na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci dodržována i 
v případech nehlášené činnosti;
zdůrazňuje, že právo na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci je právem, které 
není závislé na postavení pracovníka,
a jeho dodržování musí být zaručeno 
právními předpisy;

17. zdůrazňuje, že právo na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci je právem, které 
není závislé na postavení pracovníka,
a jeho dodržování musí být zaručeno 
právními předpisy;

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Odstavec 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. táže se, zda jsou práva na bezpečnost bere na vědomí problém zajišťování 
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a ochranu zdraví při práci dodržována i 
v případech nehlášené činnosti; 
zdůrazňuje, že právo na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci je právem, 
které není závislé na postavení 
pracovníka, a jeho dodržování musí být 
zaručeno právními předpisy;

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
u pracovníků, kteří se podílí na nehlášené 
činnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Georges Bach

Návrh usnesení
Odstavec 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. táže se, zda jsou práva na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci dodržována i 
v případech nehlášené činnosti; zdůrazňuje, 
že právo na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci je právem, které není závislé na 
postavení pracovníka, a jeho dodržování 
musí být zaručeno právními předpisy;

17. táže se, zda jsou práva na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci dodržována i 
v případech nehlášené činnosti; zastává 
názor, že kontroly a přísnější postihy by 
samy o sobě mohly jejímu výskytu 
zabránit; zdůrazňuje, že právo na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci je 
právem, které není závislé na postavení 
pracovníka, a jeho dodržování musí být 
zaručeno právními předpisy;

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Sari Essayah

Návrh usnesení
Odstavec 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. táže se, zda jsou práva na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci dodržována i 
v případech nehlášené činnosti;
zdůrazňuje, že právo na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci je právem, které 
není závislé na postavení pracovníka,

17. táže se, zda jsou práva na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci dodržována i 
v případech nehlášené činnosti, žádá, aby 
proti organizaci této činnosti byla přijata 
přísnější opatření, a zdůrazňuje, že právo 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je 
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a jeho dodržování musí být zaručeno 
právními předpisy;

právem, které není závislé na postavení 
pracovníka, a jeho dodržování musí být 
zaručeno právními předpisy;

Or. fi

Pozměňovací návrh 115
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. konstatuje, že evropské státy
s nejnižším výskytem pracovních úrazů se 
rovněž vyznačují nejvyšší 
konkurenceschopností1; domnívá se, že je 
nezbytné shromáždit více údajů o vlivu 
řádné prevence rizik na 
konkurenceschopnost podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Edit Bauer
Lívia Járóka
jménem Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 

Návrh usnesení
Odstavec 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá agenturu EU-OSHA a nadaci 
Eurofound, aby prozkoumaly příčiny 
předčasného odchodu do důchodu u žen a 
u mužů;

Or. en

                                               
1 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a světové hospodářské fórum, 2011.
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Pozměňovací návrh 117
Edit Bauer
Lívia Járóka
jménem Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 

Návrh usnesení
Odstavec 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vyzývá agenturu EU-OSHA, aby 
uskutečnila průzkum dopadu „dvojí 
směny“ na zdraví žen, tedy toho, že ženy 
musí po řádné, uznané a placené práci 
pokračovat v neplacené práci
v domácnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Odstavec 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyjadřuje politování nad tím, že 
zaměstnanci, zaměstnavatelé, sociální 
partneři, a dokonce i zdravotnická zařízení 
mají nedostatek informací o rizicích; 
připomíná, že účast a zastoupení 
zaměstnavatelů hrají v tomto ohledu 
pozitivní úlohu*;

18. vyjadřuje politování nad tím, že 
zaměstnanci, zaměstnavatelé, sociální 
partneři, a dokonce i zdravotnická zařízení 
mají nedostatek informací o rizicích a 
o řešeních; připomíná, že účast
a zastoupení zaměstnavatelů hrají v tomto 
ohledu pozitivní úlohu1;

Or. hu

Pozměňovací návrh 119
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

                                               
1 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, průzkum Esener; nadace Eurofound, Conditions 
de travail et dialogue social (Pracovní podmínky a sociální dialog), 2009.
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Návrh usnesení
Odstavec 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyjadřuje politování nad tím, že 
zaměstnanci, zaměstnavatelé, sociální 
partneři, a dokonce i zdravotnická zařízení 
mají nedostatek informací o rizicích; 
připomíná, že účast a zastoupení 
zaměstnavatelů hrají v tomto ohledu 
pozitivní úlohu*;

18. vyjadřuje politování nad tím, že 
zaměstnanci, zaměstnavatelé, sociální 
partneři, a dokonce i zdravotnická zařízení 
mají nedostatek informací o rizicích; 
připomíná, že účast a zastoupení 
zaměstnavatelů hrají v tomto ohledu 
pozitivní úlohu1, a rovněž poukazuje na 
význam vzdělávání pracujících při 
plánování zásahů, u nichž je nutná vyšší 
úroveň bezpečnosti při práci;

Or. it

Pozměňovací návrh 120
Vincenzo Iovine

Návrh usnesení
Odstavec 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že pro předvídání nových
a nově vznikajících rizik je důležité 
předávat vědecké údaje podnikům;

Or. it

Pozměňovací návrh 121
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že zastoupení 

                                               
1 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, průzkum Esener; nadace Eurofound, Conditions 
de travail et dialogue social (Pracovní podmínky a sociální dialog), 2009.
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zaměstnanců má pozitivní vliv na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
zejména u malých a středních podniků
a jedná-li se o zastoupení formální; je 
přesvědčen, že zapojení zaměstnanců je 
dalším klíčovým bodem pro úspěšné řízení 
rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci1;

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Odstavec 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zastává názor, že politika bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci je nezbytná pro 
zachování a ochranu zdraví pracujících; 
zdůrazňuje však, že je důležité zajistit, aby 
vzdělávání v oblasti ochrany zdraví
a bezpečnosti, které probíhá na pracovišti, 
odpovídalo nejnovějšímu vývoji;

Or. it

Pozměňovací návrh 123
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že všem pracujícím, 
především sezónním pracovníkům, 
zaměstnancům na částečný úvazek nebo 
pracovníkům v subdodavatelských 
řetězcích se musí dostat zvláštního školení

                                                                                                                                                  
1 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, průzkum Esener.
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v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví;

Or. it

Pozměňovací návrh 124
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Odstavec 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zlepšit provádění stávajících právních 
předpisů pomocí nezávazných nástrojů,
k nimž patří výměna osvědčených 
postupů, osvětové kampaně a lepší 
informovanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Odstavec 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že nástroje prevence rizik 
se musí vztahovat na všechny pracovníky,
a to i ve veřejném sektoru;

19. domnívá se, že nástroje prevence rizik 
se musí vztahovat na všechny pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Paul Murphy

Návrh usnesení
Odstavec 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že nástroje prevence rizik 
se musí vztahovat na všechny pracovníky,
a to i ve veřejném sektoru;

19. poznamenává, že přibližně 50 % 
pracujících v EU dosud nemá přístup
k preventivním službám, především
v malých a středních podnicích
a subdodavatelských řetězcích; poukazuje 
na to, že většina stávajících služeb nemá 
multidisciplinární charakter a že řada
z nich odpovídajícím způsobem neodráží 
hierarchii preventivních opatření rámcové 
směrnice; domnívá se, že nástroje 
prevence rizik se musí vztahovat na 
všechny pracovníky, a to i ve veřejném 
sektoru; vyzývá Komisi, aby podrobně 
prověřila stav preventivních systémů 
členských států a ve spolupráci
s příslušnými vnitrostátními orgány 
předložila návrhy na vytvoření 
soudržných celostátních politik prevence 
založených na celkové strategii EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Odstavec 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že nástroje prevence rizik 
se musí vztahovat na všechny pracovníky,
a to i ve veřejném sektoru;

19. domnívá se, že nástroje prevence rizik 
se musí vztahovat na všechny pracovníky 
ve veřejném i soukromém sektoru, a že je 
třeba věnovat zvláštní pozornost situaci 
zranitelných pracovníků, především těch, 
kteří se musí zapojovat do systémů 
povinné práce, aniž by k tomu měli 
potřebnou kvalifikaci nebo prošli 
odbornou přípravou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Odstavec 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že nástroje prevence rizik 
se musí vztahovat na všechny pracovníky,
a to i ve veřejném sektoru;

19. domnívá se, že nástroje prevence rizik 
se musí vztahovat na všechny pracovníky,
a to i ve veřejném sektoru, a že jim musejí 
být k dispozici opatření týkající se 
dostupnosti;

Or. hu

Pozměňovací návrh 129
Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Odstavec 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že nástroje prevence rizik 
se musí vztahovat na všechny pracovníky,
a to i ve veřejném sektoru;

19. domnívá se, že nástroje prevence rizik 
se musí vztahovat na všechny pracovníky,
a to i ve veřejném sektoru; domnívá se, že
k nástrojům prevence rizik by měla patřit 
řada školení a seminářů určených pro 
pracující;

Or. pl

Pozměňovací návrh 130
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Odstavec 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že nástroje prevence rizik 
se musí vztahovat na všechny pracovníky,
a to i ve veřejném sektoru;

19. domnívá se, že nástroje prevence rizik 
se musí vztahovat na všechny pracovníky,
a to i ve veřejném sektoru; dále považuje 
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za nezbytné brát v potaz nové formy práce, 
aby se preventivní a kontrolní opatření 
vztahovala na všechny pracující bez 
ohledu na vykonávaný druh práce a na 
pracovní podmínky;

Or. it

Pozměňovací návrh 131
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že nástroje prevence rizik
se musí vztahovat na všechny pracovníky,
a to i ve veřejném sektoru;

19. domnívá se, že nástroje prevence rizik 
se musí vztahovat na všechny pracovníky,
a to i ve veřejném sektoru; přeje si, aby byl 
stanoven cíl mít k dispozici jednoho 
inspektora v oblasti prevence na 3 000 
zaměstnanců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Odstavec 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje význam vzdělávání pro 
pracující, zaměřeného na rozvoj 
sociálních dovedností, včetně schopnosti 
komunikovat a řešit konflikty;

Or. pl

Pozměňovací návrh 133
Tadeusz Cymański
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Návrh usnesení
Odstavec 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. domnívá se, že má-li dojít k omezení 
stresu při práci, je třeba zavést a dále 
rozvíjet specializovaná školení, jejichž 
cílem bude zvýšit schopnost pracovat ve 
stresových situacích, a semináře zaměřené 
na schopnosti pracovat v týmu a na 
zlepšení integrace skupiny sestavené ze 
stanovených pracujících;

Or. pl

Pozměňovací návrh 134
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že musí být zaručena 
nezávislost preventivních služeb ve vztahu
k zaměstnavatelům; lituje, že v některých 
členských státech jsou řízením služeb 
týkajících se ochrany zdraví při práci 
pověřována sdružení zaměstnavatelů, která 
tak hrají současně úlohu soudců
i obžalovaných;

20. domnívá se, že musí být zaručena 
nezávislost preventivních služeb ve vztahu
k zaměstnavatelům; domnívá se, že
v zájmu ochrany zdraví při práci je nutné, 
aby sledování, varování, lékařské posudky
a z toho vyplývající odborné poradenství 
prováděli pouze odborní a nezávislí 
pracovníci; lituje, že v některých 
členských státech jsou řízením služeb 
týkajících se ochrany zdraví při práci 
pověřována sdružení zaměstnavatelů, která 
tak hrají současně úlohu soudců
i obžalovaných a jejichž skutečným 
rozhodovacím orgánem je valné 
shromáždění;

Or. fr

Pozměňovací návrh 135
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné



PE472.198v01-00 62/112 AM\877188CS.doc

CS

Návrh usnesení
Odstavec 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zastává názor, že koncepce 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má 
více rozměrů a že vyžaduje součinnost 
politik v různých oblastech, jako je 
vzdělávání, zdravotnictví, výzkum nebo 
sociální zabezpečení; považuje za 
nezbytné klást zvláštní důraz na politiky 
prevence pracovních rizik, především tím, 
že se s pomocí sociálních partnerů budou 
provádět programy zaměřené na 
informovanost a na vzdělávání 
zaměstnavatelů a pracovníků;

Or. el

Pozměňovací návrh 136
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Odstavec 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. zdůrazňuje, že v důsledku pokroku ve 
výzkumu ve zdravotnictví, neustále se 
měnící sociální a hospodářské situace, 
vývoje nových technologií a změn na trhu 
práce musí evropské a vnitrostátní orgány 
sledovat nová pracovní rizika a dbát na to, 
aby byly včas aktualizovány právní 
předpisy, které se k nim vztahují, jejich 
uplatňování a seznam těžké a zdraví 
nebezpečné práce;

Or. el

Pozměňovací návrh 137
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti
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Návrh usnesení
Odstavec 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. domnívá se, že sociální odpovědnost 
podniků představuje důležitý a efektivní 
nástroj, především pro zaručení 
bezpečných pracovních podmínek
a kvalitního pracovního prostředí, že je 
však třeba se v jejím prosazování neomezit 
pouze na dobrovolnost;

Or. it

Pozměňovací návrh 138
Thomas Mann

Návrh usnesení
Odstavec 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že v provádění platných 
právních předpisů a potažmo i v samotné 
prevenci hraje zásadní úlohu inspekce 
práce; vybízí členské státy, aby posílily 
sankce vůči podnikům, které nedodržují 
své povinnosti v oblasti základních práv 
(mzdy, bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, včetně délky pracovní doby);

21. připomíná, že v provádění platných 
právních předpisů a potažmo i v samotné 
prevenci hraje zásadní úlohu inspekce 
práce; vybízí členské státy, aby posoudily, 
zda by měly být posíleny sankce vůči 
podnikům, které nedodržují své povinnosti
v oblasti základních práv (mzdy, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
včetně délky pracovní doby);

Or. de

Pozměňovací návrh 139
Sari Essayah

Návrh usnesení
Odstavec 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že v provádění platných 
právních předpisů a potažmo i v samotné 

21. připomíná, že v provádění platných 
právních předpisů a potažmo i v samotné 
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prevenci hraje zásadní úlohu inspekce 
práce; vybízí členské státy, aby posílily 
sankce vůči podnikům, které nedodržují 
své povinnosti v oblasti základních práv 
(mzdy, bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, včetně délky pracovní doby);

prevenci hraje zásadní úlohu inspekce 
práce; vybízí členské státy, aby posílily 
sankce vůči podnikům, které nedodržují 
své povinnosti v oblasti základních práv 
(bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
včetně délky pracovní doby);

Or. fi

Pozměňovací návrh 140
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Odstavec 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že v provádění platných 
právních předpisů a potažmo i v samotné 
prevenci hraje zásadní úlohu inspekce 
práce; vybízí členské státy, aby posílily 
sankce vůči podnikům, které nedodržují 
své povinnosti v oblasti základních práv 
(mzdy, bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, včetně délky pracovní doby);

21. připomíná, že v provádění platných 
právních předpisů a potažmo i v samotné 
prevenci hraje zásadní úlohu inspekce 
práce, která působí prostřednictvím 
vzdělávání, přesvědčování
a povzbuzování; vybízí členské státy, aby 
posílily sankce vůči podnikům, které 
nedodržují své povinnosti v oblasti 
základních práv (mzdy, bezpečnost
a ochrana zdraví při práci, včetně délky 
pracovní doby);

Or. lt

Pozměňovací návrh 141
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že v provádění platných 
právních předpisů a potažmo i v samotné 
prevenci hraje zásadní úlohu inspekce 
práce; vybízí členské státy, aby posílily 
sankce vůči podnikům, které nedodržují 
své povinnosti v oblasti základních práv 

21. připomíná, že v provádění platných 
právních předpisů a potažmo i v samotné 
prevenci hraje zásadní úlohu inspekce 
práce a zejména kontrola dodržování 
důstojných pracovních podmínek
u ohrožených skupin zaměstnanců nebo
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(mzdy, bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, včetně délky pracovní doby);

u povolání, která se často provádí „na 
černo“; vybízí členské státy, aby posílily
sankce vůči podnikům, které nedodržují 
své povinnosti v oblasti základních práv 
(mzdy, bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, včetně délky pracovní doby);

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Návrh usnesení
Odstavec 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že v provádění platných 
právních předpisů a potažmo i v samotné 
prevenci hraje zásadní úlohu inspekce 
práce; vybízí členské státy, aby posílily 
sankce vůči podnikům, které nedodržují 
své povinnosti v oblasti základních práv 
(mzdy, bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, včetně délky pracovní doby);

21. připomíná, že v provádění platných 
právních předpisů a potažmo i v samotné 
prevenci hraje zásadní úlohu inspekce 
práce; zdůrazňuje, že členské státy musí 
zaručit vysokou úroveň vzdělávání
a dalšího rozvoje inspektorů práce; vybízí 
členské státy, aby posílily sankce vůči 
podnikům, které nedodržují své povinnosti
v oblasti základních práv (mzdy, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
včetně délky pracovní doby);

Or. de

Pozměňovací návrh 143
Georges Bach

Návrh usnesení
Odstavec 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že v provádění platných 
právních předpisů a potažmo i v samotné 
prevenci hraje zásadní úlohu inspekce 
práce; vybízí členské státy, aby posílily 
sankce vůči podnikům, které nedodržují 

21. připomíná, že v provádění platných 
právních předpisů a potažmo i v samotné 
prevenci hraje zásadní úlohu inspekce 
práce; vybízí členské státy, aby pro výkon 
inspekcí práce navýšily počty 
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své povinnosti v oblasti základních práv 
(mzdy, bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, včetně délky pracovní doby);

zaměstnanců a prostředky a posílily 
sankce vůči podnikům, které nedodržují 
své povinnosti v oblasti základních práv 
(mzdy, bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, včetně délky pracovní doby);

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. poukazuje na to, že agentura EU-
OSHA doporučuje, aby byl pro posouzení
a prevenci rizik vyvinut vzorový plán 
činnosti 1;

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. trvá na tom, že prevenci zdravotních 
problémů a bezpečnosti při práci je třeba 
věnovat stejnou pozornost v soukromém
i veřejném sektoru; připomíná, že zásada 
nediskriminace má závazný charakter;

Or. fr

                                               
1 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
http://osha.europa.eu/fr/topics/riskassessment/index_html
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Pozměňovací návrh 146
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 21 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. vyjadřuje politování nad tím, že
v řadě členských států neexistuje 
koordinace mezi politikou veřejného 
zdraví a politikou ochrany zdraví na 
pracovišti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 147
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 21 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21d. potvrzuje, že inspekce práce má 
klíčový význam pro prevenci a kontrolu
a působí ve prospěch zlepšení 
informovanosti a odborných znalostí
v daném podniku; vyzývá členské státy, 
aby pro výkon inspekcí práce navýšily 
počty zaměstnanců a prostředky, aby 
splnily cíl spočívající v zajištění jednoho 
inspektora práce na 10 000 pracovníků, 
což je v souladu s doporučeními MOP,
a posílily sankce vůči podnikům, které 
nedodržují své povinnosti v oblasti 
základních práv (mzdy, délka pracovní 
doby, bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci); domnívá se, že sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující;

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Karima Delli
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Návrh usnesení
Odstavec 21 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21e. podporuje pozitivní přínos Výboru 
vrchních inspektorů práce pro sbližování 
národních kultur; žádá, aby byly navýšeny 
jeho zdroje a schopnosti; přeje si, aby byla 
posílena jeho spolupráce s lucemburským 
poradním výborem; vyzývá Výbor 
vrchních inspektorů práce, aby předložil 
návrhy na vytvoření evropského sboru 
inspektorů, kteří budou mít cenné 
odborné znalosti v oblasti vysílání 
pracovníků a přeshraničního obchodu se 
službami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 149
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 21 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21f. vyzývá členské státy, aby přísněji 
kontrolovaly neplnění povinnosti hlášení 
pracovních úrazů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Odstavec 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. přeje si, aby zaměstnanec měl
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možnost přejít na jinou pracovní pozici, 
bude-li se domnívat, že pracovní 
podmínky ohrožují jeho zdraví nebo 
bezpečnost (k tomuto účelu je třeba 
stanovit ukazatele či kritéria, aby bylo 
možné určit míru škodlivosti);

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Odstavec 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. naléhavě vyzývá členské státy, aby
v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti
a inspekce práce snižovaly byrokratickou 
zátěž, omezovaly spletitost vnitrostátních 
kontrolních mechanismů, podporovaly 
jejich dynamiku a zjednodušily 
těžkopádné vnitřní postupy, což jim 
umožní přechod k většímu počtu 
účinnějších kontrol;

Or. el

Pozměňovací návrh 152
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Odstavec 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. domnívá se, že členské státy, veřejné 
či soukromé organizace a sociální 
partneři musí v soukromém i veřejném 
sektoru zavést účinné politiky prevence
a využít k tomu především výměnu 
informací a vzdělávání zaměstnanců, 
vedoucích pracovníků, sociálních 
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partnerů a pracovních lékařů;

Or. it

Pozměňovací návrh 153
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Odstavec 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá členské státy, aby lépe 
využívaly pravidelné lékařské prohlídky
a analýzy výsledků a s jejich pomocí 
zajistily, že zdravotní stav pracujících 
bude odpovídat nárokům vykonávané 
práce;

Or. ro

Pozměňovací návrh 154
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Odstavec 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. žádá Evropskou komisi, aby v této 
oblasti sepsala příručky osvědčených 
postupů; zdůrazňuje, že je nutné, aby 
členské státy zavedly výměny osvědčených 
postupů, aby se zvýšila efektivita
zaměstnanců při práci;

Or. ro

Pozměňovací návrh 155
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Odstavec 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen o tom, že ochrana 
pracovníků nemůže být správně 
uplatňována, aniž by došlo ke zhodnocení 
rizik; považuje za důležité, aby byla 
malým a středním podnikům poskytnuta 
pomoc při provádění jejich politik 
zaměřených na prevenci rizik; zdůrazňuje 
kladnou úlohu, kterou hrají jednoduché, 
bezplatné a cílené iniciativy, k nimž patří 
například OiRA*,

22. domnívá se, že je důležité, aby veřejné 
orgány pověřené prováděním právních 
předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví v členských státech vyvinuly 
maximální úsilí o posouzení
a minimalizaci všech rizik a zajistily 
řádnou ochranu zaměstnanců; považuje 
za důležité, aby byla malým a středním 
podnikům poskytnuta pomoc při provádění 
jejich politik zaměřených na prevenci rizik; 
zdůrazňuje kladnou úlohu, kterou hrají 
jednoduché, bezplatné a cílené iniciativy,
k nimž patří například OiRA1;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. konstatuje, že ve většině podniků 
probíhá posouzení rizik, avšak v menší 
míře v malých podnicích a v některých 
členských státech2;

Or. fr

Pozměňovací návrh 157
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 22 b (nový)

                                               
1 Projekt interaktivního posuzování rizik on-line, který uskutečnila Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci.
2 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, průzkum Esener.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. domnívá se, že malé a střední 
podniky samy o sobě nejsou méně 
bezpečné, avšak že rizika jsou spíše 
spojena s nevhodnou organizací práce
a rovněž s tím, že na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci je vyčleněno 
méně prostředků; domnívá se, že je 
důležité malým a středním podnikům 
pomoci při zavádění vlastních politik 
předcházení rizikům; zdůrazňuje pozitivní 
přínos iniciativ, jako je například OiRA,
a hospodářských pobídek; vyzývá členské 
státy, aby si vyměňovaly osvědčené 
postupy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 158
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 22 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22c. zdůrazňuje význam informací
a osvětových kampaní, díky nimž si 
podniky, zejména ty malé a střední, 
mohou uvědomit rizika a zavést vhodná 
preventivní opatření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 159
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. domnívá se, že je třeba pravidelně 
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provádět posouzení rizik na úrovni 
jednotlivých podniků a průběžně tato 
posouzení uzpůsobovat novým 
podmínkám a nově vznikajícím rizikům;

Or. it

Pozměňovací návrh 160
Sari Essayah

Návrh usnesení
Odstavec 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je znepokojen dopadem 
subdodavatelských vztahů, například 
pokud jde o civilní a vojenská jaderná 
zařízení, neboť každý ze zaměstnavatelů 
zpravidla omezuje své preventivní činnosti 
pouze na vlastní zaměstnance; žádá 
Komisi, aby předložila návrh právních 
předpisů zaměřených na subdodávky;

23. je znepokojen dopadem 
subdodavatelských vztahů, například 
pokud jde o civilní a vojenská jaderná 
zařízení, a zdůrazňuje, že všichni 
zaměstnavatelé, včetně subdodavatelů, 
mají vůči svým zaměstnancům povinnosti
a že by preventivní opatření měla být 
zaměřena právě na tyto zaměstnance;

Or. fi

Pozměňovací návrh 161
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Odstavec 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je znepokojen dopadem 
subdodavatelských vztahů, například 
pokud jde o civilní a vojenská jaderná 
zařízení, neboť každý ze zaměstnavatelů 
zpravidla omezuje své preventivní činnosti 
pouze na vlastní zaměstnance; žádá 
Komisi, aby předložila návrh právních 
předpisů zaměřených na subdodávky;

23. je znepokojen dopadem 
subdodavatelských vztahů, například 
pokud jde o civilní a vojenská jaderná 
zařízení, neboť v tomto případě existuje 
riziko, že se zaměstnavatelé ve svých 
preventivních opatřeních omezí pouze na 
vlastní zaměstnance; žádá Komisi, aby
prošetřila, které problémy mohou nastat
v oblasti subdodávek, a v případě potřeby 
navrhla nezbytná opatření;
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Or. de

Pozměňovací návrh 162
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je znepokojen dopadem 
subdodavatelských vztahů, například 
pokud jde o civilní a vojenská jaderná 
zařízení, neboť každý ze zaměstnavatelů 
zpravidla omezuje své preventivní činnosti 
pouze na vlastní zaměstnance; žádá 
Komisi, aby předložila návrh právních 
předpisů zaměřených na subdodávky;

23. je znepokojen dopadem 
subdodavatelských vztahů, například 
pokud jde o civilní a vojenská jaderná 
zařízení, neboť každý ze zaměstnavatelů 
zpravidla omezuje své preventivní činnosti 
pouze na vlastní zaměstnance; žádá 
Komisi, aby předložila návrh právních 
předpisů zaměřených na subdodávky; žádá, 
aby u činností, které jsou důležité pro 
bezpečnost, byly zakázány hierarchicky 
sestavené subdodavatelské řetězce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Odstavec 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. je přesvědčen, že rozsáhlejší výzkum, 
výměny znalostí a uplatňování výsledků
v praxi pomůže lépe odhalovat
a posuzovat potenciální nová rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Karima Delli
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Návrh usnesení
Odstavec 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. domnívá se, že posouzení rizik musí 
být multidisciplinární a musí vycházet ze 
zapojení zaměstnanců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. vyzývá členské státy, aby bezpečnost
a ochranu zdraví při práci zařadily již do 
zaškolovacích programů a později do 
celoživotního vzdělávání; domnívá se, že
v některých technických, vědeckých, 
uměleckých a sportovních oborech
a rovněž ve vzdělávání v oblasti 
managementu je žádoucí stanovit 
vzdělávání v oblasti rizik jako povinné; 
přeje si, aby členské státy začlenily oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do 
univerzitního vzdělávání, a zajistily tak, že 
se dostane k budoucím inženýrům, 
architektům, obchodníkům, manažerům 
apod.;

Or. fr

Pozměňovací návrh 166
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 23 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23c. vyzývá členské státy,aby posoudily 
kvalitu vzdělávání svých vedoucích 
pracovníků v oblasti prevence rizik na 
pracovišti a podpořily výměnu 
osvědčených postupů mezi nimi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 23 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23d. vyzývá členské státy, aby více 
investovaly do vědy o práci; přeje si, aby
v této oblasti probíhalo na úrovni 
Společenství a na vnitrostátní úrovni více 
výzkumů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 168
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 23 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23e. zdůrazňuje, že hlavními překážkami, 
které brání zohlednění psychosociálních 
rizik při práci, jsou osobní vnímání této 
otázky, nedostatečné povědomí, 
nedostatečné zdroje a nedostatek 
odborných znalostí1;

                                               
1 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, průzkum Esener.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 169
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 23 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23f. konstatuje, že k řešení 
psychosociálních rizik přistupují podniky 
zpravidla prostřednictvím různých 
školení, avšak že největším problémem 
pro pracující je nesprávná organizace 
práce a nevhodný způsob vedení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 170
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 23 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23g. zdůrazňuje, že právní složitost 
pravděpodobně není hlavní překážkou, 
která by stála v cestě přijetí politiky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1;

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Odstavec 24

                                               
1 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, průzkum Esener.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. žádá Komisi, aby předložila návrh 
směrnice1 ochraně oznámení a odborných 
konzultací v případě osob, které podají 
ohledně podniku, v němž pracují (či 
pracovaly), oprávněné varování týkající se 
dosud neznámých rizik;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 172
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Odstavec 24 – poznámka pod čarou

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Podle vzoru Whistleblower Protection Act 
ze Spojených států amerických z roku 
1989.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 173
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Odstavec 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. žádá Komisi, aby předložila návrh 
směrnice2 o ochraně oznámení
a odborných konzultací v případě osob, 
které podají ohledně podniku, v němž 
pracují (či pracovaly), oprávněné varování 
týkající se dosud neznámých rizik;

24. naléhavě žádá zaměstnavatele, aby 
hájily osoby, které podají oprávněné 
varování týkající se dosud neznámých rizik 
na pracovišti, a doufá, že se členské státy
a organizace zaměstnavatelů budou 
podílet na výměně osvědčených postupů
s cílem omezit zdravotní rizika při práci;

                                               
1 Podle vzoru Whistleblower Protection Act ze Spojených států amerických z roku 1989.
2 Podle vzoru Whistleblower Protection Act ze Spojených států amerických z roku 1989.
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Or. en

Pozměňovací návrh 174
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Odstavec 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. žádá Komisi, aby předložila návrh 
směrnice* o ochraně oznámení
a odborných konzultací v případě osob, 
které podají ohledně podniku, v němž 
pracují (či pracovaly), oprávněné varování 
týkající se dosud neznámých rizik;

24. žádá Komisi, aby předložila návrh 
směrnice1o ochraně postavení tzv. osob –
oznamovatelů a obecně o ochraně 
oznámení a odborných konzultací. Osoby, 
které oprávněně uvědomí podnik, v němž 
pracují (či pracovaly) ohledně dosud 
neznámých rizik, musí být chráněny, aby 
se zabránilo tomu, že budou vystaveny 
jakémukoli tlaku (pohrůžky propuštěním 
nebo jiné);

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Návrh usnesení
Odstavec 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. žádá Komisi, aby předložila návrh 
směrnice* o ochraně oznámení
a odborných konzultací v případě osob, 
které podají ohledně podniku, v němž 
pracují (či pracovaly), oprávněné varování 
týkající se dosud neznámých rizik;

24. žádá Komisi, aby předložila návrh 
směrnice2o ochraně pracovního místa
osob, které podají ohledně podniku,
v němž pracují (či pracovaly), oprávněné 
varování týkající se dosud neznámých 
rizik, tím, že bude možné tuto skutečnost 
oznámit příslušnému inspektorovi práce;

Or. it

                                               
1 Podle vzoru Whistleblower Protection Act ze Spojených států amerických z roku 1989.
2 Podle vzoru Whistleblower Protection Act ze Spojených států amerických z roku 1989.
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Pozměňovací návrh 176
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá členské státy, aby zavedly 
postihy vůči pojišťovnám, které
z komerčních důvodů odmítnou uznat 
náhradu za pracovní úraz;

Or. fr

Pozměňovací návrh 177
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Odstavec 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že je v první řadě důležité 
jasně určit definici pracovního úrazu
a nemoci z povolání, včetně nehody na 
cestě (z domova do práce) a rovněž stresu 
při práci, k jehož měření bude nutné 
stanovit přesné ukazatele;

Or. fr

Pozměňovací návrh 178
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Odstavec 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. domnívá se, že stres, jehož příčinou 
je často psychické obtěžování, zvyšuje 
riziko poškození svalové a kosterní 
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soustavy a psychosociální rizika, a bylo by 
tudíž žádoucí, aby byly tyto faktory 
podrobně prozkoumány ve studii 
Evropské komise;

Or. fr

Pozměňovací návrh 179
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Odstavec 24 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. domnívá se, že po celou dobu 
rozhodování ohledně pracovní 
neschopnosti a pracovních úrazů musí 
personální oddělení úzce spolupracovat
s pracovním lékařstvím, aby bylo možné
v dlouhodobém horizontu zajistit 
efektivnější prevenci rizik;

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Odstavec 24 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24d. domnívá se, že v zájmu prevence rizik 
dlouhodobých onemocnění je třeba 
striktně dodržovat právní předpisy pro 
nemocenskou a mateřskou dovolenou, 
jelikož je-li v tomto období ze strany 
zaměstnavatele vyvíjen jakýkoli tlak, může 
to vést k prodloužení těchto typů 
dovolených;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 181
Georges Bach

Návrh usnesení
Odstavec 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24 a. je znepokojen rostoucím počtem 
nemocí, jejichž příčinou je stres,
a upozorňuje na nedostatek informací
v oblasti zvládání pracovního stresu; 
vyzývá k zavedení preventivních opatření 
spočívajících ve školení, jak zvládat stres
a jak předcházet jeho vzniku, a ve 
zvyšování povědomí v rámci vzdělávání, 
odborné přípravy a pracovního života;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Odstavec 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24 a. vyzývá Komisi, aby pokračovala
v diskusích a konzultacích se sociálními 
partnery a dále je rozšířila, a zajistila tak 
společné a koordinované reakce na 
konkrétní problémy;;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Návrh usnesení
Odstavec 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24 a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
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rámcovou směrnici 89/391/EHS
a zajistila, že vůči zaměstnavatelům, kteří 
postihují pracovníky usilující o zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, budou uplatněny odpovídající 
sankce; tyto sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující, a ve vážnějších 
případech, kdy dojde k závažnému 
porušení základních práv, musí být 
spojeny s trestními postihy vůči těm, kteří 
jsou za porušení přímo zodpovědní,
a rovněž vůči právnickým osobám, jež se 
jich dopustily;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Odstavec 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá členské státy, aby účinněji 
využívaly podporu z Evropského 
sociálního fondu, především pomoc 
určenou na realizaci vzdělávacích 
projektů pro zaměstnavatele
a zaměstnance v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci;

Or. lt

Pozměňovací návrh 185
Edit Bauer
Lívia Járóka
jménem Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 

Návrh usnesení
Odstavec 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vybízí členské státy, aby v politikách 



PE472.198v01-00 84/112 AM\877188CS.doc

CS

prevence a metodách posuzování rizik 
braly v potaz zvláštní povahu rizik, jimž 
čelí pracující ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Odstavec 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že za zvláště rizikové 
kategorie lze považovat přistěhovalce*, 
mládež, seniory, ženy v reprodukčním 
věku, osoby se zdravotním postižením
a pracovníky s nízkou kvalifikací*;

25. zdůrazňuje, že za zvláště rizikové 
kategorie lze považovat přistěhovalce1, 
mládež, seniory, ženy v reprodukčním 
věku, osoby se zdravotním postižením, 
příslušníky etnických menšin, pracovníky
s nízkou kvalifikací a dlouhodobě 
nezaměstnané, kteří se vrací na trh 
práce2; domnívá se, že před návratem do 
práce by tito pracovníci měli projít 
specializovaným školením;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Odstavec 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že za zvláště rizikové
kategorie lze považovat přistěhovalce*, 
mládež, seniory, ženy v reprodukčním 

25. zdůrazňuje, že za zvláště rizikové 
kategorie lze považovat přistěhovalce3, 
mládež, seniory, ženy v reprodukčním 

                                               
1 Eurofound, Emploi et conditions de travail des travailleurs migrants (Zaměstnanost a pracovní podmínky 
migrujících pracovníků), 2007.
2 Organizace Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers (Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci a bezpečnostní rizika u nejzranitelnějších pracovníků), 2011.
3 Eurofound, Emploi et conditions de travail des travailleurs migrants (Zaměstnanost a pracovní podmínky 
migrujících pracovníků), 2007.
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věku, osoby se zdravotním postižením
a pracovníky s nízkou kvalifikací*;

věku, osoby se zdravotním postižením, 
osoby s nejistými pracovními podmínkami
a pracovníky s nízkou kvalifikací1;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Odstavec 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že za zvláště rizikové 
kategorie lze považovat přistěhovalce*, 
mládež, seniory, ženy v reprodukčním 
věku, osoby se zdravotním postižením
a pracovníky s nízkou kvalifikací*;

25. zdůrazňuje, že za zvláště rizikové 
kategorie lze považovat přistěhovalce2, 
mládež, seniory, ženy v reprodukčním 
věku, osoby se zdravotním postižením,
pracovníky s nízkou kvalifikací a osoby
s nejistým pracovním místem3;

Or. fr

Pozměňovací návrh 189
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Odstavec 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. kriticky se staví ke skutečnosti, že 
Komise nevěnovala dostatečnou pozornost 
začlenění aspektu rovnosti mužů a žen do 
strategie Společenství pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci, a to ani
v rámci jejího střednědobého přezkumu; 

                                                                                                                                                  
1 Organizace Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers (Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci a bezpečnostní rizika u nejzranitelnějších pracovníků), 2011.
2 Eurofound, Emploi et conditions de travail des travailleurs migrants (Zaměstnanost a pracovní podmínky 
migrujících pracovníků), 2007.
3 Organizace Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers (Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci a bezpečnostní rizika u nejzranitelnějších pracovníků), 2011.
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vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
vnitrostátních a evropských strategiích 
pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a stejně tak při shromažďování 
statistických údajů a v průběhu průzkumů 
zohledňovaly rozdílné charakteristiky 
mužů a žen;

Or. de

Pozměňovací návrh 190
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Odstavec 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. konstatuje, že mladí pracující ve věku 
15–24 let jsou vystaveni vysokému riziku 
zranění1 a že u mladých lidí mohou mít 
nemoci nebo úrazy vážné dlouhodobé 
následky; vyzývá tedy Komisi, aby zvážila 
možnost zahrnout mladé pracující starší 
18 let do působnosti směrnice 94/33/ES; 
dále zdůrazňuje, že je třeba začlenit 
hledisko bezpečnosti a ochrany zdraví do 
stávajících programů EU, jako je „Mládež
v pohybu“;

Or. de

Pozměňovací návrh 191
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Odstavec 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. vyzývá Komisi a členské státy,aby 

                                               
1 Mladí pracující – fakta a čísla, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zpráva evropského 
střediska pro sledování rizik, Lucemburk, 2007, s. 133.
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braly ohled na demografické změny
a opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci lépe přizpůsobily 
potřebám starších pracovníků; 
zdůrazňuje, že celoživotní učení a stejně 
tak opatření, která předpokládají ubývání 
fyzických sil a k nimž patří například 
ergonomické uspořádání pracoviště, 
pozitivně ovlivňují zachování motivace
k práci; zdůrazňuje, že v tomto ohledu by 
konstruktivním podnětem byla rámcová 
dohoda mezi sociálními partnery;

Or. de

Pozměňovací návrh 192
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Odstavec 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. je přesvědčen, že osoby bez 
kvalifikace a dlouhodobě nezaměstnaní 
nesmí být zaměstnáni bez nezbytného 
předchozího školení o rizicích v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. lituje nedostatečného počtu iniciativ, 
které by byly zaměřeny na řešení situace 
osob samostatně výdělečně činných, 
dočasných pracovníků, pracovníků
v domácnosti a krátkodobých pracovníků, 
neboť i tyto skupiny pracovníků mají právo 

26. lituje nedostatečného počtu iniciativ, 
které by byly zaměřeny na řešení situace 
osob samostatně výdělečně činných, 
dočasných pracovníků, pracovníků
v domácnosti a krátkodobých pracovníků, 
neboť i tyto skupiny pracovníků mají právo 
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na dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

na dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci; připomíná, že osoby
s nejistým pracovním místem nepožívají 
stejné úrovně sociálního zabezpečení a že 
jejich situaci v oblasti ochrany zdraví při 
práci zhoršuje nedostatek zkušeností
a vzdělání; mimo to je obtížné
v budoucnosti přisoudit zdravotní 
následky obdobím stráveným v dočasném 
zaměstnání;vyzývá především k přezkumu 
směrnice 91/383/EHS o činnostech 
subdodavatelů a směrnice o vysílání 
pracovníků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 194
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. připomíná, že formy dočasného 
zaměstnání jsou rozšířeny v odvětvích, 
jako je stavebnictví nebo zemědělství, 
které se vyznačují vysokým výskytem 
pracovních úrazů a nemocí z povolání,
a dále v sektoru služeb, kde postačí jen 
omezené znalosti1;

Or. fr

Pozměňovací návrh 195
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 26 b (nový)
                                               
1 Health and safety at work in Europe (Bezpečnost a ochrana při práci v Evropě) (1999-2007) – statistický 
přehled (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-09-290/EN/KS-31-09-290-EN.PDF); 
Causes and circumstances of accidents at work in the EU (Příčiny pracovních úrazů v EU a jejich průběh), 
Evropská komise 2008, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-09-063
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. opakuje doporučení evropské zprávy 
HIRES, jejímž záměrem je dočasným 
pracovníkům a zaměstnancům zaručit 
stejná práva na ochranu zdraví, za 
předpokladu, že jejich práce má 
dlouhodobý charakter a probíhá pod 
vedením hlavního zaměstnavatele;

Or. fr

Pozměňovací návrh 196
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. domnívá se, že je nutné věnovat větší 
pozornost tomu, aby pracovní místa byla 
dostupná a bezpečná pro zdravotně 
postižené pracovníky, a přistupovat k této 
problematice případ od případu;

Or. it

Pozměňovací návrh 197
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Odstavec 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je znepokojen pracovními podmínkami
v odvětví jaderné energetiky, v němž jsou 
zaměstnáváni vysílaní pracovníci, dočasně 
najímaní pracovníci a subdodavatelé, 
kteří nejsou dostatečně informováni
o svých právech; připomíná, že nižší 
úroveň sociální ochrany znamená
u těchto pracovníků vyšší míru rizika;

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 198
Sari Essayah

Návrh usnesení
Odstavec 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je znepokojen pracovními podmínkami
v odvětví jaderné energetiky, v němž jsou 
zaměstnáváni vysílaní pracovníci, dočasně 
najímaní pracovníci a subdodavatelé, kteří 
nejsou dostatečně informováni o svých 
právech; připomíná, že nižší úroveň 
sociální ochrany znamená u těchto 
pracovníků vyšší míru rizika;

27. je znepokojen pracovními podmínkami 
na některých místech v odvětví jaderné 
energetiky, v němž jsou zaměstnáváni 
vysílaní pracovníci, dočasně najímaní 
pracovníci a subdodavatelé, kteří nejsou 
dostatečně informováni o svých právech; 
připomíná, že nižší úroveň sociální 
ochrany znamená u těchto pracovníků 
vyšší míru rizika;

Or. fi

Pozměňovací návrh 199
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Odstavec 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. žádá o vypracování studie dopadu 
možných rizik nanotechnologií na 
pracovištích;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 200
Georges Bach

Návrh usnesení
Odstavec 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. žádá o vypracování studie dopadu 
možných rizik nanotechnologií na 
pracovištích;

28. žádá o vypracování studie dopadu 
možných rizik nových technologií, 
zejména nanotechnologií na pracovištích;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. žádá o vypracování studie dopadu 
možných rizik nanotechnologií na 
pracovištích;

28. žádá o vypracování studie dopadu 
možných rizik nanotechnologií na 
pracovištích a vyzývá k přijetí 
legislativních kroků s cílem zajistit, aby 
nanomateriály spadaly do působnosti 
evropských právních předpisů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Vincenzo Iovine

Návrh usnesení
Odstavec 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. žádá, aby zvláštní pozornost byla 
věnována zaměstnancům s obtížnou 
náplní práce;

Or. it

Pozměňovací návrh 203
Sari Essayah
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Návrh usnesení
Odstavec 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že hlavním faktorem 
zvyšování počtu pracovních úrazů
a nemocí z povolání je příliš dlouhá 
pracovní doba a nedostatečné doby 
odpočinku; přeje si, aby byla zrušena 
ustanovení o výjimkách ze směrnice 
2003/88/ES; zdůrazňuje, že takováto 
ustanovení představují porušení 
základních zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

29. domnívá se, že hlavním faktorem 
zvyšování počtu pracovních úrazů
a nemocí z povolání je příliš dlouhá 
pracovní doba a nedostatečné doby 
odpočinku;

Or. fi

Pozměňovací návrh 204
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Odstavec 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že hlavním faktorem 
zvyšování počtu pracovních úrazů a nemocí
z povolání je příliš dlouhá pracovní doba
a nedostatečné doby odpočinku; přeje si, 
aby byla zrušena ustanovení o výjimkách 
ze směrnice 2003/88/ES ; zdůrazňuje, že 
takováto ustanovení představují porušení 
základních zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

29. domnívá se, že příliš dlouhá pracovní 
doba a nedostatečné doby odpočinku 
mohou způsobit nárůst počtu pracovních 
úrazů a nemocí z povolání;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Odstavec 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že hlavním faktorem 
zvyšování počtu pracovních úrazů
a nemocí z povolání je příliš dlouhá 
pracovní doba a nedostatečné doby 
odpočinku; přeje si, aby byla zrušena 
ustanovení o výjimkách ze směrnice 
2003/88/ES ; zdůrazňuje, že takováto 
ustanovení představují porušení 
základních zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

29. domnívá se, že hlavním faktorem 
zvyšování počtu pracovních úrazů
a nemocí z povolání je příliš dlouhá 
pracovní doba a nedostatečné doby 
odpočinku; vyzývá členské státy, aby 
zajistily dodržování příslušných 
ustanovení o ochraně;

Or. de

Pozměňovací návrh 206
Thomas Mann

Návrh usnesení
Odstavec 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že hlavním faktorem 
zvyšování počtu pracovních úrazů
a nemocí z povolání je příliš dlouhá 
pracovní doba a nedostatečné doby 
odpočinku; přeje si, aby byla zrušena 
ustanovení o výjimkách ze směrnice 
2003/88/ES; zdůrazňuje, že takováto 
ustanovení představují porušení 
základních zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

29. domnívá se, že hlavním faktorem 
zvyšování počtu pracovních úrazů
a nemocí z povolání je příliš dlouhá 
pracovní doba a nedostatečné doby 
odpočinku; přeje si, aby byla provedena 
podrobná a realistická zkouška ustanovení
o výjimkách ze směrnice 2003/88/ES;

Or. de

Pozměňovací návrh 207
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Odstavec 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že hlavním faktorem 
zvyšování počtu pracovních úrazů
a nemocí z povolání je příliš dlouhá 
pracovní doba a nedostatečné doby 
odpočinku; přeje si, aby byla zrušena 
ustanovení o výjimkách ze směrnice 
2003/88/ES; zdůrazňuje, že takováto 
ustanovení představují porušení základních 
zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci;

29. domnívá se, že hlavním faktorem 
zvyšování počtu pracovních úrazů
a nemocí z povolání je příliš dlouhá 
pracovní doba a nedostatečné doby 
odpočinku a rovněž nepřiměřené 
požadavky na výkon; přeje si, aby byla 
zrušena ustanovení o výjimkách ze 
směrnice 2003/88/ES; zdůrazňuje, že 
takováto ustanovení představují porušení 
základních zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 208
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že hlavním faktorem 
zvyšování počtu pracovních úrazů
a nemocí z povolání je příliš dlouhá 
pracovní doba a nedostatečné doby 
odpočinku; přeje si, aby byla zrušena 
ustanovení o výjimkách ze směrnice 
2003/88/ES; zdůrazňuje, že takováto 
ustanovení představují porušení základních 
zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci;

29. domnívá se, že hlavním faktorem 
zvyšování počtu pracovních úrazů
a nemocí z povolání je příliš dlouhá
pracovní doba a nedostatečné doby 
odpočinku, a staví se ve prospěch toho, 
aby byla zajištěna rovnováha mezi 
pracovním a rodinným životem; přeje si, 
aby byla zrušena ustanovení o výjimkách 
ze směrnice 2003/88/ES; zdůrazňuje, že 
takováto ustanovení představují porušení 
základních zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 209
Georges Bach

Návrh usnesení
Odstavec 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že hlavním faktorem 
zvyšování počtu pracovních úrazů
a nemocí z povolání je příliš dlouhá 
pracovní doba a nedostatečné doby 
odpočinku; přeje si, aby byla zrušena 
ustanovení o výjimkách ze směrnice
2003/88/ES; zdůrazňuje, že takováto 
ustanovení představují porušení 
základních zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

29. domnívá se, že hlavním faktorem 
zvyšování počtu pracovních úrazů
a nemocí z povolání je příliš dlouhá 
pracovní doba a nedostatečné doby 
odpočinku; vyzývá členské státy, aby
v plné míře uplatňovaly směrnici 
2003/88/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Odstavec 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je velmi znepokojen stále častějším 
výskytem vnuceného snižování pracovního 
úvazku, rozdělování pracovní doby a noční 
práce*; přeje si, aby byla zhodnocena 
rizika, která pro sladění osobního
a pracovního života představují práce na 
dálku či vícenásobné zaměstnání;

30. je velmi znepokojen stále častějším 
výskytem vnuceného snižování pracovního 
úvazku, rozdělování pracovní doby a noční 
práce1;

Or. de

Pozměňovací návrh 211
Elizabeth Lynne

Návrh usnesení
Odstavec 30

                                               
1 Nadace Eurofound, Evropský přehled pracovních podmínek (EWCS), 2010; Eurostat, Flexibilité dans 
l’aménagement du temps de travail pour les femmes et les hommes (Flexibilita v uspořádání pracovní doby u 
žen a u mužů).
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je velmi znepokojen stále častějším 
výskytem vnuceného snižování 
pracovního úvazku, rozdělování pracovní 
doby a noční práce*; přeje si, aby byla 
zhodnocena rizika, která pro sladění 
osobního a pracovního života představují 
práce na dálku či vícenásobné 
zaměstnání;

30. konstatuje, že práce na částečný 
úvazek v celé EU, která může vést
k rozdělování pracovní doby a k noční 
práci1, by měla nadále podléhat kontrole 
ze strany agentury pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci; přeje si, aby 
byla zhodnocena rizika pro sladění 
osobního a pracovního života;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Sari Essayah

Návrh usnesení
Odstavec 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je velmi znepokojen stále častějším 
výskytem vnuceného snižování pracovního 
úvazku, rozdělování pracovní doby a noční 
práce*; přeje si, aby byla zhodnocena 
rizika, která pro sladění osobního
a pracovního života představují práce na 
dálku či vícenásobné zaměstnání;

30. je velmi znepokojen stále častějším 
výskytem vnuceného snižování pracovního 
úvazku, vnucené práce na dálku, 
vnuceného rozdělování pracovní doby
a noční práce2; přeje si, aby byla 
zhodnocena rizika, která pro sladění 
osobního a pracovního života představují 
tyto vnucené druhy práce a vícenásobné 
zaměstnání, připouští však, že tyto druhy 
práce mohou být některými zaměstnanci 
velmi dobře přijímány;

Or. fi

                                               
1 Nadace Eurofound, Evropský přehled pracovních podmínek (EWCS), 2010; Eurostat, Flexibilité dans 
l’aménagement du temps de travail pour les femmes et les hommes (Flexibilita v uspořádání pracovní doby u 
žen a u mužů).
2 Nadace Eurofound, Evropský přehled pracovních podmínek (EWCS), 2010; Eurostat, Flexibilité dans 
l’aménagement du temps de travail pour les femmes et les hommes (Flexibilita v uspořádání pracovní doby u 
žen a u mužů).
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Pozměňovací návrh 213
Thomas Mann

Návrh usnesení
Odstavec 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je velmi znepokojen stále častějším 
výskytem vnuceného snižování pracovního 
úvazku, rozdělování pracovní doby a noční 
práce*; přeje si, aby byla zhodnocena 
rizika, která pro sladění osobního
a pracovního života představují práce na 
dálku či vícenásobné zaměstnání;

30. je velmi znepokojen stále častějším 
výskytem vnuceného snižování pracovního 
úvazku, rozdělování pracovní doby, noční 
práce a práce v neděli1; přeje si, aby byla 
vědecky zhodnocena rizika, která pro 
sladění osobního a pracovního života 
představují práce na dálku, práce v neděli
či vícenásobné zaměstnání;

Or. de

Pozměňovací návrh 214
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Odstavec 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je velmi znepokojen stále častějším 
výskytem vnuceného snižování pracovního 
úvazku, rozdělování pracovní doby a noční 
práce*; přeje si, aby byla zhodnocena 
rizika, která pro sladění osobního
a pracovního života představují práce na 
dálku či vícenásobné zaměstnání;

30. je velmi znepokojen stále častějším 
výskytem vnuceného snižování pracovního 
úvazku, rozdělování pracovní doby a noční 
práce2; přeje si, aby byla zhodnocena 
rizika, která pro sladění osobního
a pracovního života představují práce na 
dálku či vícenásobné zaměstnání, a to 
především u žen;

Or. en

                                               
1 Nadace Eurofound, Evropský přehled pracovních podmínek (EWCS), 2010; Eurostat, Flexibilité dans 
l’aménagement du temps de travail pour les femmes et les hommes (Flexibilita v uspořádání pracovní doby u 
žen a u mužů).
2 Nadace Eurofound, Evropský přehled pracovních podmínek (EWCS), 2010; Eurostat, Flexibilité dans 
l’aménagement du temps de travail pour les femmes et les hommes (Flexibilita v uspořádání pracovní doby u 
žen a u mužů).
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Pozměňovací návrh 215
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je velmi znepokojen stále častějším 
výskytem vnuceného snižování pracovního 
úvazku, rozdělování pracovní doby a noční 
práce*; přeje si, aby byla zhodnocena 
rizika, která pro sladění osobního
a pracovního života představují práce na 
dálku či vícenásobné zaměstnání;

30. je velmi znepokojen stále častějším 
výskytem vnuceného snižování pracovního 
úvazku, rozdělování pracovní doby a noční 
práce1; přeje si, aby byla zhodnocena 
rizika, která pro sladění osobního
a pracovního života představují práce na 
dálku či vícenásobné zaměstnání (což se 
týká zejména žen2);

Or. fr

Pozměňovací návrh 216
Thomas Händel, Paul Murphy

Návrh usnesení
Odstavec 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. je velmi znepokojen výsledky 
nedávné studie vypracované kolegiem 
European College of 
Neuropsychopharmacology (ECNP)
a organizací European Brain Council 
(EBC), z níž vyplývá, že více než jedna 
třetina Evropanů (164,8 milionů) trpí 
některým duševním onemocněním a že 
tato onemocnění jsou na prvním místě
v příčinách dalších nemocí; vyzývá
Komisi, aby zahájila podrobné studie, 
jejichž cílem bude prozkoumat souvislost 
mezi tímto jevem a stresem při práci
a rovněž pracovní dobou, a dále aby

                                               
1 Nadace Eurofound, Evropský přehled pracovních podmínek (EWCS), 2010; Eurostat, Flexibilité dans 
l’aménagement du temps de travail pour les femmes et les hommes (Flexibilita v uspořádání pracovní doby u 
žen a u mužů).
2 Institut INSEE, 2006, http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP1081.pdf
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v případě potřeby navrhla soubor 
opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 217
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Odstavec 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. přeje si, aby se budoucí legislativní 
návrh1 , týkající se poškození svalové
a kosterní soustavy, vztahoval na všechny 
pracovníky;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 218
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Odstavec 31 – poznámka pod čarou

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Uvedený v pracovním programu Komise 
na rok 2011.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 219
Paul Murphy

Návrh usnesení
Odstavec 31

                                               
1 Uvedený v pracovním programu Komise na rok 2011.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. přeje si, aby se budoucí legislativní 
návrh22, týkající se poškození svalové
a kosterní soustavy, vztahoval na všechny 
pracovníky;

31. přeje si, aby se budoucí legislativní 
návrh, týkající se poškození svalové
a kosterní soustavy, vztahoval na všechny 
pracovníky; kritizuje však skutečnost, že 
Komise navrhuje úzký „pozměňovací 
postup“, v jehož důsledku by byla 
sloučena ustanovení směrnic 90/269/EHS
a 90/270/EHS do jednoho legislativního 
nástroje; žádá Komisi, aby navrhla novou 
směrnici založenou na zásadách prevence 
uvedených v rámcové směrnici 
89/391/EHS o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, která by systematicky 
pokrývala všechny pracovní situace
s cílem od počátku vyloučit rizikové 
faktory pro poškození svalové a kosterní 
soustavy; zdůrazňuje, že je třeba zabývat 
se nejen biomechanickými omezeními, ale
i náplní a organizací pracovní činnosti, 
fyzickým a psychosociálním prostředím, 
smyslovými a emocionálními omezeními, 
včetně otázky rovného postavení žen
a mužů, neboť rizika poškození svalové
a kosterní soustavy ohrožují ženy a muže 
různou měrou;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. domnívá se, že podpora práce na 
částečný úvazek by u starších pracovníků 
mohla umožnit postupný přechod do 
důchodu, zlepšit jejich životní podmínky
a posílit jejich schopnosti;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 221
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 31 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31b. opakuje svou žádost, kterou ve svém 
usnesení ze dne 23. února 2005
o evropském akčním plánu pro životní 
prostředí a zdraví na období 2004–2010 
předložil Komisi, totiž, aby tabákový kouř 
zařadila do karcinogenů kategorie A1 
podle nařízení (ES) č. 1272/2008
o klasifikaci, označování a balení látek
a směsí, a zařadila tak tabákový kouř do 
oblasti působnosti směrnice 2004/37/ES
o ochraně zaměstnanců před riziky 
spojenými s expozicí karcinogenům nebo 
mutagenům při práci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 222
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 31 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31c. žádá Komisi, aby v roce 2012 
předložila Evropskému parlamentu
a Radě návrh na zákaz kouření na všech 
pracovištích i ve všech uzavřených 
restauračních zařízeních, hromadných 
dopravních prostředcích a uzavřených 
veřejných budovách v EU;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 223
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Návrh usnesení
Odstavec 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31 a. vyzývá Komisi, aby využila veškeré 
vědecké poznatky a navrhla právní 
předpisy o nových potenciálně škodlivých 
látkách a rizikových faktorech, včetně 
organizace práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 31 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31b. je přesvědčen, že členské státy lze
v rámci sedmého rámcového programu
v oblasti výzkumu a inovace podpořit
k výzkumu nových rizik a k zavádění 
nových postupů, které přispějí
k účinnějšímu uplatňování 
bezpečnostních pravidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Odstavec 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. opakuje svou žádost, aby bylo 
doporučení 2003/670, týkající se 
evropského seznamu nemocí z povolání, 

32. opakuje svou žádost, aby bylo 
doporučení 2003/670, týkající se 
evropského seznamu nemocí z povolání, 
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změněno na směrnici; společně se sociálními partnery 
aktualizováno a sladěno, a to pomocí 
jednoznačných závěrů, které budou 
doloženy analýzami dosud zjištěných 
značných rizik (především duševních 
onemocnění); priorita preventivních 
programů a opatření by spočívala ve 
stanovení minimálních norem;

Or. de

Pozměňovací návrh 226
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. opakuje svou žádost, aby bylo 
doporučení 2003/670, týkající se 
evropského seznamu nemocí z povolání, 
změněno na směrnici;

32. opakuje svou žádost, aby bylo 
doporučení 2003/670, týkající se 
evropského seznamu nemocí z povolání, 
změněno na směrnici, a žádá, aby se tato 
směrnice vztahovala i na nemoci 
způsobené azbestem;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. je přesvědčen, že je nutné neprodleně 
provést výzkum z hlediska ochrany zdraví
a bezpečnosti u těchto povolání:
– kadeřníci a jakým způsobem ovlivňují 
chemické látky, s nimiž pracují, jejich 
zdraví a zdraví jejich nenarozených dětí;
– pracovní doba pilotů;
– pracovníci na letištích a v jejich okolí,
z hlediska toho, do jaké míry u nich 
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znečištění částicemi zvyšuje riziko výskytu 
některých chorob, jako je rakovina;
– pracovníci, kteří manipulují se 
zavazadly, a jak zvedání těžkých břemen 
ovlivňuje jejich zdraví;
– osoby, které pracují jako řidiči autobusů
v oblasti silniční dopravy na trasách 
kratších než 50 km, neboť se na ně 
nevztahuje ustanovení nařízení (ES) č. 
561/2006, do jaké míry jejich činnost 
ovlivňuje bezpečnost silničního provozu
a jaký má dopad na ochranu zdraví
a bezpečnost řidičů autobusů;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 32 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32b. žádá Komisi, aby v případě, že se 
objeví nové studie nebo vědecké poznatky, 
které doloží, že některá povolání mají 
vysoká zdravotní a bezpečnostní rizika, 
neprodleně přijala přiměřená opatření na 
ochranu bezpečnosti a zdraví 
zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. domnívá se, že po nemoci nebo úrazu 
je nezbytná rehabilitace a opětovné 
začlenění, a že je tudíž třeba je 
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podporovat;

Or. it

Pozměňovací návrh 230
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. je velmi znepokojen skutečností, že se 
nadále vyskytují případy rakoviny jako
nemoci z povolání*; lituje, že je značný 
počet pracovníků stále vystaven rizikům 
vyplývajícím z přítomnosti azbestu*;

33. je velmi znepokojen skutečností, že se 
nadále vyskytují případy rakoviny jako 
nemoci z povolání1; lituje, že je značný 
počet pracovníků stále vystaven rizikům 
vyplývajícím z přítomnosti azbestu2. opět 
žádá Komisi, aby vyvinula iniciativu
v oblasti používání azbestu a především 
uspořádala slyšení na téma různých 
způsobů řešení problémů s bezpečností
a ochranou zdraví při práci v souvislosti
s přítomností azbestu v budovách
a dalších konstrukcích, jako jsou plavidla, 
vlaky a stroje; rovněž vyzývá členské státy, 
aby vypracovaly vnitrostátní akční plány 
na postupné odstraňování azbestu, 
zejména zavedením povinnosti mapovat 
výskyt azbestu v budovách a zajistit jeho 
bezpečné odstranění;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 33

                                               
1 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA, projekt výzkumu onemocnění rakovinou v souvislosti se 
zaměstnáním).
2 Výbor vrchních inspektorů práce (CHRIT), 2006.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. je velmi znepokojen skutečností, že se 
nadále vyskytují případy rakoviny jako 
nemoci z povolání*; lituje, že je značný 
počet pracovníků stále vystaven rizikům 
vyplývajícím z přítomnosti azbestu*;

33. je velmi znepokojen skutečností, že se 
nadále vyskytují případy rakoviny jako 
nemoci z povolání1; lituje, že je značný 
počet pracovníků stále vystaven rizikům 
vyplývajícím z přítomnosti azbestu, 
zejména v odvětví údržby a sanitace2;

Or. fr

Pozměňovací návrh 232
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. zdůrazňuje, že riziko onemocnění 
rakovinou hrozí především pracovníkům
v odvětví průmyslu, řemeslné výroby
a zemědělství a rovněž ženám 
zaměstnaným v oblasti služeb, které jsou 
rizikům vystaveny na více úrovních3; žádá
o vypracování posouzení dopadu 
chemických látek na pracovníky
v zemědělství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 233
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 34

                                               
1 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA, projekt výzkumu onemocnění rakovinou v souvislosti se 
zaměstnáním).
2 Výbor vrchních inspektorů práce (CHRIT), 2006.
3 Evropský odborový institut, 2010, http://hesa.etui-rehs.org/uk/publications/pub54.htm.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. žádá Komisi a členské státy, aby 
urychlily provádění nařízení REACH, 
zejména pak proces nahrazování 
chemických látek vzbuzujících mimořádné 
obavy;

34. žádá Komisi a členské státy, aby 
urychlily provádění nařízení REACH, 
zejména pak proces nahrazování 
chemických látek vzbuzujících mimořádné 
obavy; domnívá se, že při stanovování 
pořadí těchto látek je třeba vzít v potaz 
nemoci z povolání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 234
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Odstavec 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. žádá Evropskou komisi, aby do roku 
2012 předložila návrh na revizi směrnice 
2004/37 o karcinogenech a mutagenech,
a to ve smyslu rozšíření působnosti této 
směrnice i na látky toxické pro reprodukci, 
obdobně jako je tomu v případě látek 
vzbuzujících mimořádné obavy, 
uvedených v nařízení REACH, a širšího 
uplatňování zásady nahrazování; přeje si, 
aby bylo v této souvislosti poukázáno na 
reprodukční zdraví;

35. žádá Evropskou komisi, aby do roku 
2012 předložila návrh na revizi směrnice 
2004/37 o karcinogenech a mutagenech,
s důrazem na látky toxické pro reprodukci;

Or. de

Pozměňovací návrh 235
Paul Murphy

Návrh usnesení
Odstavec 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35 a. zdůrazňuje, že je třeba rozšířit oblast 
působnosti směrnice 2004/37 tak, aby 
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zahrnovala nové rizikové faktory a látky 
toxické pro reprodukci, a výrazně zvýšit 
úroveň ochrany a prevence zpřísněním 
limitních hodnot expozice pro benzen, 
vinylchlorid monomer a prach z tvrdého 
dřeva a stanovením limitních hodnot 
expozice pro mnohem větší počet 
karcinogenů oproti současné směrnici, 
zejména u krystalického křemene;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Odstavec 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. domnívá se, že limitní hodnoty 
expozice u většiny karcinogenů by měly 
být na evropské úrovni stanoveny nikoliv 
na základě technické proveditelnosti, jak 
je tomu nyní, nýbrž na základě 
zdravotních dopadů;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 237
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. domnívá se, že limitní hodnoty 
expozice u většiny karcinogenů by měly 
být na evropské úrovni stanoveny nikoliv 
na základě technické proveditelnosti, jak je 
tomu nyní, nýbrž na základě zdravotních 
dopadů;

36. domnívá se, že limitní hodnoty 
expozice u většiny karcinogenů by měly 
být na evropské úrovni stanoveny nikoliv 
na základě technické proveditelnosti, jak je 
tomu nyní, nýbrž na základě zdravotních 
dopadů; zdůrazňuje, že veškerá 
harmonizace musí probíhat směrem 
nahoru, tedy na základě nejpřísnějších 
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limitních hodnot;

Or. fr

Pozměňovací návrh 238
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. žádá Evropskou komisi a členské 
státy, aby navrhly opatření, jejichž cílem 
bude lépe přizpůsobit pracovní podmínky 
osobám, které onemocněly rakovinou 
nebo jinou chronickou nemocí související
s prací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 239
Karima Delli

Návrh usnesení
Odstavec 36 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36b. domnívá se, že rozrůstající se odvětví 
zelených pracovních míst vyžaduje 
zvláštní pozornost; žádá, aby bylo 
provedeno vyhodnocení a posouzení 
dopadu ohledně toxicity ekologických 
materiálů a pracovních podmínek při 
používání zařízení na výrobu energie
z obnovitelných zdrojů (výroba, provoz, 
údržba a recyklace);

Or. fr

Pozměňovací návrh 240
Paul Murphy
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Návrh usnesení
Odstavec 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. domnívá se, že nová strategie 
Společenství pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na období 2013–2020 by 
se měla zaměřit na následující oblasti: na 
využití potenciálu nařízení REACH ke 
zlepšení ochrany pracovníků před 
chemickými riziky, na obnovení úsilí
v oblasti prevence nemocí z povolání
a zlepšení pracovního prostředí, na 
posílení kontrolních a donucovacích 
pravomocí úřadů inspekce práce
a podporu účasti pracovníků na vytváření, 
sledování a provádění politik v oblasti 
prevence a na lepší uznávání nemocí
z povolání a dále se zabývat flexibilitou, 
nestabilními pracovními místy, 
subdodávkami atd., které brání náležité 
prevenci rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Paul Murphy

Návrh usnesení
Odstavec 36 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36b. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
programem Komise pro zjednodušení 
právních předpisů EU v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a nad jeho propojením s „inteligentní 
regulací“ a programem „snižování 
administrativní zátěže podniků“; 
poukazuje na to, že požadavky v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 
podniky představují pouze 3 % 
„administrativních nákladů“ na regulaci
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a že drtivou většinu zaměstnanců
v Evropě tvoří zaměstnanci malých
a středních podniků, kterým by v případě, 
že by malé a střední podniky nebo 
„mikropodniky“ byly vyňaty z působnosti 
těchto směrnic (např. z povinnosti 
zaměstnavatele v oblasti dokumentace), již 
nebylo v plné míře zaručeno dodržování 
minimálních norem bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci stanovených ve 
směrnicích EU; poukazuje na to, že řádná 
dokumentace je základem analýzy rizik
a strategií prevence; vyzývá Komisi, aby 
odmítla návrh, který pro otázky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
předložila skupina nezávislých 
zúčastněných stran na vysoké úrovni pro 
oblast administrativní zátěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Odstavec 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. žádá, aby byly usnadněny
a urychleny správní a soudní opravné 
prostředky pro uznání pracovních úrazů
a nemocí z povolání a aby mohly být 
vyřešeny mimosoudní cestou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 243
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Odstavec 37 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. opakuje svoji výzvu, aby se Komise 
vyvarovala toho, že při posuzování 
možností zjednodušení právních předpisů 
dojde ke snížení úrovně ochrany, jíž bylo 
dosaženo ve směrnicích v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Or. en


