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Tarkistus 1
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Eurooppa 2020 -
strategian, jonka yksi suuri tavoite on 
nostaa työllisyystasoa Euroopan 
unionissa 75 prosenttiin vuosikymmenen 
loppuun mennessä, 

Or. hu

Tarkistus 2
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission kertomuksen 
työmarkkinaosapuolten hyväksymän 
työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen täytäntöönpanosta 
(KOM(2011)0241),

– ottaa huomioon komission kertomuksen 
työmarkkinaosapuolten hyväksymän 
työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen täytäntöönpanosta 
(SEK(2011)0241),

Or. de

Tarkistus 3
Edit Bauer
Lívia Járóka
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2011 
esittämänsä kannan ehdotuksesta 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätökseksi aktiivisen ikääntymisen 
eurooppalaisesta teemavuodesta (2012)1,

Or. en

Tarkistus 4
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 22 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon työpaikoilla 
tapahtuvasta häirinnästä antamansa 
päätöslauselman2,

Or. it

Tarkistus 5
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että oikeus terveyteen kuuluu 
perusoikeuksiin ja että kaikki työntekijät 
hyötyvät terveyttä, turvallisuutta ja 
ihmisarvoa tukevia työoloja koskevasta 
oikeusturvasta,

A. katsoo, että oikeus terveyteen kuuluu 
perusoikeuksiin ja että kaikki työntekijät 
hyötyvät terveyttä, turvallisuutta ja 
ihmisarvoa tukevia työoloja koskevasta 
oikeusturvasta, kun otetaan huomioon 
oikeuksien toteutumisen periaate ja 
valtioiden positiivinen velvollisuus taata 
oikeudet;

Or. fr

Tarkistus 6
Karima Delli
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0332.
2 EYVL C 77 E, 28.3.2002, s. 138.
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että työelämän 
riskien ehkäisemisellä ja kestävällä 
kehityksellä on samankaltaiset tavoitteet: 
yritysten, ryhmien tai yhteisöjen 
toteuttamien toimien mahdollisten 
kielteisen vaikutuksen ennakointi;

Or. fr

Tarkistus 7
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että tekniikan 
kehitys ja taloudellisten ja sosiaalisten 
olosuhteiden muutokset muuttavat 
jatkuvasti työelämä- ja 
työskentelykäytäntöjä; katsoo, että nopeat 
poliittiset, hallinnolliset ja tekniset 
vastaukset ovat tästä syystä ensisijaisen 
tärkeitä työterveyden ja työturvallisuuden 
korkean tason takaamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 8
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A c. ottaa huomioon, että työ on 
tulonlähde, mutta se on merkittävää myös 
yksilöllisen ja sosiaalisen samastumisen 
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kannalta ja vaikuttaa yksilön ja yhteisön 
hyvinvointiin,

Or. fr

Tarkistus 9
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A d. katsoo, että riskien ennaltaehkäisy on 
välttämätöntä, jotta voidaan vähentää 
työtapaturmien ja ammattitautien 
määrää; ottaa huomioon työterveyden ja
työturvallisuuden hyvän hallinnoinnin 
myönteisen vaikutuksen sekä 
jäsenvaltioiden että EU:n tasolla ja myös 
yrityksissä;

Or. fr

Tarkistus 10
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A e kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A e. ottaa huomioon, että todellisten 
sisämarkkinoiden lujittaminen ja 
kaikenlaisen sosiaalisen polkumyynnin 
poistaminen liittyvät tiiviisti yhteen,

Or. fr

Tarkistus 11
Karima Delli
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A f kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A f. katsoo, että rahoitus- ja talouskriisi 
horjuttaa edelleen työmarkkinoita 
lisäämällä epävarmoja työsuhteita, joille 
on tyypillistä työntekijöiden suojelun 
heikko taso,

Or. fr

Tarkistus 12
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A g kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A g. ottaa huomioon, että tiukka 
budjettipolitiikka ja sosiaalimenojen 
leikkaukset saattavat vaikuttaa 
haitallisesti toimiin, joilla pyritään 
parantamaan työterveyttä ja 
työturvallisuutta,

Or. fr

Tarkistus 13
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A h kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A h. ottaa huomioon, että pienet ja 
keskisuuret yritykset (pk-yritykset) 
työllistävät 66 prosenttia aktiiviväestöstä 
ja tämä osuus on kasvussa, mutta niiden 
osuus työperäisistä vammoista on 82 
prosenttia ja kuolemaan johtaneista 
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tapaturmista 90 prosenttia1,

Or. fr

Tarkistus 14
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon EU:n väestön 
ikääntymisen, pyrkimykset pidentää 
työuria ja tarpeen taata terveiden 
elinvuosien lisääntyminen; ottaa 
huomioon sosioekonomisten luokkien 
välisen epätasa-arvon elinikäodotteessa ja 
työn rasittavuuden; ottaa huomioon, että 
tuki- ja liikuntaelinsairauksien lisäksi yli 
55-vuotiaat työntekijät ovat erittäin alttiita 
syöville, sydänsairauksille, 
hengitysvaikeuksille ja unihäiriöille2,

Or. fr

Tarkistus 15
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että nuorten 
työntekijöiden suojelun avulla voidaan 
välttää työperäiset terveysongelmat, joita 
saattaa ilmetä myöhemmin elämässä,

Or. fr

                                               
1 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto.
2 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, Les conditions de travail d'une population active vieillissante.
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Tarkistus 16
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että 
uudelleenintegrointia ja työssä pysymistä 
koskevat toimintalinjat eivät kata 
riittävästi palvelusektorin nuoria 
työntekijöitä ja naistyöntekijöitä1,

Or. fr

Tarkistus 17
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että työn ulkoistaminen 
alihankinnan ja vuokratyön muodossa 
merkitsee usein epäpätevää työvoimaa ja 
löyhempiä työsuhteita,

C. toteaa, että työn ulkoistaminen 
alihankinnan ja vuokratyön muodossa 
saattaa riittävän valvonnan puutteessa 
merkitä heikosti koulutetun työvoiman ja 
laittomien työntekijöiden käyttöä tai 
epätyypillisiin työsuhteisiin turvautumista,

Or. it

Tarkistus 18
Elizabeth Lynne

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

                                               
1 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Jeunes travailleurs — Faits et 
chiffres(http://osha.europa.eu/en/publications/reports/7606507/view) et sa factsheet 
(http://osha.europa.eu/fr/publications/factsheets/70), 2007; "Faits et chiffres – Troubles musculoskelettiques 
", 2010 (http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TERO09009ENC/view); et "Faits et chiffres – Secteur 
des transports", 2011.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että työn ulkoistaminen 
alihankinnan ja vuokratyön muodossa 
merkitsee usein epäpätevää työvoimaa ja 
löyhempiä työsuhteita,

C. toteaa, että työn ulkoistaminen 
alihankinnan ja vuokratyön muodossa 
vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen erilaisten 
perinteiden mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 19
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että työn ulkoistaminen 
alihankinnan ja vuokratyön muodossa 
merkitsee usein epäpätevää työvoimaa ja 
löyhempiä työsuhteita,

C. toteaa, että työn ulkoistaminen 
alihankinnan ja vuokratyön muodossa 
saattaa joskus merkitä epäpätevää 
työvoimaa ja löyhempiä työsuhteita,

Or. fi

Tarkistus 20
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että työn ulkoistaminen 
alihankinnan ja vuokratyön muodossa 
merkitsee usein epäpätevää työvoimaa ja 
löyhempiä työsuhteita,

C. toteaa, että työn ulkoistaminen 
alihankinnan ja vuokratyön muodossa 
merkitsee usein epäpätevää työvoimaa ja 
löyhempiä työsuhteita, mikä vaikeuttaa 
työterveys- ja työturvallisuussääntöjä 
koskevan vastuun määrittelyä,

Or. fr
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Tarkistus 21
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että puitedirektiivin 89/391/ETY 
nojalla työnantajien on pantava täytäntöön 
järjestelmällisiä ennaltaehkäisytoimia ja 
että direktiivi koskee kaikkia riskejä 
työtekijän asemasta riippumatta,

D. katsoo, että puitedirektiivin 89/391/ETY 
nojalla työnantajien on pantava täytäntöön 
järjestelmällisiä ennaltaehkäisytoimia ja 
että direktiivi koskee kaikkia riskejä 
työtekijän asemasta riippumatta, sillä sen 
nojalla työnantajat ovat vastuussa siitä, 
että työntekijät eivät kärsi työstään 
johtuvista haitoista, kuten häirinnän 
aiheuttamista seurauksista,

Or. it

Tarkistus 22
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että tapaturmat, 
tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä 
työperäinen stressi ovat eurooppalaisten 
yritysten suurimpia huolenaiheita 
työterveyden ja työturvallisuuden alalla1,

Or. fr

Tarkistus 23
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

                                               
1 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Esener-tutkimus, 2009, 
http://osha.europa.eu/sub/esener/fr/front-page/document_view?set_language=fr
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. toteaa, että tapaturmien määrän ja 
yrityskoon välillä ei ole voitu todeta 
korrelaatiota, mutta tapaturmien määrän 
ja työn lajin ja yrityksen toiminta-alan 
välillä vallitsee tällainen yhteys erityisesti 
silloin, kun kyse on manuaalisesta työstä 
ja kun työntekijät ovat suoraan 
tekemisissä koneiden kanssa,

Or. it

Tarkistus 24
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 
-strategian mukaisena tavoitteena on 
nostaa 20–64-vuotiaan väestön yleinen 
työllisyysaste 75 prosenttiin; toteaa, että 
kroonisista tai pitkäaikaisista sairauksista 
kärsivät työntekijät eivät useinkaan palaa 
työpaikkaansa, vaikka heidän 
terveydentilansa sen sallisi,

Or. de

Tarkistus 25
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. panee merkille työhön liittyvien 
kroonisten terveysongelmien, kuten tuki- ja 
liikuntaelimistön sairauksien ja 
psykososiaalisten riskien lisääntymisen,

E. panee merkille työhön liittyvien 
kroonisten terveysongelmien, kuten tuki- ja 
liikuntaelimistön sairauksien ja 
psykososiaalisten riskien lisääntymisen, ja 
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ottaa huomioon, että WHO:n mukaan 
masennus on vuonna 2020 merkittävin 
työkyvyttömyyden syy,

Or. fr

Tarkistus 26
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että psykososiaalisia riskejä 
ovat stressiin, symboliseen väkivaltaan ja 
työpaikkakiusaamiseen liittyvät riskit; 
ottaa huomioon, että stressi liittyy työn 
epävarmuuteen, eettisiin konflikteihin, 
työn huonoon organisointiin (esimerkiksi 
määräajoista johtuva paine tai työn 
liiallinen määrä), vaikeisiin 
asiakassuhteisiin, puutteelliseen tukeen 
työssä, työsuhteiden epävakauteen sekä 
työ- ja yksityiselämän epätasapainoon,

Or. fr

Tarkistus 27
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. ottaa huomioon, että tekninen kehitys 
sisältää uusia työntekijöiden terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä riskejä, joita olisi 
arvioitava,

Or. fr
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Tarkistus 28
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että yötyötä tekevien 
työntekijöiden työaikojen 
epäsäännöllisyys aiheuttaa usein 
ongelmia, jotka voivat johtaa 
ammattitauteihin,

Or. fr

Tarkistus 29
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon lisääntymiskykyä 
uhkaavan terveysriskin, joka liittyy 
ympäristön saasteisiin ja työympäristön 
riskitekijöihin, jotka voivat vaikuttaa 
tuleviin vanhempiin ja syntymättömään 
lapseen,

Or. it

Tarkistus 30
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 
–strategian tavoitteena on saavuttaa 
vuoteen 2020 mennessä 20–64 -vuotiaille 
75 prosentin työllisyysaste siten, että 
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edistetään naisten, nuorten, iäkkäiden 
henkilöiden, heikosti koulutettujen sekä 
laillisten maahanmuuttajien työllisyyttä ja 
parannetaan sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, 

Or. fr

Tarkistus 31
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 168 000 unionin 
kansalaista kuolee joka vuosi 
ammattitauteihin tai työtapaturmien 
uhrina*,

G. ottaa huomioon, että 168 000 unionin 
kansalaista kuolee joka vuosi 
ammattitauteihin tai työtapaturmien uhrina1

ja vielä ei kyetä tarkkaan arvioimaan sitä, 
kuinka usein tapaturmat liittyvät uusien 
tekniikoiden ja uusien työmuotojen 
käyttöön,

Or. it

Tarkistus 32
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 168 000 unionin 
kansalaista kuolee joka vuosi 
ammattitauteihin tai työtapaturmien 
uhrina*,

G. ottaa huomioon, että 168 000 unionin 
kansalaista kuolee joka vuosi 
ammattitauteihin tai työtapaturmien uhrina2

ja että EU:lla on edelleen monia haasteita 
työterveyden ja -turvallisuuden alalla,

                                               
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. Journal of Safety Research 40 (2009) 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. Journal of Safety Research 40 (2009) 125–139. 
Elsevier B.V.
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Or. en

Tarkistus 33
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 168 000 unionin 
kansalaista kuolee joka vuosi 
ammattitauteihin tai työtapaturmien 
uhrina*,

G. ottaa huomioon, että 168 000 unionin 
kansalaista kuolee joka vuosi 
ammattitauteihin tai työtapaturmien uhrina1

ja seitsemän miljoonaa loukkaantuu 
tapaturmissa,

Or. fr

Tarkistus 34
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että samat työolot voivat 
vaikuttaa eri tavalla miehiin ja naisiin ja 
että nämä erot on otettava huomioon 
työterveyden ja -turvallisuuden 
parantamista koskevissa strategioissa ja 
toimissa; 

Or. de

Tarkistus 35
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)
                                               
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. Journal of Safety Research 40 (2009) 125–139. 
Elsevier B.V.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. ottaa huomioon, että työvoimapulan 
vuoksi on toivottavaa pidentää 
ikääntyvien työntekijöiden työuria ja 
toteuttaa ajoissa työterveyteen ja 
-turvallisuuteen liittyviä toimia;

Or. de

Tarkistus 36
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että 
turvallisuuskoulutus ja ennaltaehkäisyn 
kulttuuri ovat erittäin tärkeitä, mutta ne 
saattavat olla puutteellisia sekä pienissä 
että suurissa yrityksissä,

Or. it

Tarkistus 37
Edit Bauer
Lívia Járóka
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että naiset kertovat 
tutkimuksissa miehiä useimmin 
työperäisistä terveysongelmista työn 
laadusta riippumatta1, ja katsoo, että sen 
vuoksi työterveyteen ja -turvallisuuteen 

                                               
1 Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, EP:n politiikkayksikkö A, Talous-, 
tiede- ja elämänlaatuasiat, 2011, s. 40.
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liittyviä toimia on tarkasteltava 
sukupuolen ja elämänvaiheen mukaisesti 
eriyttäen; 

Or. en

Tarkistus 38
Edit Bauer
Lívia Járóka
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. ottaa huomioon, että naiset kärsivät 
tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista yhtä 
lailla tai jopa enemmän kuin miehet myös 
silloin, kun he työskentelevät 
palvelualalla,

Or. en

Tarkistus 39
Edit Bauer
Lívia Járóka
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G c. ottaa huomioon, että ikääntyvät 
naiset ovat erityisen alttiita ikään liittyville 
sairauksille, ja katsoo, että tämä olisi 
otettava huomioon työterveys ja 
-turvallisuusalan toimissa;

Or. en
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Tarkistus 40
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että työterveyden ja 
työturvallisuuden eurooppalainen 
viitekehys ei automaattisesti mahdollista 
työolojen parantamista, ja katsoo, että 
lainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano etenkin työntekijöiden 
osallistumisen kautta ja lainsäädännön 
soveltamisen valvonta ovat elintärkeitä; 
kehottaa komissiota toimimaan nopeasti, 
jos lainsäädäntöä rikotaan;

1. arvostelee voimakkaasti sitä, että 
vuoden 2009 tulostaulun tiedot osoittavat, 
että kaikki jäsenvaltiot eivät ole asettaneet 
kansallisissa työterveys- ja 
työturvallisuusstrategioissaan mitattavissa 
olevia tavoitteita ja että suurin osa niistä 
ei ole asettanut tavoitteita, jotka koskevat 
ammattitauteja, työperäisiä 
terveysongelmia ja sairauksia, työhön 
liittyviä riskitekijöitä tai korkean riskin 
aloja; 

Or. en

Tarkistus 41
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että työterveyden ja 
työturvallisuuden eurooppalainen 
viitekehys ei automaattisesti mahdollista
työolojen parantamista, ja katsoo, että
lainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano etenkin työntekijöiden 
osallistumisen kautta ja lainsäädännön 
soveltamisen valvonta ovat elintärkeitä; 
kehottaa komissiota toimimaan nopeasti, 
jos lainsäädäntöä rikotaan;

1. muistuttaa, että työterveyden ja 
työturvallisuuden eurooppalainen 
viitekehys ei itsessään merkitse 
automaattisesti työolojen parantamista, 
vaan ratkaisevaa on kyseisten 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
asianmukainen täytäntöönpano etenkin 
työntekijöiden osallistumisen kautta ja 
lainsäädännön soveltamisen kautta; 
kehottaa komissiota toimimaan nopeasti, 
jos lainsäädäntöä rikotaan;

Or. it
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Tarkistus 42
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että työterveyden ja 
työturvallisuuden eurooppalainen 
viitekehys ei automaattisesti mahdollista 
työolojen parantamista, ja katsoo, että 
lainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano etenkin työntekijöiden 
osallistumisen kautta ja lainsäädännön 
soveltamisen valvonta ovat elintärkeitä; 
kehottaa komissiota toimimaan nopeasti, 
jos lainsäädäntöä rikotaan;

1. muistuttaa, että työterveyden ja 
työturvallisuuden eurooppalainen 
viitekehys ei automaattisesti mahdollista 
työolojen parantamista, ja katsoo, että 
lainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano käytännössä etenkin 
työntekijöiden osallistumisen kautta ja 
lainsäädännön soveltamisen valvonta ovat 
elintärkeitä; kehottaa komissiota 
toimimaan nopeasti, jos lainsäädäntöä 
rikotaan;

Or. en

Tarkistus 43
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että työterveyden ja 
työturvallisuuden eurooppalainen 
viitekehys ei automaattisesti mahdollista 
työolojen parantamista, ja katsoo, että 
lainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano etenkin työntekijöiden 
osallistumisen kautta ja lainsäädännön 
soveltamisen valvonta ovat elintärkeitä; 
kehottaa komissiota toimimaan nopeasti, 
jos lainsäädäntöä rikotaan;

1. muistuttaa, että työterveyden ja 
työturvallisuuden eurooppalainen 
viitekehys ei automaattisesti mahdollista 
työolojen parantamista, ja katsoo, että 
lainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano etenkin työntekijöiden 
osallistumisen kautta ja lainsäädännön 
soveltamisen valvonta ovat elintärkeitä, 
samoin kuin kolmenvälisen vuoropuhelun 
mekanismit, tietojen keruu ja levitys, 
tiedotuskampanjat sekä koulutus- ja 
tiedotuspalvelujen verkottaminen;
kehottaa komissiota toimimaan nopeasti, 
jos lainsäädäntöä rikotaan;

Or. fr
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Tarkistus 44
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että työterveyden ja 
työturvallisuuden eurooppalainen 
viitekehys ei automaattisesti mahdollista 
työolojen parantamista, ja katsoo, että 
lainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano etenkin työntekijöiden 
osallistumisen kautta ja lainsäädännön 
soveltamisen valvonta ovat elintärkeitä; 
kehottaa komissiota toimimaan nopeasti, 
jos lainsäädäntöä rikotaan;

1. muistuttaa, että työterveyden ja 
työturvallisuuden eurooppalainen 
viitekehys ei automaattisesti mahdollista 
työolojen parantamista, ja katsoo, että 
lainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano etenkin työntekijöiden 
osallistumisen kautta ja lainsäädännön 
soveltamisen valvonta ovat elintärkeitä; 
kehottaa komissiota toimimaan nopeasti, 
jos lainsäädäntöä rikotaan, ja tehostamaan 
tarvittaessa seuraamuksia;

Or. en

Tarkistus 45
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että koska Euroopan unionin 
työllisyystasoa on syytä nostaa 
keskimäärin yhdellä prosentilla vuodessa, 
on ensisijaisena tavoitteena oltava 
ikääntyvien työntekijöiden sekä liikunta-
ja kehitysvammaisten henkilöiden 
terveyden suojelu sekä heidän tilaansa 
mukautettujen työolosuhteiden 
takaaminen;

Or. hu
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Tarkistus 46
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. muistuttaa, että työtapaturmat ovat 
vain pieni osa työperäisistä 
terveysongelmista ja että yhteisön 
strategian aiemmin paljon laajemman 
ennalta ehkäisevän painotuksen 
kaventuminen ja huomion suuntaaminen 
yhteen ainoaan asiaan on puitedirektiivin 
kokonaisvaltaisen hengen vastaista; 
arvostelee sitä, että nykyisessä strategiassa 
(2007–2012) työterveyttä pidetään lähinnä 
yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä 
määrittävänä muuttujana; 

Or. en

Tarkistus 47
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että oikeudelliset velvoitteet 
ja työntekijöiden vaatimukset ovat kaksi 
tärkeintä tekijää, jotka motivoivat 
työnantajia toimintaan1;

2. pitää valitettavana, että komission 
yksiköiden esittämässä väliarvioinnissa 
annetaan vain hyvin epämääräisiä ja 
yleisiä tietoja jäsenvaltioiden 
edistymisestä strategian 
täytäntöönpanossa; korostaa, että 
väliarviointi ja yhteisön työterveys- ja 
työturvallisuusstrategiaa koskeva vuoden 
2009 tulostaulu eivät kumpikaan anna 
merkittävästi tietoja jäsenvaltioiden 
tilanteesta sen unionin strategian ainoan 
määrällisesti määritellyn tavoitteen 
suhteen, jonka mukaisesti työtapaturmia 

                                               
1 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, tutkimus "New and emerging risks in occupational safety and 
health" (Esener), 2009.
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on määrä vähentää 25 prosenttia vuoteen 
2012 mennessä; vaatii, että tulevissa 
arviointiraporteissa selvitetään 
tarkemmin, missä määrin unionin 
työterveys- ja työturvallisuusalan 
lainsäädäntöä on käytännössä noudatettu 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 48
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että oikeudelliset velvoitteet 
ja työntekijöiden vaatimukset ovat kaksi 
tärkeintä tekijää, jotka motivoivat 
työnantajia toimintaan1;

2. katsoo, että on välttämätöntä puuttua 
turvallisuusongelmaan työpaikoilla siten, 
että pannaan täytäntöön kaksitasoinen 
strategia eli pyritään torjumaan 
ympäristöriskejä ja samanaikaisesti 
parantamaan työpaikan psykososiaalista 
ympäristöä; katsoo, että tämän strategian 
onnistuminen riippuu pitkälti 
työntekijöiden ja kaikkien 
työmarkkinaosapuolten osallistumisesta;

Or. it

Tarkistus 49
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että oikeudelliset velvoitteet 
ja työntekijöiden vaatimukset ovat kaksi 
tärkeintä tekijää, jotka motivoivat 

2. muistuttaa, että yritysimagon ja
taloudellisten tekijöiden lisäksi 
oikeudelliset velvoitteet ja työntekijöiden 

                                               
1 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, tutkimus "New and emerging risks in occupational safety and 
health" (Esener), 2009.
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työnantajia toimintaan*; vaatimukset ovat kaksi tärkeintä tekijää, 
jotka motivoivat työnantajia toimintaan1;

Or. fr

Tarkistus 50
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että oikeudelliset velvoitteet 
ja työntekijöiden vaatimukset ovat kaksi 
tärkeintä tekijää, jotka motivoivat 
työnantajia toimintaan*;

2. muistuttaa, että oikeudelliset velvoitteet 
ja työntekijöiden vaatimukset ovat kaksi 
tärkeintä tekijää, jotka motivoivat 
työnantajia toimintaan2, mutta järkevät 
työnantajat ovat kiinnostuneita 
työsuojelusta ilman niitäkin, koska näin 
parannetaan työntekijöiden hyvinvointia 
ja yrityksen tuottavuutta ja mainetta;

Or. fi

Tarkistus 51
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on yhtenäistettävä 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia 
toimintatapoja muiden julkisten 
politiikanalojen kanssa eli terveyden, 
työllisyyden, teollisuuden, ympäristön, 
liikenteen, koulutuksen ja energian aloilla;

3. katsoo, että sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on yhtenäistettävä 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia 
toimintatapoja ja integroitava ne täysin 
muihin julkisen politiikan aloihin eli 
terveyden, työllisyyden, teollisuuden, 
ympäristön, liikenteen, 
liikenneturvallisuuden, koulutuksen ja 
energian aloihin;

                                                                                                                                                  
1 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, tutkimus "New and emerging risks in occupational safety and 
health" (Esener), 2009.
2 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, tutkimus "New and emerging risks in occupational safety and 
health" (Esener), 2009.
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Or. en

Tarkistus 52
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on yhtenäistettävä 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia 
toimintatapoja muiden julkisten 
politiikanalojen kanssa eli terveyden, 
työllisyyden, teollisuuden, ympäristön, 
liikenteen, koulutuksen ja energian aloilla;

3. katsoo, että sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on yhtenäistettävä 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia 
toimintatapoja muiden julkisten 
politiikanalojen kanssa eli terveyden, 
työllisyyden, teollisuuden, ympäristön, 
liikenteen, koulutuksen, energian, 
aluekehityksen, julkisten hankintojen ja 
sisämarkkinoiden aloilla, 

Or. fr

Tarkistus 53
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on yhtenäistettävä 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia 
toimintatapoja muiden julkisten 
politiikanalojen kanssa eli terveyden, 
työllisyyden, teollisuuden, ympäristön, 
liikenteen, koulutuksen ja energian aloilla;

3. katsoo, että sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on yhtenäistettävä 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia 
toimintatapoja muiden julkisten 
politiikanalojen kanssa eli terveyden, 
työllisyyden, teollisuuden, tutkimuksen,
ympäristön, liikenteen, koulutuksen ja 
energian aloilla ja että on myös löydettävä 
uusia synergioita niiden välillä;

Or. en
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Tarkistus 54
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on yhtenäistettävä 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia 
toimintatapoja muiden julkisten 
politiikanalojen kanssa eli terveyden, 
työllisyyden, teollisuuden, ympäristön, 
liikenteen, koulutuksen ja energian aloilla;

3. katsoo, että sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on yhtenäistettävä 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia 
toimintatapoja muiden julkisten 
politiikanalojen kanssa eli terveyden, 
työllisyyden, teollisuuden, julkisten 
hankintojen, ympäristön, liikenteen, 
koulutuksen ja energian aloilla;

Or. en

Tarkistus 55
Edit Bauer
Lívia Járóka
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on yhtenäistettävä 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia 
toimintatapoja muiden julkisten 
politiikanalojen kanssa eli terveyden, 
työllisyyden, teollisuuden, ympäristön, 
liikenteen, koulutuksen ja energian aloilla;

3. katsoo, että sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on yhtenäistettävä 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia 
toimintatapoja muiden julkisten 
politiikanalojen kanssa eli terveyden, 
työllisyyden, teollisuuden, ympäristön, 
liikenteen, koulutuksen ja energian aloilla 
ja että näissä toimintatavoissa on otettava 
huomioon sukupuolinäkökohdat, jotta 
voidaan paremmin tarkastella 
naistyöntekijöiden erityisriskejä;

Or. en

Tarkistus 56
Paul Murphy
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Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että sukupuolinäkökohdat 
on aina otettava huomioon, kun 
käsitellään työterveyttä ja -turvallisuutta, 
ja pitää myönteisenä komission aloitetta, 
jossa kehotetaan valmistelemaan sellaisia 
erityisiä työterveyden ja -turvallisuuden 
alan vaikutuksenarviointimenetelmiä, 
joissa otetaan huomioon vaikutusten 
sukupuolisidonnaisuus; kehottaa 
komissiota arvioimaan, missä määrin 
yhteisön tasolla on saatavilla sukupuolen 
mukaan eriteltyjä tilastoja työperäisistä 
kuolemaan johtaneista ja muista 
sairauksista;

Or. en

Tarkistus 57
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. vaatii, että julkisten 
hankintasopimusten yhteydessä otetaan 
paremmin huomioon turvallisuustaso 
sekä tapaturmien ennaltaehkäisyyn 
tarkoitetut käytännöt;

Or. it

Tarkistus 58
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
4 kohta



PE472.198v01-00 28/111 AM\877188FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa REACH-järjestelmän 
täysimääräisen täytäntöönpanon tärkeyttä 
ja tarvetta lisätä synergiaa REACHin ja 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien 
toimintatapojen välillä sekä unionin tasolla 
että eri jäsenvaltioissa;

4. korostaa REACH-järjestelmän 
täysimääräisen täytäntöönpanon tärkeyttä 
ja tarvetta lisätä synergiaa REACHin ja 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien 
toimintatapojen välillä sekä unionin tasolla 
että eri jäsenvaltioissa; vaatii kemiallisia 
aineita käsittelevän tiedonvaihtofoorumin 
toiminnan avoimuutta;

Or. fr

Tarkistus 59
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa tarvetta tukea 
koulutusohjelmia yhteisön 
toimintalinjojen paremman 
koordinoinnin avulla ja tehostaa 
olemassa olevia ohjelmia, jotta voidaan 
kehittää riskien ennaltaehkäisyä 
paikalliset, alueelliset ja kansalliset 
kokemukset huomioon ottaen;

Or. it

Tarkistus 60
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo, että unionin 
työaikalainsäädännössä on vahvistettava, 
että sunnuntai on säännönmukainen 
viikoittainen lepopäivä, kuten asia jo oli 



AM\877188FI.doc 29/111 PE472.198v01-00

FI

vuoden 1993 työaikadirektiivissä, jos 
tieteellisesti voidaan osoittaa, että 
sunnuntai on työntekijän terveyden 
suojelun kannalta muita viikon päiviä 
parempi;

Or. de

Tarkistus 61
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. katsoo, että on viipymättä tehtävä 
perusteellinen tieteellinen tutkimus 
sunnuntaityön vaikutuksista 
työntekijöiden terveyteen; ottaa 
huomioon, että kahdessa Euroopan elin-
ja työolojen kehittämissäätiön vuosina 
2007 ja 2003 tekemässä tutkimuksessa 
sekä brittiläisten ja saksalaisten 
tutkijoiden vuonna 2009 tekemissä 
tutkimuksissa todettiin, että sunnuntai 
soveltuu työntekijöiden terveyden 
suojelun kannalta viikon muita päiviä 
paremmin säännölliseksi viikoittaiseksi 
lepopäiväksi; katsoo, että komission olisi 
pikaisesti tilattava tasapuolinen tutkimus, 
jossa tarkastellaan kaikkia aikaisempia 
tutkimustuloksia ja saadaan perusteellista 
tieteellistä näyttöä asiasta;

Or. de

Tarkistus 62
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pyytää, että seuraavassa EU:n 
strategiassa asetetaan enemmän 
mitattavissa olevia tavoitteita, määrätään 
sitovat aikataulut sekä sovitaan 
säännöllisestä arvioinnista; toteaa, että 
ILOn suosituksen mukaan 10 000:ta 
työntekijää kohden tarvitaan yksi 
työsuojelutarkastaja, ja toivoo, että tästä 
tavoitteesta tulee sitova;

5. pyytää, että seuraavassa EU:n 
strategiassa asetetaan enemmän 
mitattavissa olevia tavoitteita, määrätään 
sitovat aikataulut sekä sovitaan 
säännöllisestä arvioinnista;

Or. de

Tarkistus 63
Elizabeth Lynne

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pyytää, että seuraavassa EU:n 
strategiassa asetetaan enemmän 
mitattavissa olevia tavoitteita, määrätään 
sitovat aikataulut sekä sovitaan 
säännöllisestä arvioinnista; toteaa, että
ILOn suosituksen mukaan 10 000:ta 
työntekijää kohden tarvitaan yksi 
työsuojelutarkastaja, ja toivoo, että tästä 
tavoitteesta tulee sitova;

5. pyytää, että seuraavassa EU:n 
strategiassa asetetaan enemmän 
mitattavissa olevia tavoitteita, määrätään 
sitovat aikataulut sekä sovitaan 
säännöllisestä arvioinnista; toivoo, että
toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
ottavat huomioon tavoitteen, jonka
mukaan 10 000:ta työntekijää kohden 
tarvitaan yksi työsuojelutarkastaja;

Or. en

Tarkistus 64
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pyytää, että seuraavassa EU:n 
strategiassa asetetaan enemmän 

5. pyytää, että seuraavassa EU:n 
strategiassa asetetaan enemmän 



AM\877188FI.doc 31/111 PE472.198v01-00

FI

mitattavissa olevia tavoitteita, määrätään 
sitovat aikataulut sekä sovitaan 
säännöllisestä arvioinnista; toteaa, että 
ILOn suosituksen mukaan 10 000:ta 
työntekijää kohden tarvitaan yksi 
työsuojelutarkastaja, ja toivoo, että tästä 
tavoitteesta tulee sitova;

mitattavissa olevia tavoitteita, määrätään 
sitovat aikataulut sekä sovitaan 
säännöllisestä arvioinnista; toteaa, että 
ILOn suosituksen mukaan 10 000:ta 
työntekijää kohden tarvitaan yksi 
työsuojelutarkastaja, ja toivoo, että tästä 
tavoitteesta tulee jäsenvaltioita sitova
vähimmäisvelvoite;

Or. en

Tarkistus 65
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo, että useissa jäsenvaltioissa 
havaittavissa olevaa talouskriisiä ja 
vakavaa lamaa ei pitäisi käyttää tekosyynä 
sille, ettei työterveys- ja 
työturvallisuuslainsäädäntöä noudateta 
tiukasti tai ettei sovelleta ammattiriskien 
ennaltaehkäisypolitiikkaa;

Or. el

Tarkistus 66
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
sosiaalista vuoropuhelua Euroopan 
unionin ja jäsenvaltioiden tasolla sekä 
paikallisesti ja työpaikoilla, sillä kyse on 
välttämättömästä välineestä, jolla taataan 
kaikkien työntekijöiden terveys ja 
turvallisuus;
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Or. lt

Tarkistus 67
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että jäsenvaltioiden ja yritysten 
on investoitava enemmän riskien 
ennaltaehkäisemiseen ja varmistettava, että 
työntekijät osallistuvat siihen; katsoo, että 
investointien tuotto varmistetaan työn 
tuottavuuden kasvulla ja 
sosiaaliturvakulujen vähenemisellä;

6. katsoo, että jäsenvaltioiden ja yritysten 
on investoitava enemmän riskien 
ennaltaehkäisemiseen ja varmistettava, että 
työntekijät osallistuvat siihen; katsoo, että 
investointien tuotto varmistetaan työn 
tuottavuuden kasvulla, yritysten 
kilpailukyvyn paranemisella ja 
sosiaaliturvakulujen vähenemisellä, ja 
lisäksi tämä mahdollistaa 
sosiaaliturvajärjestelmien 
elinkelpoisuuden;

Or. lt

Tarkistus 68
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että ollakseen todella 
tehokasta tapaturmien ennaltaehkäisy on 
aloitettava jo hankkeiden 
suunnitteluvaiheessa siten, että 
innovoinnin avulla lisätään sekä tuotteen 
että koko tuotantoprosessin turvallisuutta; 
kehottaa tästä syystä komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan ja kannustamaan 
alan tutkimusta;

Or. it
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Tarkistus 69
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että on tärkeää lisätä 
joidenkin työtehtävien erityisesti pitkän 
aikavälin terveysvaikutusten tutkimusta, 
jolloin voidaan mahdollisuuksien mukaan 
ennaltaehkäistä sairaustapaukset, jotka 
ilmenevät tietyn ajan kuluttua 
ammatillisen toiminnan päättymisestä;

Or. it

Tarkistus 70
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että kansallisia strategioita 
hyväksyttäessä, suunniteltaessa ja 
toteutettaessa olisi otettava huomioon 
kunkin jäsenvaltion erityistilanne ja 
keskityttävä aloihin ja yrityksiin, joissa 
työtapaturmat ovat yleisimpiä;

Or. en

Tarkistus 71
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pahoittelee työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen epätasaista 

7. pahoittelee työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen epätasaista 
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täytäntöönpanoa EU:ssa ja kehottaa 
komissiota esittämään työperäistä stressiä 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen;

täytäntöönpanoa EU:ssa;

Or. de

Tarkistus 72
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pahoittelee työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen epätasaista 
täytäntöönpanoa EU:ssa ja kehottaa 
komissiota esittämään työperäistä stressiä 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen;

7. pahoittelee työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen epätasaista 
täytäntöönpanoa EU:ssa;

Or. fi

Tarkistus 73
Elizabeth Lynne

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pahoittelee työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen epätasaista 
täytäntöönpanoa EU:ssa ja kehottaa 
komissiota esittämään työperäistä stressiä 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen;

7. pahoittelee työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen epätasaista 
täytäntöönpanoa EU:ssa ja kehottaa 
täytäntöönpanosta vastaavia 
työmarkkinaosapuolia tehostamaan 
toimiaan lisätäkseen työnantajien, 
työntekijöiden ja heidän edustajiensa 
tietämystä ja ymmärrystä työperäisestä 
stressistä; 

Or. en
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Tarkistus 74
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pahoittelee työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen epätasaista 
täytäntöönpanoa EU:ssa ja kehottaa 
komissiota esittämään työperäistä stressiä 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen;

7. pahoittelee 8. lokakuuta 2004 tehdyn
työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen epätasaista 
täytäntöönpanoa EU:ssa ja kehottaa
jäsenvaltioita yhdessä 
työmarkkinaosapuolten kanssa 
täyttämään puitesopimuksen mukaiset 
velvoitteensa;

Or. de

Tarkistus 75
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pahoittelee työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen epätasaista 
täytäntöönpanoa EU:ssa ja kehottaa 
komissiota esittämään työperäistä stressiä 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen;

7. korostaa, että työperäinen stressi 
tunnustetaan merkittäväksi tuottavuuden 
esteeksi Euroopassa; pahoittelee 
työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen epätasaista 
täytäntöönpanoa EU:ssa ja kehottaa 
komissiota esittämään työperäistä stressiä 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen ja 
laatimaan välineitä uusien ja tulevien 
riskien hallinnoimiseksi;

Or. lt

Tarkistus 76
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pahoittelee työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen epätasaista 
täytäntöönpanoa EU:ssa ja kehottaa 
komissiota esittämään työperäistä stressiä 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen;

7. pitää työntekijöiden psykososiaalisiin 
ongelmiin liittyvien sairauksien ja 
työtapaturmien lisääntymistä 
valitettavana; pahoittelee työperäistä 
stressiä koskevan puitesopimuksen 
epätasaista täytäntöönpanoa EU:ssa ja 
kehottaa komissiota esittämään työperäistä 
stressiä koskevan lainsäädäntöehdotuksen;

Or. fr

Tarkistus 77
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pahoittelee työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen epätasaista 
täytäntöönpanoa EU:ssa ja kehottaa 
komissiota esittämään työperäistä stressiä 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen;

7. pahoittelee työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen epätasaista 
täytäntöönpanoa EU:ssa ja kehottaa 
komissiota esittämään työperäistä stressiä 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen, sillä 
työpaikkojen epävarmuus todella 
aiheuttaa stressiä;

Or. it

Tarkistus 78
Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pahoittelee työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen epätasaista 
täytäntöönpanoa EU:ssa ja kehottaa 
komissiota esittämään työperäistä stressiä 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen;

7. pahoittelee työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen epätasaista 
täytäntöönpanoa EU:ssa ja kehottaa 
komissiota esittämään työperäistä stressiä 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen 



AM\877188FI.doc 37/111 PE472.198v01-00

FI

erityisesti sen vuoksi, että yritysten 
lähinnä korkeassa asemassa tai 
johtoasemassa oleville työntekijöilleen 
asettamien liiallisten tavoitteiden 
aiheuttamista itsemurhista on tullut uusi 
ilmiö;

Or. en

Tarkistus 79
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pahoittelee työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen epätasaista 
täytäntöönpanoa EU:ssa ja kehottaa 
komissiota esittämään työperäistä stressiä 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen;

7. pahoittelee työperäistä stressiä koskevan 
puitesopimuksen epätasaista 
täytäntöönpanoa EU:ssa ja kehottaa 
komissiota esittämään työperäistä stressiä 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen;
kehottaa komissiota tukemaan, 
edistämään ja valvomaan 
työmarkkinaosapuolten työterveyden ja 
työturvallisuuden alalla tekemien 
sopimusten ja päätöslauselmien 
saattamista osaksi jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä;

Or. fr

Tarkistus 80
Vincenzo Iovine

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on sitä mieltä, että kemiallisten riskien ja 
työstä aiheutuvien syöpien ehkäisemisen 
EU:ssa on oltava kunnianhimoisempaa ja 
tehokkaampaa;

8. on sitä mieltä, että kemiallisten riskien ja 
työstä aiheutuvien syöpien ehkäisemisen 
EU:ssa on oltava kunnianhimoisempaa ja 
osuvampaa;
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Or. it

Tarkistus 81
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on sitä mieltä, että kemiallisten riskien ja 
työstä aiheutuvien syöpien ehkäisemisen 
EU:ssa on oltava kunnianhimoisempaa ja 
tehokkaampaa;

8. on sitä mieltä, että kemiallisten riskien ja 
työstä aiheutuvien syöpien ehkäisemisen 
sekä lisääntymiskyvyn suojelun EU:ssa on 
oltava kunnianhimoisempaa ja 
tehokkaampaa;

Or. it

Tarkistus 82
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. toteaa, että julkinen ja yksityinen 
sektori eivät ole valmiita kohtaamaan 
väestökehityksestä johtuvaa tilannetta ja 
näkemään mahdollisuutena sitä, että ne 
palkkaisivat enemmän vammaisia 
henkilöitä tai henkilöitä, joiden työkyky 
on alentunut;

Or. hu

Tarkistus 83
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kiinnittää huomiota 
yhdenmukaistamattomien työn muotojen 
(tilapäistyö, kausityö, osa-aikatyö, etätyö) 
nopeaan lisääntymiseen ja katsoo, että ne 
edellyttävät erityisiä toimia työntekijöiden 
suojelemiseksi; pyytää komissiota 
esittämään lainsäädäntövälineen, joka 
koskee alihankintaketjussa mukana 
olevien yritysten yhteistä ja solidaarista 
vastuuta;

9. kiinnittää huomiota 
yhdenmukaistamattomien työn muotojen 
(tilapäistyö, kausityö, osa-aikatyö, etätyö) 
nopeaan lisääntymiseen ja katsoo, että ne 
edellyttävät erityisiä toimia työntekijöiden 
suojelemiseksi;

Or. fi

Tarkistus 84
Elizabeth Lynne

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kiinnittää huomiota 
yhdenmukaistamattomien työn muotojen 
(tilapäistyö, kausityö, osa-aikatyö, etätyö) 
nopeaan lisääntymiseen ja katsoo, että ne
edellyttävät erityisiä toimia työntekijöiden 
suojelemiseksi; pyytää komissiota 
esittämään lainsäädäntövälineen, joka 
koskee alihankintaketjussa mukana 
olevien yritysten yhteistä ja solidaarista 
vastuuta;

9. panee merkille joustavampien työn 
muotojen (tilapäistyö, itsenäinen 
ammatinharjoittaminen, yrittäjänä 
toimiminen, kausityö, osa-aikatyö, etätyö) 
nopean lisääntymisen ja katsoo, että ne 
edellyttävät erityisiä kohdistetumpia
toimia työntekijöiden suojelemiseksi; 
kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
seuraamaan tätä kehitystä ja 
varmistamaan lainsäädännön 
asianmukaisuus;

Or. en

Tarkistus 85
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kiinnittää huomiota 
yhdenmukaistamattomien työn muotojen 
(tilapäistyö, kausityö, osa-aikatyö, etätyö) 
nopeaan lisääntymiseen ja katsoo, että ne 
edellyttävät erityisiä toimia työntekijöiden 
suojelemiseksi; pyytää komissiota 
esittämään lainsäädäntövälineen, joka 
koskee alihankintaketjussa mukana 
olevien yritysten yhteistä ja solidaarista 
vastuuta;

9. kiinnittää huomiota epätavallisten työn 
muotojen (tilapäistyö, kausityö, osa-
aikatyö, etätyö) nopeaan lisääntymiseen ja 
katsoo, että ne edellyttävät erityisiä toimia 
työntekijöiden suojelemiseksi; pyytää 
komissiota selvittämään näiden työn 
muotojen erityisvaikutuksia työterveyteen 
ja -turvallisuuteen ja esittämään 
tarvittaessa toimenpiteitä; 

Or. de

Tarkistus 86
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kiinnittää huomiota 
yhdenmukaistamattomien työn muotojen 
(tilapäistyö, kausityö, osa-aikatyö, etätyö) 
nopeaan lisääntymiseen ja katsoo, että ne 
edellyttävät erityisiä toimia työntekijöiden 
suojelemiseksi; pyytää komissiota 
esittämään lainsäädäntövälineen, joka 
koskee alihankintaketjussa mukana olevien 
yritysten yhteistä ja solidaarista vastuuta;

9. kiinnittää huomiota epätyypillisten työn 
muotojen (tilapäistyö, kausityö, 
sunnuntaityö, osa-aikatyö, etätyö) nopeaan 
lisääntymiseen ja katsoo, että ne 
edellyttävät erityisiä toimia työntekijöiden 
suojelemiseksi; pyytää komissiota 
esittämään lainsäädäntövälineen, joka 
koskee alihankintaketjussa mukana olevien 
yritysten yhteistä ja solidaarista vastuuta;

Or. de

Tarkistus 87
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. muistuttaa, että työelämän ongelmien 
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ennaltaehkäisy kuuluu väistämättä useille 
eri tahoille, sillä siihen sisältyy muun 
muassa työterveyshuolto, turvallisuus, 
ergonomia, epidemiologia, toksikologia, 
työhygienia ja psykologia;

Or. fr

Tarkistus 88
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. on vakuuttunut, että jos Euroopan 
kansalaisia pyydetään pidentämään 
aktiivista työuraansa, on välttämätöntä 
parantaa heidän työolojaan;

Or. fr

Tarkistus 89
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
9 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 c. pitää valitettavana synergian 
puuttumista työntekijöiden 
joukkovähentämisestä annetun direktiivin 
sekä työntekijöiden terveyttä ja 
turvallisuutta koskevien direktiivien 
väliltä, vaikka yritysten ja julkisen 
sektorin uudelleenorganisointi ja 
uudelleenjärjestelyt lisäävät työterveyteen 
ja työturvallisuuteen liittyviä riskejä; 

Or. fr



PE472.198v01-00 42/111 AM\877188FI.doc

FI

Tarkistus 90
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
9 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 d. korostaa yhteisön kemiallisiin 
aineisiin liittyvän politiikan lisäarvoa ja 
sen tuomia mahdollisuuksia, joita olisi 
hyödynnettävä ennaltaehkäistäessä 
työperäisiä syöpäsairauksia;

Or. fr

Tarkistus 91
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
9 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 e. kehottaa komissiota kertomaan 
karsinogeenisten tai perimän muutoksia 
aiheuttavien aineiden sosiaalisia, 
ympäristöön liittyviä ja taloudellisia 
vaikutuksia koskevan analyysin tuloksista 
ja tekemään ehdotuksen syöpäsairauden 
vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja perimän 
muutoksia aiheuttavista aineista annetun 
direktiivin 2004/37/EY muuttamiseksi, 
jotta voidaan määritellä uudet sitovat 
arvot tuotteille, jotka eivät vielä sisälly 
siihen; muistuttaa, että nykyään ollaan 
yhä enemmän huolissaan sellaisista 
kemiallisista riskeistä, joiden yhteydessä 
kemiallisten aineiden käyttö ei ole 
tarkoituksellista, vaan liittyy 
sivuvaikutuksiin (esimerkiksi 
jätteenkäsittely) ja yhtäaikaiseen 
altistumiseen useille vaarallisille aineille; 

Or. fr
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Tarkistus 92
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
9 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 f. pitää valitettavana, että vuonna 2009 
useat jäsenvaltiot eivät keskittäneet 
kansallisia strategioitaan EU:n strategian 
kolmeen ensisijaiseen tavoitteeseen: 
työelämään liittyvä stressi ja työuupumus, 
tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä 
uusia riskejä koskevien tietojen 
säännöllinen tutkimus ja keruu; katsoo, 
että jäsenvaltioiden strategioissa on 
panostettava enemmän ennaltaehkäisyyn 
ja sen kehittämiseen; 

Or. fr

Tarkistus 93
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
9 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 g. korostaa, että uudenlaisten 
työpaikkojen synty (esimerkiksi vihreät 
työpaikat) mahdollistaa uudella tavalla 
työntekijöiden suojelun1 ja ammatillisen 
koulutuksen mukauttamisen; 

Or. fr

Tarkistus 94
Karima Delli
                                               
1 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Foresight of new and emerging risks to occupational safety 
and health associated with new technologies in green jobs by 2020, Phase 1: 
(http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change_TERO11001ENN/view) 
and Phase 2 (http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view; et 
NIOSH http://www.cdc.gov/niosh/topics/PtD/greenjobs.html
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Päätöslauselmaesitys
9 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 h. katsoo, että yritysten sosiaalinen 
vastuu on tärkeä tekijä työterveyden ja 
työturvallisuuden edistämisessä;

Or. fr

Tarkistus 95
Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa, että olisi luotava 
kannustimia työterveyttä ja -turvallisuutta 
koskevien sääntöjen soveltamisen 
tehostamiseksi erityisesti silloin, kun 
kyseessä ovat tavallista haavoittuvammat 
ryhmät (kuten naiset, vammaiset henkilöt 
ja tilapäistyöntekijät); 

Or. en

Tarkistus 96
Edit Bauer
Lívia Járóka
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että komission olisi luotava 
tilastolliset menetelmät, joilla voidaan 
arvioida tapaturmien ja sairauksien 
ehkäisemisen lisäksi myös kemiallisille, 
fysikaalisille tai biologisille tekijöille sekä 

11. korostaa, että komission olisi luotava 
sukupuolen ja ikäryhmien mukaisen 
erittelyn mahdollistavat tilastolliset 
menetelmät, joilla voidaan arvioida 
tapaturmien ja sairauksien ehkäisemisen 



AM\877188FI.doc 45/111 PE472.198v01-00

FI

työn organisoinnin kannalta vaarallisille 
tilanteille altistuneiden työntekijöiden 
prosentuaalinen määrä;

lisäksi myös kemiallisille, fysikaalisille tai 
biologisille tekijöille sekä työn 
organisoinnin kannalta vaarallisille 
tilanteille altistuneiden työntekijöiden 
prosentuaalinen määrä;

Or. en

Tarkistus 97
Edit Bauer
Lívia Járóka
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa sukupuolittain 
kohdistettujen toimien ja elämänvaiheen 
huomioon ottamisen tärkeyttä, jotta 
voidaan välttää varhainen eläköityminen 
terveysongelmien vuoksi;

Or. en

Tarkistus 98
Vincenzo Iovine

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pyytää Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirastoa laskemaan 
kansalliset indikaattorit, jotka osoittavat eri 
syöville altistumista, ja esittämään tiedot 
erityisen herkästi sairastuvien 
työntekijöiden altistumisesta;

12. pyytää Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirastoa laskemaan 
kansalliset indikaattorit, jotka osoittavat eri 
riskitekijöille altistumista, ja esittämään 
tiedot erityisen herkästi sairastuvien 
työntekijöiden altistumisesta;

Or. it
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Tarkistus 99
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pyytää Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirastoa laskemaan 
kansalliset indikaattorit, jotka osoittavat eri 
syöville altistumista, ja esittämään tiedot 
erityisen herkästi sairastuvien 
työntekijöiden altistumisesta;

12. pyytää Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirastoa laskemaan 
kansalliset indikaattorit, jotka osoittavat eri 
syöville altistumista, ja esittämään tiedot 
erityisen herkästi sairastuvien 
työntekijöiden altistumisesta (naiset, 
henkilökohtaisten palvelujen ala jne.);

Or. fr

Tarkistus 100
Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että tulosten parantamisen 
ja ehdotusten tekemisen kannalta on 
tärkeää, että Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto sekä komission 
erityiskomiteat, kuten johtavien 
työsuojelutarkastajien komitea ja 
työterveyden ja -turvallisuuden neuvoa-
antava komitea, toimivat yhteistyössä;

Or. en

Tarkistus 101
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että työtapaturmien määrä 
EU:ssa on vähentynyt todennäköisesti siitä 
syystä, että työssäkäyntiaste on 
pienentynyt ja palveluelinkeinojen määrä 
on lisääntynyt; toivoo, että unionin ja 
jäsenvaltioiden asettamissa tavoitteissa ja 
niiden saavuttamisen arvioinnissa 
otettaisiin paremmin huomioon tämä 
makrotalouden ulottuvuus;

14. toteaa, että työtapaturmien määrä 
EU:ssa on vähentynyt, ja pyytää 
komissiota selvittämään, missä määrin 
tähän on syynä pienentynyt 
työssäkäyntiaste ja taloudellisen 
toiminnan jatkuva siirtyminen 
palvelusektorille; toivoo, että unionin ja 
jäsenvaltioiden asettamissa tavoitteissa ja 
niiden saavuttamisen arvioinnissa 
otettaisiin paremmin huomioon tämä 
makrotalouden ulottuvuus;

Or. de

Tarkistus 102
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että työtapaturmien määrä 
EU:ssa on vähentynyt todennäköisesti siitä 
syystä, että työssäkäyntiaste on pienentynyt 
ja palveluelinkeinojen määrä on 
lisääntynyt; toivoo, että unionin ja 
jäsenvaltioiden asettamissa tavoitteissa ja 
niiden saavuttamisen arvioinnissa 
otettaisiin paremmin huomioon tämä 
makrotalouden ulottuvuus;

14. toteaa, että työtapaturmien määrä 
EU:ssa on vähentynyt todennäköisesti siitä 
syystä, että työsuojeluun on kiinnitetty 
entistä enemmän huomiota ja sitä on 
parannettu, työssäkäyntiaste on 
pienentynyt ja palveluelinkeinojen määrä 
on lisääntynyt; toivoo, että unionin ja 
jäsenvaltioiden asettamissa tavoitteissa ja 
niiden saavuttamisen arvioinnissa 
otettaisiin paremmin huomioon tämä 
makrotalouden ulottuvuus;

Or. fi

Tarkistus 103
Elizabeth Lynne

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. panee merkille jäsenvaltioiden 
suorituksia kuvaavan komission Tulostaulu 
2009 -hankkeen tulokset; pahoittelee, että 
tietoja ei koske minkäänlainen 
demokraattinen valvonta ja että niiden
toimittaminen on täysin vapaaehtoista;

15. panee merkille jäsenvaltioiden 
suorituksia kuvaavan komission Tulostaulu 
2009 -hankkeen tulokset; pahoittelee, että 
tietojen toimittaminen on täysin 
vapaaehtoista;

Or. en

Tarkistus 104
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. panee merkille jäsenvaltioiden 
suorituksia kuvaavan komission Tulostaulu 
2009 -hankkeen tulokset; pahoittelee, että 
tietoja ei koske minkäänlainen 
demokraattinen valvonta ja että niiden 
toimittaminen on täysin vapaaehtoista;

15. panee merkille jäsenvaltioiden 
suorituksia kuvaavan komission Tulostaulu 
2009 -hankkeen tulokset; pahoittelee, että 
tietojen paikkansapitävyyttä ja kattavuutta
ei aina puolueettomasti tarkisteta ja että 
niiden toimittaminen on täysin 
vapaaehtoista;

Or. fi

Tarkistus 105
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. panee merkille jäsenvaltioiden 
suorituksia kuvaavan komission Tulostaulu 
2009 -hankkeen tulokset; pahoittelee, että 
tietoja ei koske minkäänlainen
demokraattinen valvonta ja että niiden 
toimittaminen on täysin vapaaehtoista;

15. panee merkille jäsenvaltioiden 
suorituksia kuvaavan komission Tulostaulu 
2009 -hankkeen tulokset; vaatii 
jäsenvaltioilta, että tietoja valvotaan 
demokraattisesti ja että niiden 
toimittaminen on pakollista;
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Or. fr

Tarkistus 106
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. panee merkille jäsenvaltioiden 
suorituksia kuvaavan komission Tulostaulu 
2009 -hankkeen tulokset; pahoittelee, että 
tietoja ei koske minkäänlainen 
demokraattinen valvonta ja että niiden 
toimittaminen on täysin vapaaehtoista;

15. panee tyytyväisenä merkille 
jäsenvaltioiden suorituksia kuvaavan 
komission Tulostaulu 2009 -hankkeen 
tulokset; pahoittelee, että tietoja ei vielä
koske minkäänlainen demokraattinen 
valvonta ja että niiden toimittaminen on 
täysin vapaaehtoista;

Or. de

Tarkistus 107
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. panee merkille jäsenvaltioiden 
suorituksia kuvaavan komission Tulostaulu 
2009 -hankkeen tulokset; pahoittelee, että 
tietoja ei koske minkäänlainen 
demokraattinen valvonta ja että niiden 
toimittaminen on täysin vapaaehtoista;

15. panee merkille jäsenvaltioiden 
suorituksia kuvaavan komission Tulostaulu 
2009 -hankkeen tulokset; katsoo, että sen 
on katettava kaikki EU:n vuosien 2007–
2012 strategian alat; pahoittelee, että 
tietoja ei koske minkäänlainen 
demokraattinen valvonta ja että niiden 
toimittaminen on täysin vapaaehtoista;

Or. fr

Tarkistus 108
Thomas Mann
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Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että on ennemminkin tutkittava 
työuupumuksen ja työn organisoinnin 
välistä yhteyttä, sen sijaan että keskitytään 
tilastollisiin tekijöihin ja etsitään 
yksilökohtaisia heikkouksia;

16. katsoo, että on erityisesti tutkittava 
työuupumuksen ja työn organisoinnin 
välistä yhteyttä, ja vaatii periaatteessa, että 
ongelmien tutkimisen on perustuttava 
yhteisiin lähtökohtiin, joissa otetaan 
huomioon seuraavat seikat: työn 
organisointi, tilastolliset tekijät ja 
yksilökohtaiset heikkoudet;

Or. de

Tarkistus 109
Thomas Händel, Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että on ennemminkin tutkittava 
työuupumuksen ja työn organisoinnin 
välistä yhteyttä, sen sijaan että keskitytään 
tilastollisiin tekijöihin ja etsitään 
yksilökohtaisia heikkouksia;

16. katsoo, että on ennemminkin tutkittava 
työuupumuksen ja työn organisoinnin sekä 
työaikajärjestelyjen välistä yhteyttä, sen 
sijaan että keskitytään tilastollisiin 
tekijöihin ja etsitään yksilökohtaisia 
heikkouksia;

Or. de

Tarkistus 110
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota tutkimaan, 
miten sellaisten tutkimusten jälkeen on 
kyetty vähentämään tapaturmia, joissa 
ennaltaehkäisyyn on puututtu jo 
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suunnitteluvaiheessa, ja esittämään 
tilastotietoja aiheesta;

Or. it

Tarkistus 111
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. pohtii, kunnioitetaanko oikeuksia 
työterveyteen ja työturvallisuuteen niissä 
tapauksissa, joissa työtä tehdään pimeästi;
painottaa, että työterveys ja työturvallisuus 
on työntekijän oikeus hänen asemastaan 
riippumatta ja että tämän oikeuden on 
sisällyttävä lainsäädäntöön;

17. painottaa, että työterveys ja 
työturvallisuus on työntekijän oikeus hänen 
asemastaan riippumatta ja että tämän 
oikeuden on sisällyttävä lainsäädäntöön;

Or. de

Tarkistus 112
Elizabeth Lynne

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. pohtii, kunnioitetaanko oikeuksia 
työterveyteen ja työturvallisuuteen niissä 
tapauksissa, joissa työtä tehdään pimeästi;
painottaa, että työterveys ja 
työturvallisuus on työntekijän oikeus 
hänen asemastaan riippumatta ja että 
tämän oikeuden on sisällyttävä 
lainsäädäntöön;

17. panee merkille työterveyshuollon ja 
työturvallisuuden toteuttamiseen liittyvät 
ongelmat niissä tapauksissa, joissa
työntekijät tekevät työtä pimeästi;

Or. en
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Tarkistus 113
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. pohtii, kunnioitetaanko oikeuksia 
työterveyteen ja työturvallisuuteen niissä 
tapauksissa, joissa työtä tehdään pimeästi; 
painottaa, että työterveys ja työturvallisuus 
on työntekijän oikeus hänen asemastaan 
riippumatta ja että tämän oikeuden on 
sisällyttävä lainsäädäntöön;

17. pohtii, kunnioitetaanko oikeuksia 
työterveyteen ja työturvallisuuteen niissä 
tapauksissa, joissa työtä tehdään pimeästi; 
katsoo, että tällaisia laittomuuksia 
voidaan ehkäistä vain tiukalla 
valvonnalla ja vastaavilla seuraamuksilla;
painottaa, että työterveys ja työturvallisuus 
on työntekijän oikeus hänen asemastaan 
riippumatta ja että tämän oikeuden on 
sisällyttävä lainsäädäntöön;

Or. de

Tarkistus 114
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. pohtii, kunnioitetaanko oikeuksia 
työterveyteen ja työturvallisuuteen niissä 
tapauksissa, joissa työtä tehdään pimeästi;
painottaa, että työterveys ja työturvallisuus 
on työntekijän oikeus hänen asemastaan 
riippumatta ja että tämän oikeuden on 
sisällyttävä lainsäädäntöön;

17. pohtii, kunnioitetaanko oikeuksia 
työterveyteen ja työturvallisuuteen niissä 
tapauksissa, joissa työtä tehdään pimeästi, 
kehottaa puuttumaan tiukasti pimeän 
työn teettämiseen ja painottaa, että 
työterveys ja työturvallisuus on työntekijän 
oikeus hänen asemastaan riippumatta ja 
että tämän oikeuden on sisällyttävä 
lainsäädäntöön;

Or. fi

Tarkistus 115
Karima Delli



AM\877188FI.doc 53/111 PE472.198v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. toteaa, että ne Euroopan maat, 
joissa työtapaturmia on vähiten, ovat 
myös kaikkein kilpailukykyisimpiä1; pitää 
tarpeellisena kerätä lisätietoja, joiden
avulla arvioidaan toimivan riskien 
ennaltaehkäisyn vaikutusta yritysten 
kilpailukykyyn;

Or. fr

Tarkistus 116
Edit Bauer
Lívia Járóka
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirastoa ja Euroopan elin-
ja työolojen kehittämissäätiötä 
selvittämään naisten ja miesten varhaisen 
eläköitymisen syitä; 

Or. en

Tarkistus 117
Edit Bauer
Lívia Járóka
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

                                               
1 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto ja Maailman talousfoorumi 2011.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. kehottaa Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirastoa tekemään 
tutkimuksen palkattoman kotona tehtävän 
työn ja työksi tunnustetun säännöllisen 
palkkatyön yhdistelmän ("double shift") 
vaikutuksista naistyöntekijöiden 
terveyteen;

Or. en

Tarkistus 118
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pahoittelee riskejä koskevan tiedon 
puutetta työntekijöiden, työnantajien, 
työmarkkinaosapuolien ja jopa 
terveydenhoitoalan palvelujen piirissä; 
muistuttaa tältä osin työntekijöiden 
myönteisestä panoksesta eli heidän 
osallistumisestaan ja edustuksestaan*;

18. pahoittelee riskejä ja ratkaisuja 
koskevan tiedon puutetta työntekijöiden, 
työnantajien, työmarkkinaosapuolien ja 
jopa terveydenhoitoalan palvelujen piirissä; 
muistuttaa tältä osin työntekijöiden 
myönteisestä panoksesta eli heidän 
osallistumisestaan ja edustuksestaan1;

Or. hu

Tarkistus 119
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pahoittelee riskejä koskevan tiedon 
puutetta työntekijöiden, työnantajien, 
työmarkkinaosapuolien ja jopa 

18. pahoittelee riskejä koskevan tiedon 
puutetta työntekijöiden, työnantajien, 
työmarkkinaosapuolien ja jopa 

                                               
1 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Esener-tutkimus; Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, 
"Työolot ja sosiaalinen vuoropuhelu", 2009.
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terveydenhoitoalan palvelujen piirissä; 
muistuttaa tältä osin työntekijöiden 
myönteisestä panoksesta eli heidän 
osallistumisestaan ja edustuksestaan*;

terveydenhoitoalan palvelujen piirissä; 
muistuttaa tältä osin työntekijöiden 
myönteisestä panoksesta eli heidän 
osallistumisestaan ja edustuksestaan1 sekä 
työntekijöiden koulutuksen merkityksestä 
suunniteltaessa toimia, joita työpaikan 
turvallisuustason parantaminen 
edellyttää;

Or. it

Tarkistus 120
Vincenzo Iovine

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että on tärkeätä toimittaa 
tieteellisiä tietoja yrityksille, jotta voidaan 
ennakoida uusia tai tulevia riskejä; 

Or. it

Tarkistus 121
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että työntekijöiden 
edustuksella on myönteinen vaikutus 
työterveyteen ja työturvallisuuteen etenkin 
pk-yrityksissä ja silloin, jos edustus on 
virallista; katsoo, että työntekijöiden 
osallistuminen on toinen tärkeä tekijä 
työterveyteen ja työturvallisuuteen 
liittyvien riskien onnistuneessa 

                                                                                                                                                  
1 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Esener-tutkimus; Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, 
"Työolot ja sosiaalinen vuoropuhelu", 2009.
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hallinnoinnissa1;

Or. fr

Tarkistus 122
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että työterveyden ja 
työturvallisuuden edistäminen on 
välttämätöntä työntekijöiden terveyden 
suojelemiseksi ja säilyttämiseksi; korostaa 
tästä syystä, että on tärkeää varmistaa, 
että työpaikkojen työterveys- ja 
työturvallisuuskoulutus on ajan tasalla;

Or. it

Tarkistus 123
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että kaikki työntekijät, ja 
erityisesti tilapäis- ja osa-aikatyöntekijät 
sekä alihankkijoina toimivat työntekijät, 
tarvitsevat erityiskoulutusta työterveyden 
ja työturvallisuuden alalla;

Or. it

Tarkistus 124
Antigoni Papadopoulou

                                                                                                                                                  
1 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Esener-tutkimus.
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Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että on tehostettava voimassa 
olevan lainsäädännön täytäntöönpanoa 
sellaisten ei-sitovien toimintatapojen 
avulla kuin hyvien käytäntöjen vaihto, 
tiedotuskampanjat ja tiedotuksen 
tehostaminen;

Or. en

Tarkistus 125
Elizabeth Lynne

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että riskien ehkäisemistä 
koskevien järjestelyjen on koskettava 
kaikkia työntekijöitä, myös julkisen 
sektorin työntekijöitä;

19. katsoo, että riskien ehkäisemistä 
koskevien järjestelyjen on koskettava 
kaikkia työntekijöitä;

Or. en

Tarkistus 126
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että riskien ehkäisemistä 
koskevien järjestelyjen on koskettava 
kaikkia työntekijöitä, myös julkisen 
sektorin työntekijöitä;

19. huomauttaa, että noin 50 prosenttia 
unionin työntekijöistä on yhä ilman 
mahdollisuutta ennalta ehkäiseviin 
palveluihin erityisesti pk-yrityksissä ja 
alihankintaketjuihin kuuluvissa 
yrityksissä; korostaa, että useimmat 
nykyiset palvelut eivät ole täysin 
monialaisia eikä niissä monestikaan ole 
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asianmukaisesti toteutettu puitedirektiivin 
mukaisia eritasoisia ehkäiseviä 
toimenpiteitä; katsoo, että riskien 
ehkäisemistä koskevien järjestelyjen on 
koskettava kaikkia työntekijöitä, myös 
julkisen sektorin työntekijöitä; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan 
yksityiskohtaisemmin jäsenvaltioiden 
ennalta ehkäisevien järjestelmien tilaa ja 
esittämää yhdessä toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten kanssa 
ehdotuksia johdonmukaisten kansallisten 
ehkäisytoimien määrittelemiseksi unionin 
yleisen strategian pohjalta;

Or. en

Tarkistus 127
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että riskien ehkäisemistä 
koskevien järjestelyjen on koskettava 
kaikkia työntekijöitä, myös julkisen 
sektorin työntekijöitä;

19. katsoo, että riskien ehkäisemistä 
koskevien järjestelyjen on koskettava 
kaikkia julkisen sektorin ja myös 
yksityissektorin työntekijöitä ja että 
huomiota olisi kiinnitettävä erityisesti 
haavoittuviin työntekijäryhmiin, kuten 
niihin, jotka joutuvat osallistumaan 
pakollisiin työtehtäviin ilman edeltävää 
koulutusta ja tarvittavaa ammattitaitoa;

Or. en

Tarkistus 128
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että riskien ehkäisemistä 
koskevien järjestelyjen on koskettava 
kaikkia työntekijöitä, myös julkisen 
sektorin työntekijöitä;

19. katsoo, että riskien ehkäisemistä ja 
esteettömyyttä koskevien järjestelyjen on 
koskettava kaikkia työntekijöitä, myös 
julkisen sektorin työntekijöitä;

Or. hu

Tarkistus 129
Tadeusz Cymański

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että riskien ehkäisemistä 
koskevien järjestelyjen on koskettava 
kaikkia työntekijöitä, myös julkisen 
sektorin työntekijöitä;

19. katsoo, että riskien ehkäisemistä 
koskevien järjestelyjen on koskettava 
kaikkia työntekijöitä, myös julkisen 
sektorin työntekijöitä; katsoo, että riskien 
ehkäisyä koskevaan järjestelmään olisi 
sisällytettävä myös työntekijöille 
suunnattua koulutusta ja työpajoja;

Or. pl

Tarkistus 130
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että riskien ehkäisemistä 
koskevien järjestelyjen on koskettava 
kaikkia työntekijöitä, myös julkisen 
sektorin työntekijöitä;

19. katsoo, että riskien ehkäisemistä 
koskevien järjestelyjen on koskettava 
kaikkia työntekijöitä, myös julkisen 
sektorin työntekijöitä; pitää lisäksi 
tarpeellisena ottaa huomioon työn uudet 
muodot, jotta ennaltaehkäisy- ja 
valvontatoimenpiteet kohdistuvat kaikkiin 
työntekijöihin suoritetun työn lajista ja 
työsuhteen muodosta riippumatta; 
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Or. it

Tarkistus 131
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että riskien ehkäisemistä 
koskevien järjestelyjen on koskettava 
kaikkia työntekijöitä, myös julkisen 
sektorin työntekijöitä;

19. katsoo, että riskien ehkäisemistä 
koskevien järjestelyjen on koskettava 
kaikkia työntekijöitä, myös julkisen 
sektorin työntekijöitä; toivoo, että 
tavoitteeksi asetetaan yksi 
työsuojeluvaltuutettu 3 000 työntekijää 
kohden;

Or. fr

Tarkistus 132
Tadeusz Cymański

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa, että työntekijöille 
suunnattu koulutus on tärkeää, sillä sen 
avulla pyritään kehittämään sosiaalisia 
taitoja, kuten viestintätaitoja ja 
konfliktinsietokykyä;

Or. pl

Tarkistus 133
Tadeusz Cymański

Päätöslauselmaesitys
19 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 b. katsoo, että työperäisen stressin 
tason alentamiseksi on syytä luoda ja 
kehittää erityiskoulutusta, jolla pyritään 
lisäämään kykyä työskennellä 
stressitilanteissa, sekä järjestää työpajoja, 
joissa pyritään kehittämään 
ryhmätyötaitoja ja parantamaan tietyn 
työntekijäryhmän integraatiota;

Or. pl

Tarkistus 134
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että on varmistettava 
ennaltaehkäisemistä koskevien palvelujen 
riippumattomuus työnantajasta; 
pahoittelee, että työterveyspalvelujen 
hallinnointi on tietyissä jäsenvaltioissa 
annettu työnantajaliittojen käsiin, joten ne 
toimivat samanaikaisesti sekä tuomareina 
että vastaajina;

20. katsoo, että on varmistettava 
ennaltaehkäisemistä koskevien palvelujen 
riippumattomuus työnantajasta; katsoo, 
että työterveyshuollossa ainoastaan 
riippumattomat terveydenhoidon 
ammattihenkilöt voivat seurata terveyttä, 
antaa varoituksia sekä tarjota 
asiantuntemusta ja terveyteen liittyvää 
neuvontaa; pahoittelee, että 
työterveyspalvelujen hallinnointi on 
tietyissä jäsenvaltioissa annettu 
työnantajaliittojen käsiin, joten ne toimivat 
samanaikaisesti sekä tuomareina että 
vastaajina ja niiden yleiskokous 
muodostaa todellisen 
päätöksentekoelimen;

Or. fr

Tarkistus 135
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné
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Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. katsoo, että työterveyden ja 
työturvallisuuden käsite on 
moniulotteinen ja edellyttää erilaisten 
politiikan alojen välistä yhteistyötä, kuten 
koulutus, terveydenhoito, tutkimus ja 
sosiaaliturva; katsoo, että on erittäin 
tärkeää korostaa erityisesti 
ammattiriskien ennaltaehkäisypolitiikkaa 
siten, että järjestetään yhdessä 
työmarkkinaosapuolten kanssa 
tiedotusohjelmia sekä koulutusta 
työnantajille ja työntekijöille;

Or. el

Tarkistus 136
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. korostaa, että terveysalaa koskevan 
tutkimuksen edistyksen, sosioekonomisen 
toimintaympäristön jatkuvan muutoksen, 
uusien tekniikoiden kehityksen sekä 
työmarkkinoiden kehityksen vuoksi 
unionin ja jäsenvaltioiden viranomaisten 
on suhtauduttava valppaasti uusien 
ammattiriskien ilmenemiseen ja pantava 
hyvissä ajoin täytäntöön siihen liittyvä 
lainsäädäntö, sovellettava sitä sekä 
laadittava luettelo raskaista ja 
epäterveellisistä töistä;

Or. el

Tarkistus 137
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti
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Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. katsoo, että yrityksen sosiaalinen 
vastuu on tärkeä ja tehokas väline, kun 
halutaan taata turvallisemmat 
työolosuhteet ja parempi työympäristö, 
joten sitä on edistettävä muutenkin kuin 
vapaaehtoisuuteen perustuen;

Or. it

Tarkistus 138
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. muistuttaa, että työsuojelutarkastajilla 
on hyvin tärkeä rooli nykyisen 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
tarkastamisessa ja siis ennaltaehkäisyssä;
kannustaa jäsenvaltioita tiukentamaan
sellaisille yrityksille määrättäviä 
seuraamuksia, jotka eivät noudata 
perusoikeuksien soveltamista koskevia 
velvoitteitaan (palkat, työterveys ja 
työturvallisuus, työaika);

21. muistuttaa, että työsuojelutarkastajilla 
on hyvin tärkeä rooli nykyisen 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
tarkastamisessa ja siis ennaltaehkäisyssä;
pyytää jäsenvaltioita selvittämään, olisiko 
tiukennettava sellaisille yrityksille 
määrättäviä seuraamuksia, jotka eivät 
noudata perusoikeuksien soveltamista 
koskevia velvoitteitaan (palkat, työterveys 
ja työturvallisuus, työaika);

Or. de

Tarkistus 139
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. muistuttaa, että työsuojelutarkastajilla 21. muistuttaa, että työsuojelutarkastajilla 
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on hyvin tärkeä rooli nykyisen 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
tarkastamisessa ja siis ennaltaehkäisyssä; 
kannustaa jäsenvaltioita tiukentamaan 
sellaisille yrityksille määrättäviä 
seuraamuksia, jotka eivät noudata 
perusoikeuksien soveltamista koskevia 
velvoitteitaan (palkat, työterveys ja 
työturvallisuus, työaika);

on hyvin tärkeä rooli nykyisen 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
tarkastamisessa ja siis ennaltaehkäisyssä; 
kannustaa jäsenvaltioita tiukentamaan 
sellaisille yrityksille määrättäviä 
seuraamuksia, jotka eivät noudata 
perusoikeuksien soveltamista koskevia 
velvoitteitaan (työterveys ja 
työturvallisuus, työaika);

Or. fi

Tarkistus 140
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. muistuttaa, että työsuojelutarkastajilla 
on hyvin tärkeä rooli nykyisen 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
tarkastamisessa ja siis ennaltaehkäisyssä;
kannustaa jäsenvaltioita tiukentamaan
sellaisille yrityksille määrättäviä 
seuraamuksia, jotka eivät noudata 
perusoikeuksien soveltamista koskevia 
velvoitteitaan (palkat, työterveys ja 
työturvallisuus, työaika);

21. muistuttaa, että työsuojelutarkastajilla 
on koulutuksen, sovittelun ja rohkaisun 
aloilla sekä nykyisen lainsäädännön 
täytäntöönpanon tarkastamisessa ja siis 
ennaltaehkäisyssä hyvin tärkeä rooli;
kannustaa jäsenvaltioita tiukentamaan 
sellaisille yrityksille määrättäviä 
seuraamuksia, jotka eivät noudata 
perusoikeuksien soveltamista koskevia 
velvoitteitaan (palkat, työterveys ja 
työturvallisuus, työaika);

Or. lt

Tarkistus 141
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. muistuttaa, että työsuojelutarkastajilla 
on hyvin tärkeä rooli nykyisen 
lainsäädännön täytäntöönpanon 

21. muistuttaa, että työsuojelutarkastajilla 
on hyvin tärkeä rooli nykyisen 
lainsäädännön täytäntöönpanon 



AM\877188FI.doc 65/111 PE472.198v01-00

FI

tarkastamisessa ja siis ennaltaehkäisyssä; 
kannustaa jäsenvaltioita tiukentamaan 
sellaisille yrityksille määrättäviä 
seuraamuksia, jotka eivät noudata 
perusoikeuksien soveltamista koskevia 
velvoitteitaan (palkat, työterveys ja 
työturvallisuus, työaika);

tarkastamisessa ja siis ennaltaehkäisyssä, 
sillä he seuraavat työolojen 
asianmukaisuutta haavoittuvien 
työntekijäryhmien parissa sekä sellaisissa 
ammateissa, joissa voidaan epäillä pimeää 
työntekoa; kannustaa jäsenvaltioita 
tiukentamaan sellaisille yrityksille 
määrättäviä seuraamuksia, jotka eivät 
noudata perusoikeuksien soveltamista 
koskevia velvoitteitaan (palkat, työterveys 
ja työturvallisuus, työaika);

Or. fr

Tarkistus 142
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. muistuttaa, että työsuojelutarkastajilla 
on hyvin tärkeä rooli nykyisen 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
tarkastamisessa ja siis ennaltaehkäisyssä; 
kannustaa jäsenvaltioita tiukentamaan 
sellaisille yrityksille määrättäviä 
seuraamuksia, jotka eivät noudata 
perusoikeuksien soveltamista koskevia 
velvoitteitaan (palkat, työterveys ja 
työturvallisuus, työaika);

21. muistuttaa, että työsuojelutarkastajilla 
on hyvin tärkeä rooli nykyisen 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
tarkastamisessa ja siis ennaltaehkäisyssä; 
korostaa, että jäsenvaltioiden on 
varmistettava työsuojelutarkastajien 
koulutuksen ja täydennyskoulutuksen 
korkeat laatuvaatimukset; kannustaa 
jäsenvaltioita tiukentamaan sellaisille 
yrityksille määrättäviä seuraamuksia, jotka 
eivät noudata perusoikeuksien soveltamista 
koskevia velvoitteitaan (palkat, työterveys 
ja työturvallisuus, työaika);

Or. de

Tarkistus 143
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. muistuttaa, että työsuojelutarkastajilla 
on hyvin tärkeä rooli nykyisen 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
tarkastamisessa ja siis ennaltaehkäisyssä; 
kannustaa jäsenvaltioita tiukentamaan 
sellaisille yrityksille määrättäviä 
seuraamuksia, jotka eivät noudata 
perusoikeuksien soveltamista koskevia 
velvoitteitaan (palkat, työterveys ja 
työturvallisuus, työaika);

21. muistuttaa, että työsuojelutarkastajilla 
on hyvin tärkeä rooli nykyisen 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
tarkastamisessa ja siis ennaltaehkäisyssä; 
kannustaa jäsenvaltioita lisäämään 
työnsuojeluhenkilökuntaa ja -resursseja 
sekä tiukentamaan sellaisille yrityksille 
määrättäviä seuraamuksia, jotka eivät 
noudata perusoikeuksien soveltamista 
koskevia velvoitteitaan (palkat, työterveys 
ja työturvallisuus, työaika);

Or. fr

Tarkistus 144
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. muistuttaa, että Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusvirasto 
suosittelee riskien arviointiin ja 
ennaltaehkäisyyn toimintamallia1;

Or. fr

Tarkistus 145
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. vaatii, että yhtäläistä huomiota 

                                               
1 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto , http://osha.europa.eu/fr/topics/riskassessment/index_html
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kiinnitetään yksityisen ja julkisen sektorin 
työterveys- ja työturvallisuusongelmien 
ennaltaehkäisyyn; muistuttaa 
syrjimättömyysperiaatteen sitovasta 
luonteesta;

Or. fr

Tarkistus 146
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
21 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 c. pahoittelee koordinaation puutetta 
joidenkin jäsenvaltioiden 
kansanterveyspolitiikan sekä työterveys-
ja työturvallisuuspolitiikan välillä;

Or. fr

Tarkistus 147
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
21 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 d. toteaa työsuojelutarkastusten 
tärkeän tehtävän ennaltaehkäisyssä ja 
valvonnassa sekä niiden myönteisen 
tehtävän yrityksen tiedotuksen ja 
asiantuntemuksen parantamisessa; 
kannustaa jäsenvaltioita lisäämään 
työnsuojeluhenkilökuntaa ja -resursseja 
ja saavuttamaan ILO:n suositusten 
mukaisen tavoitteen, joka on yksi 
tarkastaja 10 000 työntekijää kohden, 
sekä tiukentamaan sellaisille yrityksille 
määrättäviä seuraamuksia, jotka eivät 
noudata perusoikeuksien soveltamista 
koskevia velvoitteitaan (palkat, työaika 
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sekä työterveys ja työturvallisuus); katsoo, 
että seuraamusten on oltava tehokkaita, 
varoittavia ja oikeasuhteisia; 

Or. fr

Tarkistus 148
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
21 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 e. tukee johtavien 
työsuojelutarkastajien komitean 
myönteistä toimintaa kansallisten 
kulttuurien lähentämisessä; kehottaa 
lisäämään sen resursseja ja toimivaltaa; 
toivoo, että sen yhteistyötä Luxemburgin 
neuvoa-antavan komitean kanssa 
lujitetaan; kehottaa johtavien 
työsuojelutarkastajien komiteaa tekemään 
ehdotuksia eurooppalaisen 
työsuojelutarkastuselimen perustamiseksi, 
sillä sen asiantuntemus olisi arvokasta, 
kun kyse on työntekijöiden lähettämisestä 
muualle tai rajat ylittävästä palvelujen 
vaihdosta;

Or. fr

Tarkistus 149
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
21 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 f. vaatii jäsenvaltioita valvomaan 
tiukemmin työtapaturmien ilmoittamatta 
jättämistä;

Or. fr
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Tarkistus 150
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. toivoo, että työntekijä olisi 
mahdollista siirtää toisiin tehtäviin 
välittömästi, jos hän katsoo työolojen 
olevan vaarallisia terveydelleen tai 
turvallisuudelleen (tätä tarkoitusta varten 
on määriteltävä etukäteen indikaattorit tai 
kriteerit, jotta haitallisuustaso voidaan 
mitata);

Or. fr

Tarkistus 151
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. velvoittaa jäsenvaltiot torjumaan 
byrokratian aiheuttamaa rasitetta ja 
kansallisten työterveyden ja 
työturvallisuuden valvontajärjestelmien ja 
työsuojelun monimutkaisuutta siten, että 
tehostetaan järjestelmiä ja 
yksinkertaistetaan pikkutarkkoja sisäisiä 
menettelyjä, jotta tarkastuksia voidaan 
tehdä enemmän ja tehokkaammin;

Or. el

Tarkistus 152
Mara Bizzotto
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Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. katsoo, että jäsenvaltioiden on 
yhdessä yksityisten ja julkisten järjestöjen 
sekä työmarkkinaosapuolten kanssa 
toteutettava sekä yksityisellä että julkisella 
sektorilla tehokasta 
ennaltaehkäisypolitiikkaa, joka perustuu 
työntekijöiden, johdon, 
työmarkkinaosapuolten ja 
työterveyslääkäreiden tiedonvaihtoon ja 
koulutukseen;

Or. it

Tarkistus 153
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa jäsenvaltioita 
huolehtimaan paremmin säännöllisistä 
lääkärintarkastuksista ja tulosten 
analysoinnista, jotta taataan, että 
työntekijöiden terveydentila vastaa heidän 
työhönsä liittyviä vaatimuksia;

Or. ro

Tarkistus 154
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. kehottaa komissiota laatimaan asiaa 
koskevan hyvän käytännön ohjeiston; 
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korostaa, että jäsenvaltioiden on 
välttämätöntä vaihtaa hyviä käytäntöjä, 
jotta ne voivat lisätä työntekijöiden 
työtehoa;

Or. ro

Tarkistus 155
Elizabeth Lynne

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. on vakuuttunut, että ilman riskien 
arviointia on mahdotonta suojella 
työntekijöitä asianmukaisesti; katsoo, että 
on tärkeää auttaa pk-yrityksiä panemaan 
täytäntöön riskien ennaltaehkäisemistä 
koskevia toimia; painottaa yksinkertaisten, 
ilmaisten ja kohdennettujen aloitteiden 
myönteistä roolia esimerkkinä OiRA*;

22. korostaa, että työterveyttä ja 
-turvallisuutta koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten on tehtävä kaikkensa 
arvioidakseen ja vähentääkseen riskejä ja 
varmistaakseen työntekijöiden 
asianmukaisen suojelun; katsoo, että on 
tärkeää auttaa pk-yrityksiä panemaan 
täytäntöön riskien ennaltaehkäisemistä 
koskevia toimia; painottaa yksinkertaisten, 
ilmaisten ja kohdennettujen aloitteiden 
myönteistä roolia esimerkkinä OiRA1;

Or. en

Tarkistus 156
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. toteaa, että suurin osa yrityksistä 
toteuttaa riskinarvioinnin, mutta se 
toteutetaan harvemmin pienissä 

                                               
1 Online interactive Risk Assessment, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kehittämä sähköinen 
vuorovaikutteinen riskinarviointiväline.



PE472.198v01-00 72/111 AM\877188FI.doc

FI

yrityksissä ja tietyissä jäsenvaltioissa1;

Or. fr

Tarkistus 157
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. katsoo, että pk-yritykset eivät 
itsessään ole turvattomampia, mutta riskit 
liittyvät lähinnä puutteelliseen työn 
organisointiin sekä työterveyteen ja 
työturvallisuuteen myönnettyjen 
resurssien vähäisyyteen; pitää tärkeänä 
tukea pk-yrityksiä riskien 
ennaltaehkäisypolitiikan 
täytäntöönpanossa, korostaa OiRAn 
kaltaisten hankkeiden myönteistä roolia 
sekä taloudellisia kannustimia; kehottaa 
jäsenvaltioita vaihtamaan parhaita 
käytäntöjään;

Or. fr

Tarkistus 158
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
22 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 c. muistuttaa tiedotuksen ja 
tiedotuskampanjoiden merkityksestä, jotta 
yritykset, ja erityisesti pk-yritykset, tulevat 
tietoisiksi riskeistä ja voivat huolehtia 
riittävistä ennaltaehkäisytoimista;

Or. fr

                                                                                                                                                  
1 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Esener-tutkimus.
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Tarkistus 159
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. katsoo, että yritystasolla on 
toteutettava riskinarviointeja 
säännöllisesti ja ne on vähitellen 
mukautettava uusiin olosuhteisiin ja 
tuleviin riskeihin;

Or. it

Tarkistus 160
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. on huolestunut alihankinnan 
vaikutuksesta esimerkiksi siviili- tai 
sotilaskäytössä olevien ydinlaitosten osalta, 
sillä työnantajilla on taipumus rajoittaa
ennaltaehkäisevät toimet omiin 
työntekijöihinsä; kehottaa komissiota 
ehdottamaan alihankintaa koskevaa 
lainsäädäntöä;

23. on huolestunut alihankinnan 
vaikutuksesta esimerkiksi siviili- tai 
sotilaskäytössä olevien ydinlaitosten osalta, 
ja korostaa, että jokaisella työnantajalla, 
myös alihankintayrityksillä, on vastuu 
omista työntekijöistään ja
ennaltaehkäisevät toimet on suunnattava 
heihin;

Or. fi

Tarkistus 161
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. on huolestunut alihankinnan 
vaikutuksesta esimerkiksi siviili- tai 
sotilaskäytössä olevien ydinlaitosten osalta, 
sillä työnantajilla on taipumus rajoittaa
ennaltaehkäisevät toimet omiin 
työntekijöihinsä; kehottaa komissiota 
ehdottamaan alihankintaa koskevaa 
lainsäädäntöä;

23. on huolestunut alihankinnan 
vaikutuksesta esimerkiksi siviili- tai 
sotilaskäytössä olevien ydinlaitosten osalta, 
sillä on olemassa vaara, että työnantajat 
rajoittavat ennaltaehkäisevät toimet omiin 
työntekijöihinsä; kehottaa komissiota
tutkimaan alihankintaan mahdollisesti 
liittyviä ongelmia ja ehdottamaan
tarvittavia toimenpiteitä;

Or. de

Tarkistus 162
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. on huolestunut alihankinnan 
vaikutuksesta esimerkiksi siviili- tai 
sotilaskäytössä olevien ydinlaitosten osalta, 
sillä työnantajilla on taipumus rajoittaa 
ennaltaehkäisevät toimet omiin 
työntekijöihinsä; kehottaa komissiota 
ehdottamaan alihankintaa koskevaa 
lainsäädäntöä;

23. on huolestunut alihankinnan 
vaikutuksesta esimerkiksi siviili- tai 
sotilaskäytössä olevien ydinlaitosten osalta, 
sillä työnantajilla on taipumus rajoittaa 
ennaltaehkäisevät toimet omiin 
työntekijöihinsä; kehottaa komissiota 
ehdottamaan alihankintaa koskevaa 
lainsäädäntöä; vaatii turvallisuussyistä 
monikerroksisen alihankinnan 
kieltämistä merkittävillä aloilla;

Or. fr

Tarkistus 163
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. katsoo, että mahdolliset uudet riskit 
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voidaan tunnistaa ja niitä voidaan 
arvioida tehokkaammin lisäämällä 
tutkimusta ja tietojen vaihtoa sekä 
soveltamalla saatuja tuloksia 
käytännössä;

Or. en

Tarkistus 164
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. katsoo, että riskienarvioinnin on 
oltava monialaista ja tukeuduttava 
työntekijöiden osallistumiseen;

Or. fr

Tarkistus 165
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. kehottaa jäsenvaltioita 
sisällyttämään työterveyden ja 
työturvallisuuden jo peruskoulutukseen ja 
myöhemmin elinikäiseen koulutukseen; 
katsoo, että on suotavaa tehdä 
riskikoulutuksesta pakollista joillakin 
tekniikan, tieteen, taiteen ja urheilun 
aloilla, mutta myös yrityshallinnon 
koulutuksessa; toivoo, että jäsenvaltiot 
sisällyttävät työterveyden ja 
työturvallisuuden yliopistokoulutukseen, 
jotta asia saadaan myös tulevien 
insinöörien, arkkitehtien, liikemiesten ja -
naisten sekä johtajien tietoisuuteen; 
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Or. fr

Tarkistus 166
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
23 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 c. kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan 
työhön liittyvien riskien parissa toimivien 
hallintovirkailijoidensa koulutuksen 
laatua ja tukee hyvien käytäntöjen vaihtoa 
heidän välillään; 

Or. fr

Tarkistus 167
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
23 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 d. kannustaa jäsenvaltioita 
investoimaan työn tutkimukseen; toivoo, 
että yhteisön tasolla ja jäsenvaltioissa 
tehdään enemmän tutkimuksia tästä 
aiheesta;

Or. fr

Tarkistus 168
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
23 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 e. korostaa, että työelämän 
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psykososiaalisten riskien 
huomioonottamisen merkittävimmät 
esteet ovat asian arkaluonteisuus ja sen 
huomaamatta jääminen, resurssien puute 
sekä asiantuntemuksen puute1;

Or. fr

Tarkistus 169
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
23 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 f. panee merkille, että yritykset 
käsittelevät yleensä psykososiaalisia 
riskejä tarjoamalla koulutusta, mutta 
työntekijät kärsivät eniten puutteellisesta 
työn organisoinnista ja tehottomasta 
johtamistavasta;

Or. fr

Tarkistus 170
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
23 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 g. korostaa, että juridinen 
monimutkaisuus ei vaikuta olevan 
merkittävä este työterveys- ja 
työturvallisuuspolitiikan hyväksymiselle2;

Or. fr

                                               
1 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Esener-tutkimus.
2 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Esener-tutkimus.
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Tarkistus 171
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pyytää komissiota ehdottamaan 
direktiiviä1, jolla suojeltaisiin henkilöitä, 
jotka aiheellisesti nostavat esiin riskejä, 
joita yritys ei ole tunnustanut;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 172
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
24 kohta – alaviite 3

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Yhdysvaltojen vuoden 1989 
Whistleblower Protection Act -lain 
mukaan.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 173
Elizabeth Lynne

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pyytää komissiota ehdottamaan 
direktiiviä2, jolla suojeltaisiin henkilöitä, 
jotka aiheellisesti nostavat esiin riskejä, 
joita yritys ei ole tunnustanut;

24. kannustaa työnantajia tukemaan
henkilöitä, jotka aiheellisesti nostavat esiin 
riskejä, joiden olemassaoloa heidän 
työpaikallaan ei ole tunnustettu; ja toivoo, 
että jäsenvaltiot ja työnantajajärjestöt 

                                               
1 Yhdysvaltojen vuoden 1989 Whistleblower Protection Act -lain mukaan.
2 Yhdysvaltojen vuoden 1989 Whistleblower Protection Act -lain mukaan.
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osallistuvat työterveysriskien 
vähentämiseen vaihtamalla parhaita 
käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 174
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pyytää komissiota ehdottamaan 
direktiiviä*, jolla suojeltaisiin henkilöitä, 
jotka aiheellisesti nostavat esiin riskejä, 
joita yritys ei ole tunnustanut;

24. pyytää komissiota ehdottamaan 
direktiiviä1, jolla suojeltaisiin riskien 
esillenostajien asemaa ja yleisemmin 
riskien esilletuomista ja asiantuntemusta; 
katsoo, että henkilöitä, jotka varoittavat 
aiheellisesti riskeistä, joita yritys ei ole 
tunnustanut, on suojeltava, jotta vältetään 
kaikki heihin kohdistuva painostus 
(irtisanomisuhkaukset tai muu);

Or. fr

Tarkistus 175
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pyytää komissiota ehdottamaan 
direktiiviä*, jolla suojeltaisiin henkilöitä, 
jotka aiheellisesti nostavat esiin riskejä, 
joita yritys ei ole tunnustanut;

24. pyytää komissiota ehdottamaan 
direktiiviä2, jolla suojeltaisiin sellaisten 
henkilöiden työsuhteita, jotka aiheellisesti 
nostavat esiin riskejä, joita yritys ei ole 
tunnustanut, siten että niistä ilmoitetaan 
asiasta vastaavalle 
työsuojeluvaltuutetulle;

                                               
1 Yhdysvaltojen vuoden 1989 Whistleblower Protection Act -lain mukaan.
2 Yhdysvaltojen vuoden 1989 Whistleblower Protection Act -lain mukaan.



PE472.198v01-00 80/111 AM\877188FI.doc

FI

Or. it

Tarkistus 176
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön seuraamuksia, jos 
vakuutusyhtiöt kieltäytyvät kaupallisista 
syistä tunnustamasta työtapaturmia;

Or. fr

Tarkistus 177
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. korostaa, että aluksi on tärkeää 
määritellä selvästi työtapaturma ja 
ammattitauti sisällyttäen määritelmiin 
myös työmatkalla (matkalla kotoa 
työpaikalle) tapahtuvat tapaturmat ja 
työperäinen stressi, jota olisi voitava 
mitata tarkkojen indikaattoreiden avulla; 

Or. fr

Tarkistus 178
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. katsoo, että usein 
työpaikkakiusaamisesta johtuva stressi on 
tuki- ja liikuntaelinongelmia sekä 
psykososiaalisia riskejä lisäävä tekijä, ja 
olisi suotavaa, että komissio teettää näitä 
tekijöitä koskevan perusteellisen 
tutkimuksen;

Or. fr

Tarkistus 179
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
24 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 c. katsoo, että henkilöstöjohdon ja 
työterveyshuollon on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä sairauslomia ja työtapaturmia 
koskevassa päätöksenteossa, jotta riskien 
ennaltaehkäisy pitkällä aikavälillä 
tehostuu;

Or. fr

Tarkistus 180
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
24 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 d. katsoo, että pitkäaikaisten 
sairauksien riskin ennaltaehkäisy 
edellyttää sairauslomaa ja äitiyslomaa 
koskevan lainsäädännön tiukkaa 
noudattamista, sillä työnantajan kyseisen 
jakson aikana harjoittama painostus voi 
aiheuttaa kyseisen loman pitkittymisen;
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Or. fr

Tarkistus 181
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. on huolissaan stressiperäisten 
sairauksien lisääntymisestä ja panee 
merkille, että työperäisen stressin 
hallintaan liittyvää koulutusta on liian 
vähän; kehottaa toteuttamaan 
ennaltaehkäiseviä toimia kouluttamalla 
stressin hallintaan ja ehkäisyyn sekä 
järjestämällä tiedotuskampanjoita 
koulutuksen ja työelämän aikana;

Or. en

Tarkistus 182
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa komissiota jatkamaan ja 
tehostamaan keskusteluja ja neuvonpitoa 
työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta 
yksittäisissä asioissa voidaan toteuttaa 
yhteisiä ja yksituumaisia toimia;

Or. en

Tarkistus 183
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)



AM\877188FI.doc 83/111 PE472.198v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
uudelleen puitedirektiiviä 89/391/ETY, 
jotta voidaan varmistaa, että työnantajiin 
sovelletaan asianmukaisia seuraamuksia, 
jos ne ylläpitävät mustaa listaa 
työntekijöistä, jotka pyrkivät parantamaan 
työterveyttä ja -turvallisuutta 
työpaikallaan; katsoo, että näiden 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia ja törkeistä 
perusoikeuksien loukkauksista suoraan 
vastuussa olevat henkilöt ja heidät 
palkanneet oikeushenkilöt on asetettava 
rikosoikeudelliseen vastuuseen; 

Or. en

Tarkistus 184
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kannustaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään tehokkaammin Euroopan 
sosiaalirahaston tukea ja erityisesti tukea, 
joka on tarkoitettu työnantajien ja 
työntekijöiden työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevien 
koulutushankkeiden täytäntöönpanoon;

Or. lt

Tarkistus 185
Edit Bauer
Lívia Járóka
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kannustaa jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon naistyöntekijöiden erityisriskit 
ennalta ehkäisevissä toimissaan ja 
riskinarviointimenetelmissään; 

Or. en

Tarkistus 186
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että suurin riski* koskee 
maahanmuuttajia* nuoria, ikääntyneitä, 
lisääntymisikäisiä naisia, vammaisia ja
heikosti koulutettuja työntekijöitä;

25. korostaa, että suurin riski1 koskee 
maahanmuuttajia2, nuoria, ikääntyneitä, 
lisääntymisikäisiä naisia, vammaisia, 
etnisiin vähemmistöihin kuuluvia,
heikosti koulutettuja työntekijöitä ja 
työmarkkinoille palaavia 
pitkäaikaistyöttömiä; katsoo, että ennen 
näiden työntekijöiden palkkaamista 
tarvitaan erityistä valmentavaa 
koulutusta;

Or. en

Tarkistus 187
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että suurin riski* koskee 
maahanmuuttajia* nuoria, ikääntyneitä, 

25. korostaa, että suurin riski3 koskee 
maahanmuuttajia4, nuoria, ikääntyneitä, 

                                               
1 Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, 2011.
2 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, Employment and working conditions of migrant workers, 2007.
3 Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, 2011.
4 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, Employment and working conditions of migrant workers, 2007.
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lisääntymisikäisiä naisia, vammaisia ja 
heikosti koulutettuja työntekijöitä;

lisääntymisikäisiä naisia, vammaisia, 
epävarmoissa työsuhteissa olevia, etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvia, heikosti 
koulutettuja työntekijöitä ja 
työmarkkinoille palaavia 
pitkäaikaistyöttömiä;

Or. en

Tarkistus 188
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että suurin riski* koskee 
maahanmuuttajia*, nuoria, ikääntyneitä, 
lisääntymisikäisiä naisia, vammaisia ja 
heikosti koulutettuja työntekijöitä;

25. korostaa, että suurin riski1 koskee 
maahanmuuttajia2, nuoria, ikääntyneitä, 
lisääntymisikäisiä naisia, vammaisia, 
heikosti koulutettuja työntekijöitä ja 
epätyypillisissä työsuhteissa olevia;

Or. fr

Tarkistus 189
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. arvostelee sitä, että komissio ei ole 
yhteisön työterveys- ja 
työturvallisuusstrategiassa eikä myöskään 
väliarvioinnissaan kiinnittänyt riittävästi 
huomiota sukupuolinäkökohtiin; pyytää 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon sukupuolten ominaispiirteet 
kansallisissa ja unionin työterveys- ja 
työturvallisuusstrategioissa, tilastotietojen 

                                               
1 Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, 2011.
2 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, Employment and working conditions of migrant workers, 2007.
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keruussa ja tutkimuksissa;

Or. de

Tarkistus 190
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. toteaa, että 15–24-vuotiaat nuoret 
työntekijät ovat erityisen alttiita 
tapaturmille1 ja että sairauksien ja 
tapaturmien pitkäaikaisvaikutukset voivat 
nuorilla olla huomattavia; kehottaa 
komissiota sen vuoksi harkitsemaan myös 
yli 18-vuotiaiden nuorten työntekijöiden 
sisällyttämistä direktiivin 94/33/EY 
antaman suojan piiriin; korostaa jälleen, 
että työterveyteen ja -turvallisuuteen 
liittyvät asiat olisi sisällytettävä nykyisiin 
unionin ohjelmiin, kuten Nuoret liikkeellä 
-ohjelmaan;

Or. de

Tarkistus 191
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
25 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
vastaamaan väestörakenteen muutokseen 
ottamalla ikääntyvien työntekijöiden 
tarpeet paremmin huomioon työterveys- ja 
työturvallisuustoimissa; korostaa, että 
työmotivaation säilymistä voidaan edistää 

                                               
1 Verjans M., de Broeck V., Eckelaert L., OSH in figures: Young workers - Facts and figures, Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Euroopan riskienseurantakeskuksen raportti, Luxemburg, 2007, s.133.



AM\877188FI.doc 87/111 PE472.198v01-00

FI

elinikäisen oppimisen avulla ja myös 
ennakoimalla fyysisten voimien 
vähenemistä esimerkiksi työpaikan 
ergonomian avulla; korostaa myös, että 
työmarkkinaosapuolten välinen 
puitesopimus olisi rakentavaa kehitystä;

Or. de

Tarkistus 192
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. katsoo, että ammattitaidotonta 
työvoimaa ja pitkäaikaistyöttömiä ei saa 
palkata ilman tarvittavaa valmentavaa 
työterveys- ja työturvallisuuskoulutusta;

Or. en

Tarkistus 193
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. valittaa sellaisten aloitteiden puutetta, 
joilla puututtaisiin riippumattomien ja 
tilapäisten työntekijöiden, 
kotityöntekijöiden sekä lyhytaikaisessa 
työsuhteessa olevien työntekijöiden 
tilanteeseen, vaikka myös heillä on oikeus 
siihen, että heidän työterveyttään ja 
työturvallisuuttaan kunnioitetaan;

26. valittaa sellaisten aloitteiden puutetta, 
joilla puututtaisiin riippumattomien ja 
tilapäisten työntekijöiden, 
kotityöntekijöiden sekä lyhytaikaisessa 
työsuhteessa olevien työntekijöiden 
tilanteeseen, vaikka myös heillä on oikeus 
siihen, että heidän työterveyttään ja 
työturvallisuuttaan kunnioitetaan;
muistuttaa, että näitä epätyypillisissä 
työsuhteissa olevia ei koske sosiaaliturvan 
yhtäläinen taso ja että heidän 
työsuojelutilannettaan heikentää 
kokemuksen ja koulutuksen puute; katsoo 
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lisäksi, että on vaikeaa arvioida 
tilapäisesti tehtävän työn tulevia 
seurauksia terveydelle; kehottaa erityisesti 
tarkistamaan direktiiviä 91/383 
alihankinnan osalta sekä työntekijöiden 
lähettämisestä annettua direktiiviä; 

Or. fr

Tarkistus 194
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. muistuttaa, että tilapäisen työn 
muodot ovat yleisiä rakentamisen ja 
maanviljelyn kaltaisilla aloilla, joilla 
työtapaturmien ja ammattitautien määrä 
on suuri, sekä palvelualalla, jossa 
tietämys on rajallista1;

Or. fr

Tarkistus 195
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. toistaa eurooppalaisen HIRES-
raportin suosituksen, jolla pyritään 
takaamaan tilapäisille työntekijöille ja 
yrityksen työntekijöille samat oikeudet 
terveyden edistämisen alalla silloin, kun 
työ on luonteeltaan pitkäkestoista ja 

                                               
1 Health and safety at work in Europe (1999-2007) – a statistical portrait 
(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, European Commission 2008, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-09-
063
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tapahtuu pääasiallisen työnantajan 
alaisuudessa;

Or. fr

Tarkistus 196
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. pitää tarpeellisena huolehtia 
paremmin ja tapauskohtaisesti siitä, että 
työpaikat ovat turvallisia ja esteettömiä 
myös vammaisille työntekijöille;

Or. it

Tarkistus 197
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. on huolestunut työoloista ydinvoima-
alalla, jolla työskentelee lähetettyjä 
työntekijöitä, tilapäisiä työntekijöitä ja 
alihankkijoita, joilla on vain vähän tietoa 
oikeuksistaan; muistuttaa riskeistä, joita 
näille työntekijöille aiheutuu 
vähäisemmän sosiaalisen suojelun takia;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 198
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
27 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. on huolestunut työoloista ydinvoima-
alalla, jolla työskentelee lähetettyjä 
työntekijöitä, tilapäisiä työntekijöitä ja 
alihankkijoita, joilla on vain vähän tietoa 
oikeuksistaan; muistuttaa riskeistä, joita 
näille työntekijöille aiheutuu vähäisemmän 
sosiaalisen suojelun takia;

27. on huolestunut työoloista joillain 
ydinvoima-alan työmailla, jolla 
työskentelee lähetettyjä työntekijöitä, 
tilapäisiä työntekijöitä ja alihankkijoita, 
joilla on vain vähän tietoa oikeuksistaan; 
muistuttaa riskeistä, joita näille 
työntekijöille aiheutuu vähäisemmän 
sosiaalisen suojelun takia;

Or. fi

Tarkistus 199
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. vaatii tekemään tutkimuksen 
nanoteknologioiden mahdollisista 
riskeistä työpaikalla;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 200
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. vaatii tekemään tutkimuksen 
nanoteknologioiden mahdollisista riskeistä 
työpaikalla;

28. vaatii tekemään tutkimuksen uusien 
teknologioiden ja erityisesti
nanoteknologioiden mahdollisista riskeistä 
työpaikalla;

Or. en
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Tarkistus 201
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. vaatii tekemään tutkimuksen 
nanoteknologioiden mahdollisista riskeistä 
työpaikalla;

28. vaatii tekemään tutkimuksen 
nanoteknologioiden mahdollisista riskeistä 
työpaikalla ja vaatii myös 
lainsäädäntötoimia, jotta voidaan 
varmistaa, että unionin työterveys ja 
-turvallisuusalan lainsäädäntö kattaa 
täysin nanomateriaalit;

Or. en

Tarkistus 202
Vincenzo Iovine

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. pyytää kiinnittämään erityistä 
huomiota raskasta työtä tekeviin 
työntekijöihin;

Or. it

Tarkistus 203
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että työn liian pitkä kesto ja 
riittämättömät lepoajat lisäävät suuresti 
työtapaturmien ja ammattitautien määrää; 
toivoo, että direktiivistä 2003/88/EY 
poistetaan poikkeuslausekkeet, ja 

29. katsoo, että työn liian pitkä kesto ja 
riittämättömät lepoajat lisäävät suuresti 
työtapaturmien ja ammattitautien määrää;
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painottaa, että ne rikkovat työterveyden ja 
työturvallisuuden perusperiaatteita;

Or. fi

Tarkistus 204
Elizabeth Lynne

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että työn liian pitkä kesto ja 
riittämättömät lepoajat lisäävät suuresti 
työtapaturmien ja ammattitautien määrää;
toivoo, että direktiivistä 2003/88/EY 
poistetaan poikkeuslausekkeet, ja 
painottaa, että ne rikkovat työterveyden ja 
työturvallisuuden perusperiaatteita;

29. katsoo, että työn liian pitkä kesto ja 
riittämättömät lepoajat voivat lisätä
suuresti työtapaturmien ja ammattitautien 
määrää;

Or. en

Tarkistus 205
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että työn liian pitkä kesto ja 
riittämättömät lepoajat lisäävät suuresti 
työtapaturmien ja ammattitautien määrää; 
toivoo, että direktiivistä 2003/88/EY 
poistetaan poikkeuslausekkeet, ja 
painottaa, että ne rikkovat työterveyden ja 
työturvallisuuden perusperiaatteita;

29. katsoo, että työn liian pitkä kesto ja 
riittämättömät lepoajat lisäävät suuresti 
työtapaturmien ja ammattitautien määrää; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
näitä asioita koskevia säännöksiä 
noudatetaan;

Or. de

Tarkistus 206
Thomas Mann
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Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että työn liian pitkä kesto ja 
riittämättömät lepoajat lisäävät suuresti 
työtapaturmien ja ammattitautien määrää; 
toivoo, että direktiivistä 2003/88/EY 
poistetaan poikkeuslausekkeet, ja 
painottaa, että ne rikkovat työterveyden ja 
työturvallisuuden perusperiaatteita;

29. katsoo, että työn liian pitkä kesto ja 
riittämättömät lepoajat lisäävät suuresti 
työtapaturmien ja ammattitautien määrää; 
kehottaa tarkastelemaan direktiivin 
2003/88/EY poikkeuslausekkeita 
yksityiskohtaisesti ja realistisesti;

Or. de

Tarkistus 207
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että työn liian pitkä kesto ja 
riittämättömät lepoajat lisäävät suuresti 
työtapaturmien ja ammattitautien määrää; 
toivoo, että direktiivistä 2003/88/EY 
poistetaan poikkeuslausekkeet, ja 
painottaa, että ne rikkovat työterveyden ja 
työturvallisuuden perusperiaatteita;

29. katsoo, että työn liian pitkä kesto ja 
riittämättömät lepoajat sekä suhteettomat 
tulosvaatimukset lisäävät suuresti 
työtapaturmien ja ammattitautien määrää; 
toivoo, että direktiivistä 2003/88/EY 
poistetaan poikkeuslausekkeet, ja 
painottaa, että ne rikkovat työterveyden ja 
työturvallisuuden perusperiaatteita;

Or. fr

Tarkistus 208
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että työn liian pitkä kesto ja 
riittämättömät lepoajat lisäävät suuresti 

29. katsoo, että työn liian pitkä kesto ja 
riittämättömät lepoajat lisäävät suuresti 
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työtapaturmien ja ammattitautien määrää; 
toivoo, että direktiivistä 2003/88/EY 
poistetaan poikkeuslausekkeet, ja 
painottaa, että ne rikkovat työterveyden ja 
työturvallisuuden perusperiaatteita;

työtapaturmien ja ammattitautien määrää, 
ja kannattaa työ- ja perhe-elämän 
parempaa yhteensovittamista; toivoo, että 
direktiivistä 2003/88/EY poistetaan 
poikkeuslausekkeet, ja painottaa, että ne 
rikkovat työterveyden ja työturvallisuuden 
perusperiaatteita;

Or. fr

Tarkistus 209
Georges Bach

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että työn liian pitkä kesto ja 
riittämättömät lepoajat lisäävät suuresti 
työtapaturmien ja ammattitautien määrää; 
toivoo, että direktiivistä 2003/88/EY 
poistetaan poikkeuslausekkeet, ja 
painottaa, että ne rikkovat työterveyden ja 
työturvallisuuden perusperiaatteita;

29. katsoo, että työn liian pitkä kesto ja 
riittämättömät lepoajat lisäävät suuresti 
työtapaturmien ja ammattitautien määrää; 
kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
kattavasti täytäntöön direktiivin
2003/88/EY;

Or. en

Tarkistus 210
Jürgen Creutzmann 

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. on huolissaan ei-toivotun osa-aikatyön, 
lyhennetyn työajan ja yötyön 
lisääntymisestä*; katsoo, että olisi 
arvioitava etätyön ja monen eri työn 
tekemisen aiheuttamat riskit yksityis- ja 
työelämän yhteensovittamiselle;

30. on huolissaan ei-toivotun osa-aikatyön, 
rikkonaisen ja yötyön lisääntymisestä1;

                                               
1 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, 
Flexibilité dans l’aménagement du temps de travail pour les femmes et les hommes.



AM\877188FI.doc 95/111 PE472.198v01-00

FI

Or. de

Tarkistus 211
Elizabeth Lynne

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. on huolissaan ei-toivotun osa-
aikatyön, lyhennetyn työajan ja yötyön 
lisääntymisestä1; katsoo, että olisi 
arvioitava etätyön ja monen eri työn 
tekemisen aiheuttamat riskit yksityis- ja 
työelämän yhteensovittamiselle;

30. panee merkille, että Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusviraston olisi 
edelleen seurattava eri puolilla EU:ta 
tehtävää osa-aikatyötä, joka voi johtaa 
työajan rikkonaisuuteen ja yötyöhön;
katsoo, että olisi arvioitava yksityis- ja 
työelämän yhteensovittamiselle aiheutuvat 
riskit;

Or. en

Tarkistus 212
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. on huolissaan ei-toivotun osa-aikatyön, 
lyhennetyn työajan ja yötyön 
lisääntymisestä*; katsoo, että olisi 
arvioitava etätyön ja monen eri työn 
tekemisen aiheuttamat riskit yksityis- ja 
työelämän yhteensovittamiselle;

30. on huolissaan ei-toivotun osa-aikatyön, 
ei-toivotun etätyön, ei-toivotun lyhennetyn 
työajan ja yötyön lisääntymisestä2; katsoo, 
että olisi arvioitava tällaisten ei-toivottujen 
työn muotojen ja monen eri työn 
tekemisen aiheuttamat riskit yksityis- ja 
työelämän yhteensovittamiselle, mutta 
toteaa, että osalle työntekijöistä nämä 
työmuodot voivat olla hyvinkin toivottuja;

Or. fi

                                               
1 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; 
Eurostat, Flexibilité dans l’aménagement du temps de travail pour les femmes et les hommes.
2 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, 
Flexibilité dans l’aménagement du temps de travail pour les femmes et les hommes.
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Tarkistus 213
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. on huolissaan ei-toivotun osa-aikatyön, 
lyhennetyn työajan ja yötyön 
lisääntymisestä*; katsoo, että olisi 
arvioitava etätyön ja monen eri työn 
tekemisen aiheuttamat riskit yksityis- ja 
työelämän yhteensovittamiselle;

30. on huolissaan ei-toivotun osa-aikatyön, 
rikkonaisen työajan ja yö- ja 
sunnuntaityön lisääntymisestä1; katsoo, 
että olisi arvioitava tieteellisesti etätyön, 
sunnuntaityön ja monen eri työn 
tekemisen aiheuttamat riskit yksityis- ja 
työelämän yhteensovittamiselle;

Or. de

Tarkistus 214
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. on huolissaan ei-toivotun osa-aikatyön, 
lyhennetyn työajan ja yötyön 
lisääntymisestä*; katsoo, että olisi 
arvioitava etätyön ja monen eri työn 
tekemisen aiheuttamat riskit yksityis- ja 
työelämän yhteensovittamiselle;

30. on huolissaan ei-toivotun osa-aikatyön, 
rikkonaisen työajan ja yötyön 
lisääntymisestä2; katsoo, että olisi 
arvioitava etätyön ja monen eri työn 
tekemisen erityisesti naisille aiheuttamat 
riskit yksityis- ja työelämän 
yhteensovittamiselle;

Or. en

Tarkistus 215
Karima Delli

                                               
1 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, 
Flexibilité dans l’aménagement du temps de travail pour les femmes et les hommes.
2 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, 
Flexibilité dans l’aménagement du temps de travail pour les femmes et les hommes.
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Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. on huolissaan ei-toivotun osa-aikatyön, 
lyhennetyn työajan ja yötyön 
lisääntymisestä*; katsoo, että olisi 
arvioitava etätyön ja monen eri työn 
tekemisen aiheuttamat riskit yksityis- ja 
työelämän yhteensovittamiselle;

30. on huolissaan ei-toivotun osa-aikatyön, 
rikkonaisen työajan ja yötyön 
lisääntymisestä1; katsoo, että olisi 
arvioitava etätyön ja monen eri työn 
tekemisen (mikä koskee erityisesti naisia2) 
aiheuttamat riskit yksityis- ja työelämän 
yhteensovittamiselle;

Or. fr

Tarkistus 216
Thomas Händel, Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. on erittäin huolissaan äskettäisistä 
tutkimuksista, joita European College of 
Neuropsychopharmacology (ECNP) ja 
European Brain Council (EBC) ovat 
tehneet ja joiden tulokset osoittavat, että 
yli kolmasosalla eurooppalaisista (164,8 
miljoonaa) on mielenterveyden häiriö, ja 
toteaa, että mielenterveyden häiriöt ovat 
näin ollen kaikkein yleisin sairaus; 
kehottaa komissiota tarkastelemaan 
perusteellisen tutkimuksen avulla 
tarkemmin tämän yhteyttä työn 
rasitustekijöihin, kuten 
työaikajärjestelmiin ja -määräyksiin, ja 
esittämään tarvittaessa toimenpiteitä;

Or. de

                                               
1 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, 
Flexibilité dans l’aménagement du temps de travail pour les femmes et les hommes.
2 INSEE, 2006, http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP1081.pdf
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Tarkistus 217
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. toivoo, että tuki- ja liikuntaelimistön 
sairauksia koskeva tuleva 
lainsäädäntöehdotus1 koskee kaikkia 
työntekijöitä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 218
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
31 kohta – alaviite 4

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Sisältyy komission vuoden 2011 
työohjelmaan.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 219
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. toivoo, että tuki- ja liikuntaelimistön 
sairauksia koskeva tuleva 
lainsäädäntöehdotus* koskee kaikkia 
työntekijöitä;

31. toivoo, että tuki- ja liikuntaelimistön 
sairauksia koskeva tuleva 
lainsäädäntöehdotus2 koskee kaikkia 
työntekijöitä; arvostelee kuitenkin sitä, 
että komissio ehdottaa kapea-alaista 
"uudelleenlaatimista", jossa direktiivien 

                                               
1 Sisältyy komission vuoden 2011 työohjelmaan.
2 Sisältyy komission vuoden 2011 työohjelmaan.
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90/269/ETY ja 90/270/ETY säännökset 
yhdistetään yhdeksi säädökseksi; kehottaa 
komissiota esittämään uuden direktiivin, 
joka perustuu työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
edistämiseksi toteutettavista toimenpiteistä 
annetussa puitedirektiivissä 89/391/ETY 
kuvattuihin ehkäisemisen periaatteisiin ja 
on tarkoitettu kattamaan 
kokonaisvaltaisesti kaikki työtilanteet 
siten, että tuki- ja liikuntaelimistöön 
liittyvät riskitekijät eliminoidaan 
lähtökohtaisesti; korostaa, että 
biomekaanisen rasittavuuden lisäksi 
huomioon on otettava työn sisältö, työn 
organisointi, fyysinen ja psykososiaalinen 
ympäristö sekä aistiperäinen ja 
emotionaalinen rasittavuus sekä 
"sukupuoliulottuvuus", koska tuki- ja 
liikuntaelimistön sairauksien riski on 
erilainen naisilla ja miehillä;

Or. en

Tarkistus 220
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. katsoo, että osa-aikatyön 
edistäminen ikääntyvien työntekijöiden 
keskuudessa voisi mahdollistaa 
asteittaisen eläkkeelle siirtymisen ja 
parantaa ikääntyvien työntekijöiden 
hyvinvointia ja jaksamista;

Or. fr

Tarkistus 221
Karima Delli
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Päätöslauselmaesitys
31 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 b. toistaa 23. helmikuuta 2005 
antamassaan päätöslauselmassa 
Euroopan 
ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta 
(2004–2010) komissiolle esittämänsä 
pyynnön luokitella tupakansavu syöpää 
aiheuttavien aineiden 1 luokkaan 
aineiden ja seosten luokituksesta, 
merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, 
jotta tupakansavu sisältyisi 
syöpäsairauksia aiheuttavista tekijöistä tai 
perimän muutoksia aiheuttavista aineista 
annetun direktiivin 2004/37/EY 
soveltamisalaan; 

Or. fr

Tarkistus 222
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
31 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 c. kehottaa komissiota tekemään 
vuonna 2012 parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen tupakoinnin kieltämisestä 
kaikilla työpaikoilla, ravintoloiden 
sisätilat, koko julkinen liikenne sekä 
EU:n suljetut julkiset rakennukset 
mukaan luettuina;

Or. fr

Tarkistus 223
Sylvana Rapti, Ole Christensen
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Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. kehottaa komissiota ottamaan 
huomioon kaikki tieteelliset osatekijät ja 
ehdottamaan lainsäädäntöä uusista 
mahdollisesti haitallisista aineista ja 
riskitekijöistä, mukaan lukien työn 
organisointi;

Or. en

Tarkistus 224
Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
31 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 b. katsoo, että tutkimuksen ja 
teknologisen kehittämisen seitsemännestä 
puiteohjelmasta voidaan tukea 
jäsenvaltioita uusien riskien tutkimisessa 
ja sellaisten uusien käytäntöjen 
käyttöönotossa, jotka osaltaan tehostavat 
turvallisuussääntöjen soveltamista; 

Or. en

Tarkistus 225
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pyytää uudelleen, että eurooppalaisesta 
ammattitautiluettelosta annettu suositus 
2003/670 muutetaan direktiiviksi;

32. vaatii, että eurooppalaisesta 
ammattitautiluettelosta annettu suositus 
2003/670 saatetaan yhdessä 
työmarkkinaosapuolten kanssa ajan 
tasalle käyttäen varmoja, tutkimusperäisiä 
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tietoja nykyään tunnetuista riskitekijöistä 
(erityisesti psyykkiset taudinkuvat);
katsoo, että sekä ennaltaehkäisy- että 
toimenpideohjelmissa on asetettava 
etusijalle tarvittavien 
vähimmäisvaatimusten määrittely;

Or. de

Tarkistus 226
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pyytää uudelleen, että eurooppalaisesta 
ammattitautiluettelosta annettu suositus 
2003/670 muutetaan direktiiviksi;

32. pyytää uudelleen, että eurooppalaisesta 
ammattitautiluettelosta annettu suositus 
2003/670 muutetaan direktiiviksi, ja 
kehottaa sisällyttämään direktiiviin 
asbestiin liittyvät sairaudet;

Or. en

Tarkistus 227
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. katsoo, että tiettyjä ammatteja on 
viipymättä tarkasteltava työterveyden ja 
-turvallisuuden kannalta seuraavasti:
– kampaajien käyttämien kemikaalien 
vaikutukset heihin ja heidän 
syntymättömiin lapsiinsa
– lentäjien työajat
– lentoasemilla ja niiden ympäristössä 
työskentelevien altistuminen 
hiukkassaasteelle ja tähän liittyvä 
suurempi riski sairastua tiettyihin 
sairauksiin, kuten syöpään
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– matkatavaroiden käsittelijöiden työhön 
lentoasemilla kuuluvan raskaiden 
taakkojen nostamisen terveysvaikutukset
– asetuksen (EY) N:o 561/2006 
säännökset eivät koske linja-
autonkuljettajia tieliikenteessä alle 50 
kilometrin matkoilla, millä voi olla 
vaikutusta liikenneturvallisuuteen ja 
linja-autonkuljettajien työterveyteen ja 
-turvallisuuteen 

Or. en

Tarkistus 228
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
32 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 b. kehottaa komissiota toimimaan 
viipymättä työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojaamiseksi, jos uudet 
selvitykset tai tieteelliset tutkimukset 
osoittavat, että tietyissä ammateissa on 
suuria terveys- ja turvallisuusriskejä; 

Or. en

Tarkistus 229
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. katsoo, että kuntoutus ja 
uudelleenintegrointi sairauden tai 
tapaturman jälkeen ovat erittäin tärkeitä 
ja niitä on tuettava;

Or. it
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Tarkistus 230
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. on huolestunut tiettyjen ammattien 
harjoittamiseen liittyvistä syövistä*; 
pahoittelee, että suuri määrä työntekijöitä 
joutuu edelleen altistumaan asbestin 
vaaroille*;

33. on huolestunut tiettyjen ammattien 
harjoittamiseen liittyvistä syövistä1; 
pahoittelee, että suuri määrä työntekijöitä 
joutuu edelleen altistumaan asbestin 
vaaroille2, ja kehottaa jälleen komissiota 
tekemään asbestia koskevan aloitteen ja 
järjestämään kuulemistilaisuuden siitä, 
kuinka rakennuksissa ja muissa 
rakenteissa kuten laivoissa, junissa ja 
koneistoissa olevan asbestin aiheuttamat 
valtavat työterveyteen ja -turvallisuuteen 
liittyvät ongelmat voidaan ratkaista;
kehottaa myös jäsenvaltioita laatimaan 
kansallisia toimintasuunnitelmia, joissa 
määritellään, kuinka asbestin käyttö 
lopetetaan asteittain, ja käsitellään 
velvoitetta tehdä asbestikartoituksia 
rakennuksissa ja huolehtia asbestin 
turvallisesta poistamisesta;

Or. en

Tarkistus 231
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. on huolestunut tiettyjen ammattien 
harjoittamiseen liittyvistä syövistä*

pahoittelee, että suuri määrä työntekijöitä 

33. on huolestunut tiettyjen ammattien 
harjoittamiseen liittyvistä syövistä3; 
pahoittelee, että suuri määrä työntekijöitä 

                                               
1 Työ ja syöpä Pohjoismaissa -hanke (NOCCA).
2 Johtavien työsuojelutarkastajien komitea, 2006.
3 Työ ja syöpä Pohjoismaissa -hanke (NOCCA).
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joutuu edelleen altistumaan asbestin 
vaaroille*;

joutuu edelleen altistumaan asbestin 
vaaroille1 erityisesti kunnossapito- ja 
saneerausalalla;

Or. fr

Tarkistus 232
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. korostaa, että syöpäriskit koskettavat 
pääasiassa teollisuuden, käsityön ja 
maatalouden alan työntekijöitä sekä 
palvelualoilla työskenteleviä naisia, joihin 
kohdistuu monitahoisia vaikutuksia2; 
kehottaa toteuttamaan 
maataloustyöntekijöiden altistumista 
kemiallisille tuotteille koskevan 
vaikutusten arvioinnin;

Or. fr

Tarkistus 233
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
nopeuttamaan REACHin täytäntöönpanoa 
ja erityisesti eniten huolta aiheuttavien 
kemiallisten aineiden korvaamista muilla 
aineilla;

34. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
nopeuttamaan REACHin täytäntöönpanoa 
ja erityisesti eniten huolta aiheuttavien 
kemiallisten aineiden korvaamista muilla 
aineilla; katsoo, että ammattitaudit olisi 
otettava huomioon priorisoitaessa kyseisiä 
aineita;

                                                                                                                                                  
1 Johtavien työsuojelutarkastajien komitea, 2006.
2 ETUI, 2010, http://hesa.etui-rehs.org/uk/publications/pub54.htm
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Or. fr

Tarkistus 234
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. panee merkille työntekijöiden 
suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttaville tekijöille tai perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille 
altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 
annetun direktiivin 2004/37 ja pyytää 
komissiota laatimaan ehdotuksen sen
tarkistamiseksi ennen vuotta 2012 siten, 
että laajennetaan direktiivin 
soveltamisalaa käsittämään 
lisääntymiselle vaaralliset aineet samaan 
tapaan kuin REACHin erityistä huolta 
aiheuttavat aineet ja vahvistetaan 
korvaamisperiaatteen soveltamista; toivoo, 
että tähän liitetään yhteys 
lisääntymisterveyteen;

35. pyytää komissiota laatimaan 
ehdotuksen työntekijöiden suojelemisesta 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
tekijöille tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille altistumiseen työssä 
liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 
2004/37 tarkistamiseksi siten, että
kiinnitetään erityistä huomiota 
lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin;

Or. de

Tarkistus 235
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. korostaa, että direktiivin 2004/37 
soveltamisalaa on laajennettava, jotta 
voidaan ottaa huomioon uudet riskitekijät 
ja lisääntymiselle vaaralliset aineet, ja että 
suojatasoa ja ennalta ehkäisyä on 
perusteellisesti parannettava 
tiukentamalla bentseenin, 
vinyylikloridimonomeerin ja 
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kovapuupölyn työperäisen altistumisen 
raja-arvoja (OELV) sekä määrittelemällä 
OELV-arvo paljon suuremmalle määrälle 
karsinogeeneja kuin nykyisessä 
direktiivissä ja erityisesti kiteiselle 
piioksidille;

Or. en

Tarkistus 236
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. katsoo, että altistuksen 
enimmäisrajojen olisi perustuttava 
terveysvaikutuksiin eikä teknisen 
toteutettavuuden arviointiin, kuten 
nykyisin, ja että ne olisi määritettävä 
unionin tasolla syöpää aiheuttavien 
aineiden suurimmalle osalle;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 237
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. katsoo, että altistuksen 
enimmäisrajojen olisi perustuttava 
terveysvaikutuksiin eikä teknisen 
toteutettavuuden arviointiin, kuten 
nykyisin, ja että ne olisi määritettävä 
unionin tasolla syöpää aiheuttavien 
aineiden suurimmalle osalle;

36. katsoo, että altistuksen 
enimmäisrajojen olisi perustuttava 
terveysvaikutuksiin eikä teknisen 
toteutettavuuden arviointiin, kuten 
nykyisin, ja että ne olisi määritettävä 
unionin tasolla syöpää aiheuttavien 
aineiden suurimmalle osalle; korostaa, että 
yhdenmukaistamisella on pyrittävä 
korkeaan tasoon eli sen on noudatettava 
kaikkein tiukimpia rajoja;
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Or. fr

Tarkistus 238
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
ehdottamaan toimenpiteitä, jotta syöpää 
tai muita työperäisiä ja kroonisia tauteja 
sairastavien työoloja voidaan mukauttaa;

Or. fr

Tarkistus 239
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
36 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 b. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota kehittyvään vihreiden 
työpaikkojen alaan; kehottaa 
toteuttamaan arviointeja ja vaikutusten 
arviointeja ympäristöystävällisten 
aineiden myrkyllisyydestä sekä 
uusiutuvan energian tuotantolaitteiden 
asennukseen liittyvistä työoloista 
(valmistus, käyttö, kunnossapito ja 
kierrätys);

Or. fr

Tarkistus 240
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. toteaa, että yhteisön uudessa 
työterveys- ja työturvallisuusstrategiassa 
(2013–2020) olisi keskityttävä käyttämään 
REACH-asetuksen tarjoamia 
mahdollisuuksia parantaa työntekijöiden 
suojelua kemiallisilta vaaroilta, 
pyrkimään edelleen ehkäisemään 
työperäisiä sairauksia ja parantamaan 
työelämän laatua, vahvistamaan 
työsuojelutarkastajien valvonta- ja 
täytäntöönpanovastuuta, lisäämään 
työntekijöiden osallistumista ehkäisevien 
toimien suunnitteluun, valvontaan ja 
täytäntöönpanoon, tehostamaan 
ammattitautien tunnistamista ja 
ratkaisemaan kysymyksiä, jotka liittyvät 
muun muassa työelämän joustojen ja 
epävarmuuden sekä alihankinnan 
vaikutuksiin asianmukaisen riskien 
ehkäisemisen esteinä;

Or. en

Tarkistus 241
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
36 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 b. on erittäin huolissaan komission 
suunnitelmista yksinkertaistaa unionin 
työterveyden ja -turvallisuuden alan 
lainsäädäntöä ja näiden suunnitelmien 
yhteydestä niin ikään komission 
asialistalla olevaan sääntelyn 
järkeistämiseen ja yritysten hallinnollisten 
rasitteiden vähentämiseen; huomauttaa, 
että työterveyteen ja -turvallisuuteen 
liittyvät vaatimukset ovat ainoastaan 
3 prosenttia yrityksille sääntelystä 
aiheutuvista hallinnollisista 
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kustannuksista ja että valtaosa Euroopan 
työntekijöistä on pk-yritysten 
työntekijöitä, joita unionin työterveys- ja 
työturvallisuusdirektiivien mukaiset 
minimivaatimukset eivät enää täysin 
kattaisi, jos näiden direktiivien 
säännökset (esimerkiksi 
dokumentointivelvoitteesta) eivät enää 
koskisi pk-yrityksiä tai mikroyrityksiä; 
huomauttaa, että hyvä dokumentointi on 
riskianalyysin ja asianmukaisten 
ennaltaehkäisystrategioiden tärkeä 
perusta; kehottaa komissiota hylkäämään 
hallinnolliseen rasitukseen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevän riippumattomien 
sidosryhmien korkean tason ryhmän 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat 
ehdotukset;

Or. en

Tarkistus 242
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. kehottaa helpottamaan ja 
nopeuttamaan työtapaturmien ja 
ammattitautien tunnustamiseen liittyvää 
hallinnollista ja oikeudellista 
muutoksenhakuprosessia ja 
mahdollistamaan sovintoratkaisut;

Or. fr

Tarkistus 243
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. kehottaa jälleen komissiota olemaan 
tinkimättä unionin työterveyden ja 
-turvallisuuden alan direktiivien myötä 
saavutetusta suojan tasosta, kun se 
tarkastelee mahdollisuuksia 
yksinkertaistaa lainsäädäntöä;

Or. en


