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Grozījums Nr. 1
Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
3.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā stratēģiju „Eiropa 2020”, 
kurā viens no lielākajiem mērķiem ir līdz 
desmitgades beigām panākt augstāku 
nodarbinātības līmeni Eiropas Savienībā 
75 % robežās,

Or. hu

Grozījums Nr. 2
Heinz K. Becker

Rezolūcijas priekšlikums
14. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par 
sociālo partneru pieņemtā Pamatnolīguma 
par stresu darbā īstenošanu 
(COM(2011) 0241),

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par 
sociālo partneru pieņemtā Pamatnolīguma 
par stresu darbā īstenošanu 
(SEC(2011) 0241),

Or. de

Grozījums Nr. 3
Edit Bauer
Lívia Járóka
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
19.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā tā 2011. gada 7. jūlija 
normatīvo rezolūciju par priekšlikumu 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 
lēmumam par Eiropas gadu aktīvai 
novecošanai (2012. gads)1,

Or. en

Grozījums Nr. 4
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
22.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā rezolūciju par uzmākšanos 
darba vietā2,

Or. it

Grozījums Nr. 5
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā tiesības uz veselības aizsardzību ir 
pamattiesības un tiesību akti ikvienam 
darba ņēmējam garantē veselībai 
nekaitīgus, drošus un cilvēka cieņai 
atbilstošus darba apstākļus;

A. tā kā tiesības uz veselības aizsardzību ir 
pamattiesības un tiesību akti ikvienam 
darba ņēmējam garantē veselībai 
nekaitīgus, drošus un cilvēka cieņai 
atbilstošus darba apstākļus, tā kā pastāv 
tiesību efektivitātes princips un valstu 
pozitīvais pienākums tās nodrošināt;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Karima Delli

                                               
1 Pieņemtie teksti: P7_TA(2011)0332.
2 OV C 77 E, 28.3.2002., 138. lpp.
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Rezolūcijas priekšlikums
Aa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā arodriska novēršanai un 
ilgtspējīgai attīstībai ir līdzīgi mērķi: 
paredzēt uzņēmumu, grupu vai kolektīvu 
veikto darbību iespējamo negatīvo 
ietekmi;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
Ab apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.b tā kā tehnoloģiju attīstība un 
ekonomisko un sociālo apstākļu izmaiņas 
pastāvīgi ietekmē darba vietas un 
paradumus; tādējādi galvenā nozīme 
piešķirama ātrai politiskai, 
administratīvai un tehnikas atbildes 
reakcijai nolūkā nodrošināt augstu 
drošības un veselības aizsardzības līmeni
darba vietā;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
Ac apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.c tā kā darbs ir ienākumu avots, bet 
vienlaikus tam piemīt arī individuālās un 
sabiedrības identificēšanās vērtība, 
attiecīgi tas ir individuālās un kolektīvās 
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attīstīšanās faktors;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
Ad apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.d tā kā riska novēršana ir nepieciešama 
nolūkā samazināt nelaimes gadījumu 
darbā un arodslimību līmeni; tā kā labas 
arodveselības un darba drošības 
pārvaldības pozitīvā ietekme jūtama gan 
valsts, gan Eiropas līmenī, kā arī 
uzņēmumu vidū;

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
Ae apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.e tā kā īstena vienota tirgus 
nostiprināšana un jebkāda veida sociālā 
dempinga izskaušana pēc būtības ir 
saistītas;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
Af apsvērums (jauns)



AM\877188LV.doc 7/107 PE472.198v01-00

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.f tā kā finanšu un ekonomiskā krīze 
turpina destabilizēt darba tirgu, palielinot 
nedroša darba veidus, kam raksturīgs 
zems darbinieku aizsardzības līmenis;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
Ag apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.g tā kā stingrā budžeta politika un 
sociālo izdevumu samazinājumi rada 
draudus kaitēt darbībām ar nolūku 
uzlabot veselības aizsardzību un drošību 
darba vietā;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
Ah apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.h tā kā Eiropā mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU) nodarbina 66 % aktīvo 
iedzīvotāju un tā kā šī tendence pieaug, 
bet vienlaikus MVU uzrāda 
82 %profesionālo nelaimes gadījumu un 
90 % nāvējošu nelaimes gadījumu1;

Or. fr

                                               
1 EU-OSHA.
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Grozījums Nr. 14
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
Ba apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā ES raksturīga sabiedrības 
novecošanās, darba dzīves pagarināšanās 
tendence un nepieciešamība nodrošināt 
veselo cilvēku dzīves ilguma 
palielināšanos; tā kā pastāv nevienlīdzība 
attiecībā uz dzīves ilgumu atkarībā no 
sociāli profesionālās piederības un darba 
dzīves grūtības pakāpes; tā kā papildus 
muskuļu un skeleta sistēmas
traucējumiem darba ņēmēji virs 
55 gadiem ir īpaši jutīgi pret vēža 
saslimšanām, sirds slimībām, elpošanas 
un miega traucējumiem1;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
Bb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.b tā kā gados jaunu darba ņēmēju 
aizsardzība ļauj izvairīties no ar darbu 
saistītām veselības problēmām, kas var 
atklāties vēlāk dzīves laikā;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Karima Delli

                                               
1 Eurofound, Novecojoša darbaspēka darba apstākļi.
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Rezolūcijas priekšlikums
Bc apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.c tā kā pakalpojumu sniegšanas nozarē 
uz gados jauniem darba ņēmējiem un 
sievietēm nepietiekami attiecas 
reintegrācijas un darba vietas 
saglabāšanas politika1;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā darba deleģēšana ārpakalpojumu 
sniedzējiem, slēdzot apakšlīgumus un 
izmantojot pagaidu darba aģentūras darbu, 
nereti nozīmē mazāk kvalificētu 
darbaspēku un attālinātas darba 
attiecības;

C. tā kā darba deleģēšana ārpakalpojumu 
sniedzējiem, slēdzot apakšlīgumus un 
izmantojot pagaidu darba aģentūras darbu, 
nepastāvot pienācīgām pārbaudēm, var 
būt saistīta ar zemi kvalificēta darbaspēka 
un nelegālu darba ņēmēju nodarbināšanu
vai nestandarta līgumattiecību 
nodibināšanu;

Or. it

Grozījums Nr. 18
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

                                               
1 EU-OSHA, Gados jauni darbinieki — fakti un skaitļi 
(http://osha.europa.eu/en/publications/reports/7606507/view) un faktu lapa, 
(http://osha.europa.eu/lv/publications/factsheets/70), 2007. gads; „Fakti un skaitļi — muskuļu un skeleta 
sistēmas traucējumi”, 2010. gads (http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TERO09009ENC/view); un 
„Fakti un skaitļi — transporta nozare”, 2011. gads.
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā darba deleģēšana ārpakalpojumu 
sniedzējiem, slēdzot apakšlīgumus un 
izmantojot pagaidu darba aģentūras darbu,
nereti nozīmē mazāk kvalificētu 
darbaspēku un attālinātas darba 
attiecības;

C. tā kā darba deleģēšana ārpakalpojumu 
sniedzējiem, slēdzot apakšlīgumus un 
izmantojot pagaidu darba aģentūras darbu,
dažādās dalībvalstīs atšķiras atbilstoši 
dažādām tradīcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā darba deleģēšana ārpakalpojumu 
sniedzējiem, slēdzot apakšlīgumus un 
izmantojot pagaidu darba aģentūras darbu, 
nereti nozīmē mazāk kvalificētu 
darbaspēku un attālinātas darba attiecības;

C. tā kā darba deleģēšanu ārpakalpojumu 
sniedzējiem, slēdzot apakšlīgumus un 
izmantojot pagaidu darba aģentūras darbu, 
dažkārt var raksturot mazāk kvalificēts 
darbaspēks un attālinātas darba attiecības;

Or. fi

Grozījums Nr. 20
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā darba deleģēšana ārpakalpojumu 
sniedzējiem, slēdzot apakšlīgumus un 
izmantojot pagaidu darba aģentūras darbu, 
nereti nozīmē mazāk kvalificētu 
darbaspēku un attālinātas darba attiecības;

C. tā kā darba deleģēšana ārpakalpojumu 
sniedzējiem, slēdzot apakšlīgumus un 
izmantojot pagaidu darba aģentūras darbu, 
nereti nozīmē mazāk kvalificētu 
darbaspēku un attālinātas darba attiecības, 
kas apgrūtina atbildības noteikšanu 
attiecībā uz noteikumiem par darba 
drošību un veselības aizsardzību (DDVA);



AM\877188LV.doc 11/107 PE472.198v01-00

LV

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā Pamatdirektīva 89/391/EEK 
nosaka darba devēju atbildību 
sistemātiskas profilakses politikas izveidē 
un attiecas uz visiem riskiem neatkarīgi no 
darba ņēmēja statusa;

D. tā kā Pamatdirektīva 89/391/EEK 
nosaka darba devēju atbildību 
sistemātiskas profilakses politikas izveidē 
un attiecas uz visiem riskiem neatkarīgi no 
darba ņēmēja statusa, piešķirot darba 
devējiem atbildību nodrošināt, lai darba 
ņēmēji neizjustu kaitējumu, veicot darbu, 
īpaši uzmākšanās dēļ;

Or. it

Grozījums Nr. 22
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums(jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā ar darbu saistītie nelaimes 
gadījumi, muskuļu un skeleta sistēmas 
traucējumi un stress ir galvenie Eiropas 
uzņēmumu raižu cēloņi darba drošības un 
veselības aizsardzības jomā1;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Mara Bizzotto

                                               
1 EU-OSHA, Esener apsekojums, 2009. gads, http://osha.europa.eu/sub/esener/lv/front-
page/document_view?set_language=lv



PE472.198v01-00 12/107 AM\877188LV.doc

LV

Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums(jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā nav bijis iespējams noteikt 
nekādu saistību starp nelaimes gadījumu 
skaitu un uzņēmuma lielumu, bet tā kā
turpretī šāda veida saistība pastāv 
atkarībā no nodarbinātības veida un 
nozares, kurā uzņēmums veic savu 
darbību, īpaši tajos uzņēmumos, kur 
dominē roku darbs un pastāv cieša saikne 
starp cilvēku un iekārtu;

Or. it

Grozījums Nr. 24
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums(jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Da. tā kā stratēģijā „Eiropa 2020” ir 
paredzēts paaugstināt 20–64 gadus veco 
iedzīvotāju nodarbinātības līmeni līdz 
75 %; tā kā darba ņēmēji, kuri cieš no 
hroniskām vai ilgstošām slimībām, bieži 
neatgriežas darbā, lai gan tiek uzskatīts, 
ka viņu veselības stāvoklis ļauj strādāt;

Or. de

Grozījums Nr. 25
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā arvien palielinās ietekme, ko rada 
ar darbu saistītas hroniskas veselības 

E. tā kā arvien palielinās ietekme, ko rada 
ar darbu saistītas hroniskas veselības 
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problēmas, piemēram, muskuļu un skeleta 
sistēmas traucējumi (MST), un 
psihosociālie riski;

problēmas, piemēram, muskuļu un skeleta 
sistēmas traucējumi (MST), un 
psihosociālie riski; tā kā saskaņā ar PVO 
sniegto informāciju 2020. gadā depresija 
kļūs par galveno darba nespējas cēloni;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā ar jēdzienu psihosociālie riski 
jāsaprot tie riski, kas saistīti ar stresu, 
simbolisko vardarbību un uzmākšanos 
darba vietā; tā kā stress ir saistīts ar darba 
vietas nedrošību, ētiskiem konfliktiem, 
sliktu darba organizāciju (piemēram, 
sasteigti termiņi vai pārāk liels darba 
apjoms), strīdīgām attiecībām ar klientu, 
atbalsta trūkumu darba vietā, darba 
attiecību nestabilitāti, kā arī līdzsvara 
trūkumu starp darba un privāto dzīvi;

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
Eb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.b tā kā tehnoloģiju attīstība ietver 
jaunus riskus darba ņēmēju drošībai un 
veselības aizsardzībai, kurus ir 
nepieciešams novērtēt;

Or. fr
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Grozījums Nr. 28
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā regularitātes trūkums attiecībā 
uz plānošanu tiem darba ņēmējiem, kuri 
strādā ar nakts darbu saistītās profesijās, 
bieži izraisa problēmas, kas var veicināt 
arodslimības;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums(jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā veselības apdraudējums, kas 
ietekmē reproduktīvās spējas tādu seku 
dēļ, kādas vides piesārņojums un darba 
vidē esoši riska faktori var radīt uz 
nākamajiem vecākiem vai gaidāmo 
bērnu;

Or. it

Grozījums Nr. 30
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
Fa apsvērums(jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.a tā kā stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķis ir līdz 2020. gadam sasniegt 75 % 
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nodarbinātības līmeni attiecībā uz 
sabiedrības daļu vecumā no 20 līdz 
64 gadiem, veicinot sieviešu, jauniešu, 
gados vecāku cilvēku, zemi kvalificētu 
cilvēku un legālu imigrantu 
nodarbinātību, un uzlabot sociālo 
kohēziju;

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā 168 000 Eiropas pilsoņu katru 
gadu mirst no nelaimes gadījumiem darba 
vietā vai arodslimībām*;

G. tā kā 168 000 Eiropas pilsoņu katru 
gadu mirst no nelaimes gadījumiem darba 
vietā vai arodslimībām1 un tā kā vēl nav 
iespējams precīzi novērtēt ar jauno 
tehnoloģiju izmantošanu un jauniem 
darba veidiem saistīto nelaimes gadījumu 
radītās sekas;

Or. it

Grozījums Nr. 32
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā 168 000 Eiropas pilsoņu katru 
gadu mirst no nelaimes gadījumiem darba 
vietā vai arodslimībām*;

G. tā kā 168 000 Eiropas pilsoņu katru 
gadu mirst no nelaimes gadījumiem darba 
vietā vai arodslimībām2 un ES joprojām 

                                               
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



PE472.198v01-00 16/107 AM\877188LV.doc

LV

saskaras ar vairākām problēmām darba 
drošības un veselības aizsardzības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā 168 000 Eiropas pilsoņu katru 
gadu mirst no nelaimes gadījumiem darba 
vietā vai arodslimībām*;

G. tā kā 168 000 Eiropas pilsoņu katru 
gadu mirst no nelaimes gadījumiem darba 
vietā vai arodslimībām un 7 miljoni tiek 
ievainoti nelaimes gadījumos1;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
Ga apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ga. tā kā vienādi darba apstākļi vīriešus 
un sievietes var ietekmēt atšķirīgi un tā kā 
šīs atšķirības jāņem vērā, izstrādājot 
stratēģijas un pasākumus darba drošības 
un veselības aizsardzības uzlabošanai;

Or. de

Grozījums Nr. 35
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

                                               
1 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level. Journal of Safety Research 40 (2009) 125–139. 
Elsevier B.V.
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Rezolūcijas priekšlikums
Gb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Gb. tā kā darbaspēka trūkuma dēļ ir 
vēlams pagarināt darba dzīvi vecāka 
gadagājuma darba ņēmējiem un 
savlaicīgi ieviest pasākumus darba 
drošības un veselības aizsardzības 
uzlabošanai;

Or. de

Grozījums Nr. 36
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
Ga apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a tā kā apmācībai drošības jomā un 
profilakses kultūrai ir ļoti liela nozīme, 
bet to var trūkt kā mazos, tā lielos 
uzņēmumos;

Or. it

Grozījums Nr. 37
Edit Bauer
Lívia Járóka
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
Ga apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ga. tā kā sievietes biežāk nekā vīrieši ziņo 
par darba izraisītiem veselības 
sarežģījumiem1, tādēļ pasākumos drošībai 

                                               
1 Visneaizsargātāko darba ņēmēju arodveselības un darba drošības riski [Occupational health and safety risks 
for the most vulnerable workers]. EP A politikas departaments — ekonomikas un zinātnes politika, 2011, 
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un veselības aizsardzībai darbā jāietver ar 
dzimumu saistīta dzīves cikla pieeja;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Edit Bauer
Lívia Járóka
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
Gb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Gb. tā kā sievietes tikpat lielā mērā vai pat 
vairāk ietekmē muskuļu un skeleta 
sistēmas traucējumi, pat ja viņas strādā 
pakalpojumu nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Edit Bauer
Lívia Járóka
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
Gc apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Gc. tā kā vecāka gadagājuma sievietes ir 
īpaši pakļautas ar vecumu saistītām 
slimībām, kam DDVA politikā jāpievērš 
atbilstoša uzmanība;

Or. en

                                                                                                                                                  
40. lpp.
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Grozījums Nr. 40
Paul Murphy

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atgādina, ka Eiropas pamatprincipu 
kopums attiecībā uz darba drošību un 
veselības aizsardzību (DDVA) automātiski
neuzlabo darba apstākļus — izšķirīga 
nozīme ir pareizai īstenošanai, jo īpaši, 
piedaloties darba ņēmējiem, un tiesību 
aktu piemērošanas kontrolei; aicina 
Komisiju ātri reaģēt uz konstatētiem 
pārkāpumiem;

1. asi kritizē to, ka saskaņā ar 2009. gada 
pārskata rezultātiem visas dalībvalstis 
nenoteica izmērāmus mērķus saistībā ar 
valsts DDVA stratēģijām un ka lielākā 
daļa dalībvalstu nav noteikušas mērķus 
attiecībā uz arodslimībām, ar darbu 
saistītiem veselības sarežģījumiem un 
saslimšanām, arodrisku faktoriem vai 
augsta riska nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atgādina, ka Eiropas pamatprincipu 
kopums attiecībā uz darba drošību un 
veselības aizsardzību (DDVA) automātiski 
neuzlabo darba apstākļus — izšķirīga 
nozīme ir pareizai īstenošanai, jo īpaši, 
piedaloties darba ņēmējiem, un tiesību aktu 
piemērošanas kontrolei; aicina Komisiju 
ātri reaģēt uz konstatētiem pārkāpumiem;

1. atgādina, ka Eiropas pamatprincipu 
kopums attiecībā uz darba drošību un 
veselības aizsardzību (DDVA) pats par 
sevi automātiski neuzlabo darba apstākļus, 
taisnība, ka pareiza īstenošana, jo īpaši, 
piedaloties darba ņēmējiem, un tādu 
tiesību aktu, kādi pastāv dalībvalstu 
teritorijā, piemērošanas kontrole ir 
noteicoši faktori; aicina Komisiju ātri 
reaģēt uz konstatētiem pārkāpumiem;

Or. it

Grozījums Nr. 42
Antigoni Papadopoulou
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atgādina, ka Eiropas pamatprincipu 
kopums attiecībā uz darba drošību un 
veselības aizsardzību (DDVA) automātiski 
neuzlabo darba apstākļus — izšķirīga 
nozīme ir pareizai īstenošanai, jo īpaši, 
piedaloties darba ņēmējiem, un tiesību aktu 
piemērošanas kontrolei; aicina Komisiju 
ātri reaģēt uz konstatētiem pārkāpumiem;

1. atgādina, ka Eiropas pamatprincipu 
kopums attiecībā uz darba drošību un 
veselības aizsardzību (DDVA) automātiski 
neuzlabo darba apstākļus — praksē 
izšķirīga nozīme ir pareizai īstenošanai, jo 
īpaši, piedaloties darba ņēmējiem, un 
tiesību aktu piemērošanas kontrolei; aicina 
Komisiju ātri reaģēt uz konstatētiem 
pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atgādina, ka Eiropas pamatprincipu 
kopums attiecībā uz darba drošību un 
veselības aizsardzību (DDVA) automātiski 
neuzlabo darba apstākļus — izšķirīga 
nozīme ir pareizai īstenošanai, jo īpaši, 
piedaloties darba ņēmējiem, un tiesību aktu 
piemērošanas kontrolei; aicina Komisiju 
ātri reaģēt uz konstatētiem pārkāpumiem;

1. atgādina, ka Eiropas pamatprincipu 
kopums attiecībā uz darba drošību un 
veselības aizsardzību (DDVA) automātiski 
neuzlabo darba apstākļus — izšķirīga 
nozīme ir pareizai īstenošanai, jo īpaši, 
piedaloties darba ņēmējiem, un tiesību aktu 
piemērošanas kontrolei, tāpat kā trīspusēja 
dialoga mehānismiem, datu vākšanai un 
izplatīšanai, informēšanas kampaņām un 
apmācības un informācijas pakalpojumu 
izveidei; aicina Komisiju ātri reaģēt uz 
konstatētiem pārkāpumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atgādina, ka Eiropas pamatprincipu 
kopums attiecībā uz darba drošību un 
veselības aizsardzību (DDVA) automātiski 
neuzlabo darba apstākļus — izšķirīga 
nozīme ir pareizai īstenošanai, jo īpaši, 
piedaloties darba ņēmējiem, un tiesību aktu 
piemērošanas kontrolei; aicina Komisiju 
ātri reaģēt uz konstatētiem pārkāpumiem;

1. atgādina, ka Eiropas pamatprincipu 
kopums attiecībā uz darba drošību un 
veselības aizsardzību (DDVA) automātiski 
neuzlabo darba apstākļus — izšķirīga 
nozīme ir pareizai īstenošanai, jo īpaši, 
piedaloties darba ņēmējiem, un tiesību aktu 
piemērošanas kontrolei; aicina Komisiju 
ātri reaģēt uz konstatētiem pārkāpumiem 
un, ja nepieciešams, piemērot soda 
sankcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a apzinoties, ka jāpalielina 
nodarbinātības līmenis Eiropas Savienībā 
vidēji 1 % robežās gadā, prioritātei jābūt 
gados vecāku darba ņēmēju, darba 
ņēmēju ar invaliditāti vai ar īpašām 
vajadzībām veselības aizsardzībai, kā arī 
viņu stāvoklim pielāgotu darba apstākļu 
ieviešanai un nodrošināšanai;

Or. hu

Grozījums Nr. 46
Paul Murphy

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a atgādina, ka darbā notiekošie 
nelaimes gadījumi veido tikai ierobežotu 
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daļu no darba izraisītajiem veselības 
sarežģījumiem un ka Kopienas stratēģijas 
iepriekšējā, daudz plašākā, preventīvā 
redzējuma sašaurināšana, ņemot vērā 
tikai šo mērķi, ir pretrunā ar 
pamatdirektīvas vienoto būtību; kritizē to, 
ka stratēģijā pašreizējam laikposmam 
(2007.–2012. gads) arodveselība tiek 
galvenokārt uzlūkota kā produktivitātes 
un konkurētspējas rādītājs profesionālajā 
darbībā;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Paul Murphy

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atgādina, ka juridiskās saistības un 
darba ņēmēju prasības ir divi galvenie 
faktori, kas rosina darba devējus rīkoties1;

2. pauž nožēlu par to, ka Komisijas 
dienestu sagatavotajā termiņa vidusposma 
novērtējumā ir sniegta ļoti nekonkrēta un 
vispārīga informācija par dalībvalstu 
panākumiem stratēģijas īstenošanā; 
uzsver, ka ne termiņa vidusposma 
novērtējumā, ne 2009. gada pārskatā par 
Kopienas stratēģiju drošībai un veselības 
aizsardzībai darbā nav sniegta būtiska 
informācija par dalībvalstu panākumiem 
attiecībā uz ES stratēģijas vienīgo 
izmērāmo mērķi līdz 2012. gadam par 
25 % samazināt nelaimes gadījumu skaitu 
darba vietā; aicina turpmākajos 
novērtēšanas ziņojumos labāk izvērtēt, cik 
lielā mērā dalībvalstīs praksē tiek ievēroti 
ES drošības un veselības aizsardzības 
tiesību akti;

Or. en

                                               
1 EU-OSHA, pētījums „Eiropas uzņēmumu apsekojums par jauniem un nākotnes riska veidiem” (Esener), 
2009.
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Grozījums Nr. 48
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atgādina, ka juridiskās saistības un 
darba ņēmēju prasības ir divi galvenie 
faktori, kas rosina darba devējus rīkoties1;

2. uzskata par nepieciešamu risināt 
problēmu saistībā ar drošību darba vietā, 
īstenojot stratēģiju divos līmeņos —
ieguldot pūles cīņā pret vides riskiem un 
uzlabojot darba vidi no psiholoģiskā 
aspekta; uzskata, ka šīs stratēģijas 
veiksmīga īstenošana lielā mērā būs 
atkarīga no darba ņēmēju un visu sociālo 
partneru līdzdalības;

Or. it

Grozījums Nr. 49
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atgādina, ka juridiskās saistības un darba 
ņēmēju prasības ir divi galvenie faktori, 
kas rosina darba devējus rīkoties*;

2. atgādina, ka līdzās uzņēmuma tēlam un 
ekonomiskajiem faktoriem juridiskās 
saistības un darba ņēmēju prasības ir divi 
galvenie faktori, kas rosina darba devējus 
rīkoties2;

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

                                               
1 EU-OSHA, pētījums „Eiropas uzņēmumu apsekojums par jauniem un nākotnes riska veidiem” (Esener),
2009.
2 EU-OSHA, pētījums „Eiropas uzņēmumu apsekojums par jauniem un nākotnes riska veidiem” (Esener), 2009.
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atgādina, ka juridiskās saistības un darba 
ņēmēju prasības ir divi galvenie faktori, 
kas rosina darba devējus rīkoties*;

2. atgādina, ka juridiskās saistības un darba 
ņēmēju prasības ir divi galvenie faktori, 
kas rosina darba devējus rīkoties1, bet pat 
ārpus šīm saistībām drošība un veselība 
darba vietā izraisa apdomīgu darba devēju 
interesi, jo tās uzlabo darba ņēmēju 
labklājību, kā arī uzņēmumu 
produktivitāti un reputāciju;

Or. fi

Grozījums Nr. 51
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka gan Eiropas Savienības, gan 
valstu līmenī DDVA politika jāsaskaņo ar 
citām sabiedriskās politikas jomām: 
veselības aizsardzību, nodarbinātību, 
rūpniecību, vidi, transportu, izglītību un 
enerģiju;

3. uzskata, ka gan Eiropas Savienības, gan 
valstu līmenī DDVA politika jāsaskaņo un 
tā pilnībā jāiekļauj citās sabiedriskās 
politikas jomās: veselības aizsardzībā, 
nodarbinātībā, rūpniecībā, vidē, 
transportā, satiksmes drošībā, izglītībā un 
enerģijā;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka gan Eiropas Savienības, gan 
valstu līmenī DDVA politika jāsaskaņo ar 
citām sabiedriskās politikas jomām: 

3. uzskata, ka gan Eiropas Savienības, gan 
valstu līmenī DDVA politika jāsaskaņo ar 
citām sabiedriskās politikas jomām: 

                                               
1 EU-OSHA, pētījums „Eiropas uzņēmumu apsekojums par jauniem un nākotnes riska veidiem” (Esener), 2009.
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veselības aizsardzību, nodarbinātību, 
rūpniecību, vidi, transportu, izglītību un 
enerģiju;

veselības aizsardzību, nodarbinātību, 
rūpniecību, vidi, transportu, izglītību,
enerģiju, reģionālo attīstību, publiskajiem 
iepirkumiem un iekšējo tirgu;

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka gan Eiropas Savienības, gan 
valstu līmenī DDVA politika jāsaskaņo ar 
citām sabiedriskās politikas jomām: 
veselības aizsardzību, nodarbinātību, 
rūpniecību, vidi, transportu, izglītību un 
enerģiju;

3. uzskata, ka gan Eiropas Savienības, gan 
valstu līmenī DDVA politika jāsaskaņo ar 
citām sabiedriskās politikas jomām: 
veselības aizsardzību, nodarbinātību, 
rūpniecību, pētniecību, vidi, transportu, 
izglītību un enerģiju, vienlaikus izveidojot 
starp tām jaunas sinerģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka gan Eiropas Savienības, gan 
valstu līmenī DDVA politika jāsaskaņo ar 
citām sabiedriskās politikas jomām: 
veselības aizsardzību, nodarbinātību, 
rūpniecību, vidi, transportu, izglītību un 
enerģiju;

3. uzskata, ka gan Eiropas Savienības, gan 
valstu līmenī DDVA politika jāsaskaņo ar 
citām sabiedriskās politikas jomām: 
veselības aizsardzību, nodarbinātību, 
rūpniecību, publiskā iepirkuma 
procedūru, vidi, transportu, izglītību un 
enerģiju;

Or. en



PE472.198v01-00 26/107 AM\877188LV.doc

LV

Grozījums Nr. 55
Edit Bauer
Lívia Járóka
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka gan Eiropas Savienības, gan 
valstu līmenī DDVA politika jāsaskaņo ar 
citām sabiedriskās politikas jomām: 
veselības aizsardzību, nodarbinātību, 
rūpniecību, vidi, transportu, izglītību un 
enerģiju;

3. uzskata, ka gan Eiropas Savienības, gan 
valstu līmenī DDVA politika jāsaskaņo ar 
citām sabiedriskās politikas jomām —
veselības aizsardzību, nodarbinātību, 
rūpniecību, vidi, transportu, izglītību un 
enerģiju — un tajā jāintegrē dzimumu 
līdztiesības jautājumi, lai labāk 
atspoguļotu īpašos riskus, kam ir 
pakļautas sieviešu dzimuma darba 
ņēmējas;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Paul Murphy

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver, ka, risinot jautājumus par 
veselības aizsardzību un drošību darbā, 
jāņem vērā dzimumu aspekti, un atzinīgi 
vērtē Komisijas iniciatīvu, kurā aicināts 
izstrādāt unikālas metodes, lai novērtētu 
ietekmi uz veselību un drošību darbā, 
ņemot vērā dzimumu specifiku; aicina 
Komisiju novērtēt, vai Kopienas līmenī ir 
pieejami pa dzimumiem sadalīti statistikas 
dati par arodslimībām, kas ir nāvējošas, 
kā arī tām arodslimībām, kas neizraisa 
nāvi;

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a pieprasa, lai, piešķirot publisko 
iepirkumu līgumus, vairāk tiktu ņemts 
vērā drošības un nelaimes gadījumu 
profilakses prakšu līmenis;

Or. it

Grozījums Nr. 58
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver REACH regulas pilnīgas 
īstenošanas nozīmīgumu un vajadzību 
panākt lielāku sinerģiju REACH un DDVA 
politikas starpā gan Eiropas Savienības, 
gan dalībvalstu līmenī;

4. uzsver REACH regulas pilnīgas 
īstenošanas nozīmīgumu un vajadzību 
panākt lielāku sinerģiju REACH un DDVA 
politikas starpā gan Eiropas Savienības, 
gan dalībvalstu līmenī; pieprasa 
nodrošināt pārredzamību attiecībā uz 
darbībām saistībā ar Forumu 
informācijas apmaiņai par vielām;

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzsver nepieciešamību ar Kopienas 
politiku labākas saskaņošanas palīdzību 
mudināt apmācības programmas, padarot 
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intensīvākas esošās programmas tā, lai 
attīstītu risku profilakses politiku, ņemot 
vērā pieredzi vietējā, reģionālā un valsts 
līmenī;

Or. it

Grozījums Nr. 60
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzskata, ka darba laiku 
reglamentējošos ES tiesību aktos 
jāparedz, ka svētdiena ir regulāra 
iknedēļas brīvdiena, kā tas ir norādīts 
1993. gada Darba laika direktīvā, ja 
zinātniski var pierādīt, ka no darba 
ņēmēja veselības aizsardzības viedokļa 
svētdiena ir būtiskāka par citām nedēļas 
dienām;

Or. de

Grozījums Nr. 61
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b uzskata, ka steidzami jāveic 
noslēdzoša zinātniskā pārbaude par to, kā 
darbs svētdienā ietekmē darba ņēmēja 
veselību; divos Eurofound 2007. un 
2003. gada pētījumos, kā arī Lielbritānijas 
un Vācijas pētnieku pētījumos ir noteikts, 
ka no darba ņēmēja veselības aizsardzības 
viedokļa svētdiena kā regulāra iknedēļas 
brīvdiena ir būtiskāka par citām nedēļas 
dienām; ES Komisijai attiecīgi jāveic 



AM\877188LV.doc 29/107 PE472.198v01-00

LV

neitrāls pētījums, kurā tiktu pārbaudīti 
līdz šim gūtie rezultāti, apkopojot 
zinātniskos novērojumus;

Or. de

Grozījums Nr. 62
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. prasa, lai nākamā Eiropas stratēģija 
noteiktu vairāk izmērāmu mērķu, kam 
pievienoti saistoši īstenošanas grafiki un 
kas pakļauti periodiskai novērtēšanai; 
vēlas, lai kļūtu saistošs mērķis nodrošināt 
vienu darba inspektoru uz 
10 000 darbinieku, kā to ieteica SDO;

5. prasa, lai nākamā Eiropas stratēģija 
noteiktu vairāk izmērāmu mērķu, kam 
pievienoti saistoši īstenošanas grafiki un 
kas pakļauti periodiskai novērtēšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 63
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. prasa, lai nākamā Eiropas stratēģija 
noteiktu vairāk izmērāmu mērķu, kam 
pievienoti saistoši īstenošanas grafiki un 
kas pakļauti periodiskai novērtēšanai; 
vēlas, lai kļūtu saistošs mērķis nodrošināt 
vienu darba inspektoru uz 
10 000 darbinieku, kā to ieteica SDO;

5. prasa, lai nākamā Eiropas stratēģija 
noteiktu vairāk izmērāmu mērķu, kam 
pievienoti saistoši īstenošanas grafiki un 
kas pakļauti periodiskai novērtēšanai; 
vēlas, lai atbildīgās valsts iestādes apsver 
iespēju izvirzīt mērķi nodrošināt vienu 
darba inspektoru uz 10 000 darbinieku;

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. prasa, lai nākamā Eiropas stratēģija 
noteiktu vairāk izmērāmu mērķu, kam 
pievienoti saistoši īstenošanas grafiki un 
kas pakļauti periodiskai novērtēšanai; 
vēlas, lai kļūtu saistošs mērķis nodrošināt 
vienu darba inspektoru uz 10 000 
darbinieku, kā to ieteica SDO;

5. prasa, lai nākamā Eiropas stratēģija 
noteiktu vairāk izmērāmu mērķu, kam 
pievienoti saistoši īstenošanas grafiki un 
kas pakļauti periodiskai novērtēšanai; 
vēlas, lai mērķis nodrošināt vienu darba 
inspektoru uz 10 000 darbinieku, kā to 
ieteica SDO, dalībvalstij kļūtu saistošs kā 
minimālā prasība;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzskata, ka krīzes radītās sekas uz 
ekonomiku un nopietno lejupslīdi, kas 
novērojama vairākās dalībvalstīs, 
nevajadzētu izmantot par aizbildinājumu 
pieticīgai tiesību aktu attiecībā uz drošību 
un veselību darba vietā vai nelabvēlīgai 
arodriska profilakses politikas 
piemērošanai;

Or. el

Grozījums Nr. 66
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina dalībvalstis veicināt sociālo 
dialogu Eiropas Savienības līmenī un 
valsts, vietējā un darba vietas līmenī, jo ir 
runa par instrumentu, kas ir nepieciešams 
katra darba ņēmēja drošības un veselības 
nodrošināšanai;

Or. lt

Grozījums Nr. 67
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzskata, ka dalībvalstīm un 
uzņēmumiem vairāk jāiegulda risku 
profilakses politikā un jānodrošina darba 
ņēmēju līdzdalība; uzskata, ka ieguldījumu 
atdevi sniedz darba ražīguma 
palielināšanās un sociālo izdevumu 
samazināšanās;

6. uzskata, ka dalībvalstīm un 
uzņēmumiem vairāk jāiegulda risku 
profilakses politikā un jānodrošina darba 
ņēmēju līdzdalība; uzskata, ka ieguldījumu 
atdevi sniedz darba ražīguma 
palielināšanās, uzņēmumu konkurētspējas 
pieaugums un sociālo izdevumu 
samazināšanās un ka tas turklāt ļauj 
nodrošināt sociālās aizsardzības sistēmu 
dzīvotspēju;

Or. lt

Grozījums Nr. 68
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzskata, ka, lai nelaimes gadījumu 
profilakse būtu patiešām efektīva, tai 
jābūt izstrādātai, sākot no projekta posma, 
tā, lai inovācijas sniegtu lielāku drošību 
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gan ražojumam, gan ražošanas procesam 
kopumā; tādējādi aicina Komisiju un 
dalībvalstis atbalstīt un veicināt 
pētniecību šajā nozarē;

Or. it

Grozījums Nr. 69
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b uzskata, ka ir būtiski padziļināt 
pētījumus par sekām, ko noteiktas 
darbības atstāj uz veselību, īpaši 
ilgtermiņā, pēc iespējas vairāk strādājot 
pie tā, lai novērstu to saslimšanu 
gadījumus, kas parādās zināmu laiku pēc 
profesionālās darbības posma;

Or. it

Grozījums Nr. 70
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzskata, ka pieņemot, plānojot un 
īstenojot valstu stratēģijas, jāņem vērā 
katras dalībvalsts īpašie apstākļi, pievēršot 
uzmanību nozarēm un uzņēmumiem, 
kurus visbiežāk skar nelaimes gadījumi 
darba vietā;

Or. en
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Grozījums Nr. 71
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. pauž nožēlu par Pamatnolīguma par 
stresu darbā nevienlīdzīgu īstenošanu 
Eiropas Savienībā un aicina Komisiju nākt 
klajā ar priekšlikumu tiesību aktam par 
stresu darbā;

7. pauž nožēlu par Pamatnolīguma par 
stresu darbā nevienlīdzīgu īstenošanu 
Eiropas Savienībā;

Or. de

Grozījums Nr. 72
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. pauž nožēlu par Pamatnolīguma par 
stresu darbā nevienlīdzīgu īstenošanu 
Eiropas Savienībā un aicina Komisiju nākt 
klajā ar priekšlikumu tiesību aktam par 
stresu darbā;

7. pauž nožēlu par Pamatnolīguma par 
stresu darbā nevienlīdzīgu īstenošanu 
Eiropas Savienībā;

Or. fi

Grozījums Nr. 73
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. pauž nožēlu par Pamatnolīguma par 
stresu darbā nevienlīdzīgu īstenošanu 
Eiropas Savienībā un aicina Komisiju nākt 
klajā ar priekšlikumu tiesību aktam par 
stresu darbā;

7. pauž nožēlu par Pamatnolīguma par 
stresu darbā nevienlīdzīgu īstenošanu 
Eiropas Savienībā un aicina sociālos 
partnerus, kas ir par tā īstenošanu 
atbildīgās iestādes, pielikt pūles, lai 
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palielinātu izpratni un zināšanas par 
stresu darbā, ko izjūt darba devēji, darba 
ņēmēji un to pārstāvji;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Heinz K. Becker

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. pauž nožēlu par Pamatnolīguma par 
stresu darbā nevienlīdzīgu īstenošanu 
Eiropas Savienībā un aicina Komisiju nākt 
klajā ar priekšlikumu tiesību aktam par 
stresu darbā;

7. pauž nožēlu par 2004. gada 8. oktobra
Pamatnolīguma par stresu darbā 
nevienlīdzīgu īstenošanu Eiropas Savienībā 
un aicina dalībvalstis un sociālos 
partnerus pildīt tiem Pamatnolīgumā 
noteiktās saistības;

Or. de

Grozījums Nr. 75
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. pauž nožēlu par Pamatnolīguma par 
stresu darbā nevienlīdzīgu īstenošanu 
Eiropas Savienībā un aicina Komisiju nākt 
klajā ar priekšlikumu tiesību aktam par 
stresu darbā;

7. uzsver, ka stress darbā ir atzīts par 
nopietnu šķērsli produktivitātei Eiropā; 
pauž nožēlu par Pamatnolīguma par stresu 
darbā nevienlīdzīgu īstenošanu Eiropas 
Savienībā un aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu tiesību aktam par stresu darbā
izstrādāt jaunu risku pārvaldības 
instrumentus;

Or. lt
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Grozījums Nr. 76
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. pauž nožēlu par Pamatnolīguma par 
stresu darbā nevienlīdzīgu īstenošanu 
Eiropas Savienībā un aicina Komisiju nākt 
klajā ar priekšlikumu tiesību aktam par 
stresu darbā;

7. ar nožēlu atzīst pieaugošo patoloģiju un 
nelaimes gadījumu, kas radušies 
darbinieku psihosociālo problēmu 
rezultātā, palielināšanos; pauž nožēlu par 
Pamatnolīguma par stresu darbā 
nevienlīdzīgu īstenošanu Eiropas Savienībā 
un aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu tiesību aktam par stresu 
darbā;

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. pauž nožēlu par Pamatnolīguma par 
stresu darbā nevienlīdzīgu īstenošanu 
Eiropas Savienībā un aicina Komisiju nākt 
klajā ar priekšlikumu tiesību aktam par 
stresu darbā;

7. pauž nožēlu par Pamatnolīguma par 
stresu darbā nevienlīdzīgu īstenošanu 
Eiropas Savienībā un aicina Komisiju nākt 
klajā ar priekšlikumu tiesību aktam par 
stresu darbā, ņemot vērā, ka darba 
nedrošība patiesi ietekmē stresa faktoru;

Or. it

Grozījums Nr. 78
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. pauž nožēlu par Pamatnolīguma par 
stresu darbā nevienlīdzīgu īstenošanu 
Eiropas Savienībā un aicina Komisiju nākt 
klajā ar priekšlikumu tiesību aktam par 
stresu darbā;

7. pauž nožēlu par Pamatnolīguma par 
stresu darbā nevienlīdzīgu īstenošanu 
Eiropas Savienībā un aicina Komisiju nākt 
klajā ar priekšlikumu tiesību aktam par 
stresu darbā jo īpaši tāpēc, ka ir vērojama 
jauna parādība, kurā tiek izdarītas 
pašnāvības uzņēmumu pārmērīgo prasību 
dēļ, kuras galvenokārt augstu stāvošos vai 
vadītāju amatos esošie darbinieki nespēj 
izpildīt;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. pauž nožēlu par Pamatnolīguma par 
stresu darbā nevienlīdzīgu īstenošanu 
Eiropas Savienībā un aicina Komisiju nākt 
klajā ar priekšlikumu tiesību aktam par 
stresu darbā;

7. pauž nožēlu par Pamatnolīguma par 
stresu darbā nevienlīdzīgu īstenošanu 
Eiropas Savienībā un aicina Komisiju nākt 
klajā ar priekšlikumu tiesību aktam par 
stresu darbā; aicina Eiropas Komisiju 
atbalstīt, atvieglot un uzraudzīt to 
nolīgumu un rezolūciju transponēšanu, 
ko sociālie partneri pieņēmuši DDVA 
jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 80
Vincenzo Iovine

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka Eiropas politikai attiecībā uz 8. uzskata, ka Eiropas politikai attiecībā uz 
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ķīmisko vielu radīto apdraudējumu un ar 
darbu saistītu vēža slimību profilaksi jābūt 
vērienīgākai un reaģētspējīgākai;

ķīmisko vielu radīto apdraudējumu un ar 
darbu saistītu vēža slimību profilaksi jābūt 
vērienīgākai un enerģiskākai;

Or. it

Grozījums Nr. 81
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka Eiropas politikai attiecībā uz 
ķīmisko vielu radīto apdraudējumu un ar 
darbu saistītu vēža slimību profilaksi jābūt 
vērienīgākai un reaģētspējīgākai;

8. uzskata, ka Eiropas politikai attiecībā uz 
ķīmisko vielu radīto apdraudējumu, ar 
darbu saistītu vēža slimību profilaksi un 
reproduktīvo spēju aizsardzību jābūt 
vērienīgākai un reaģētspējīgākai;

Or. it

Grozījums Nr. 82
Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a secina, ka ne valsts, ne privātais 
sektors nav gatavi efektīvi saskarties ar
demogrāfisko situāciju un kā priekšrocību 
uzlūkot iespēju vairāk pieņemt darbā 
personas ar īpašām vajadzībām, kuru 
darbspēja ir samazināta;

Or. hu

Grozījums Nr. 83
Sari Essayah
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Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver nestandarta nodarbinātības veidu 
(pagaidu, sezonas, nepilna laika darba, 
tāldarba) izplatību, kam nepieciešama īpaša 
pieeja, lai aizsargātu darba ņēmējus; prasa 
Komisijai sagatavot tiesību instrumentu 
par apakšlīgumu slēgšanas ķēdēs ietverto 
uzņēmumu solidāro atbildību;

9. uzsver nestandarta nodarbinātības veidu 
(pagaidu, sezonas, nepilna laika darba, 
tāldarba) izplatību, kam nepieciešama īpaša 
pieeja, lai aizsargātu darba ņēmējus;

Or. fi

Grozījums Nr. 84
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver nestandarta nodarbinātības veidu 
(pagaidu, sezonas, nepilna laika darba, 
tāldarba) izplatību, kam nepieciešama 
īpaša pieeja, lai aizsargātu darba ņēmējus; 
prasa Komisijai sagatavot tiesību 
instrumentu par apakšlīgumu slēgšanas 
ķēdēs ietverto uzņēmumu solidāro 
atbildību;

9. atzīmē elastīgāku nodarbinātības veidu 
(pagaidu darba, pašnodarbinātības, 
neatkarīga darba, sezonas darba, nepilna 
laika darba, tāldarba) izplatību, kam 
nepieciešama mērķtiecīgāka un īpašāka
pieeja, lai aizsargātu darba ņēmējus; aicina 
dalībvalstis un Eiropas Komisiju 
pārraudzīt šo tendenci un nodrošināt 
tiesību aktu atbilstību;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver nestandarta nodarbinātības veidu 
(pagaidu, sezonas, nepilna laika darba, 

9. uzsver nestandarta nodarbinātības veidu 
(pagaidu, sezonas, nepilna laika darba, 
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tāldarba) izplatību, kam nepieciešama īpaša 
pieeja, lai aizsargātu darba ņēmējus; prasa 
Komisijai sagatavot tiesību instrumentu 
par apakšlīgumu slēgšanas ķēdēs ietverto 
uzņēmumu solidāro atbildību;

tāldarba) izplatību, kam nepieciešama īpaša 
pieeja, lai aizsargātu darba ņēmējus; prasa 
Komisijai izpētīt šo nodarbinātības veidu 
īpašo ietekmi uz drošību un veselības 
aizsardzību darbā un attiecīgi izstrādāt
atbilstošus pasākumus; 

Or. de

Grozījums Nr. 86
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver nestandarta nodarbinātības veidu 
(pagaidu, sezonas, nepilna laika darba, 
tāldarba) izplatību, kam nepieciešama īpaša 
pieeja, lai aizsargātu darba ņēmējus; prasa 
Komisijai sagatavot tiesību instrumentu par 
apakšlīgumu slēgšanas ķēdēs ietverto 
uzņēmumu solidāro atbildību;

9. uzsver nestandarta nodarbinātības veidu 
(pagaidu darba, sezonas darba, darba 
svētdienās, nepilna laika darba, tāldarba) 
izplatību, kam nepieciešama īpaša pieeja, 
lai aizsargātu darba ņēmējus; prasa 
Komisijai sagatavot tiesību instrumentu par 
apakšlīgumu slēgšanas ķēdēs ietverto 
uzņēmumu solidāro atbildību;

Or. de

Grozījums Nr. 87
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a atgādina, ka profilakse darba vietā 
nenoliedzami ir multidisciplināra, jo tā 
ietver arodmedicīnu, drošību, 
ergonomiku, epidemioloģiju, 
toksikoloģiju, ražošanas higiēnu un īpaši 
psiholoģiju;

Or. fr
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Grozījums Nr. 88
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b ir pārliecināta, ka gadījumā, ja 
Eiropas pilsoņiem tiek prasīts pagarināt 
viņu darba mūžu, ir nepieciešams uzlabot 
darba apstākļus;

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
9.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.c pauž nožēlu par sinerģijas trūkumu 
starp direktīvu par kolektīvo darba 
uzteikšanu un direktīvām par darba 
ņēmēju veselību un drošību, kaut gan 
uzņēmumu un valsts pārvalžu 
reorganizācijas un pārkārtošanas process 
radīs palielinātu risku attiecībā uz DDVA;

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
9.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.d uzsver pievienoto vērtību, kāda piemīt 
Kopienas politikai attiecībā uz ķīmiskajām 
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vielām un uzlabošanas potenciālam, kas 
būtu jāizceļ ar darbu saistītu vēža 
saslimšanu profilaksē;

Or. fr

Grozījums Nr. 91
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
9.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.e aicina Komisiju izplatīt analīzes 
rezultātus, kas veikta attiecībā uz 
kancerogēnu vai mutagēnu sociālo, vides 
un ekonomisko ietekmi, un iepazīstināt ar 
grozījumiem Direktīvā 2004/37/EK par 
kancerogēniem vai mutagēniem, lai 
noteiktu jaunas saistošās robežvērtības 
vielām, kuras tajā vēl nav iekļautas; 
atgādina, ka pašreizējās tendences atklāj 
pieaugošas bažas par ķīmisko 
apdraudējumu gadījumos, kad ķīmisko 
vielu izmantošana nenotiek ar nolūku, bet 
kad tās rada blakusiedarbību (piemēram, 
atkritumu apsaimniekošanā), kā arī par 
vairāku bīstamu vielu kombinēto 
iedarbību;

Or. fr

Grozījums Nr. 92
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
9.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.f. pauž nožēlu, ka 2009. gadā vairākas 
dalībvalstis nav koncentrējušas savu 
valsts stratēģiju uzmanību uz trim ES 
stratēģijas prioritātēm: stress un 
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„izdegšana” darbā, MST, kā arī pētījumi 
un regulāra datu apkopošana par 
jaunajiem riskiem; uzskata, ka valstu 
stratēģijām jāvelta vairāk spēka un 
līdzekļu profilaksei;

Or. fr

Grozījums Nr. 93
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
9.g punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.g. uzsver, ka jaunu nodarbinātības 
veidu rašanās (piemēram, videi 
draudzīgas darbavietas) rada jaunas 
iespējas darba ņēmēju aizsardzībai1 un 
profesionālās apmācības pielāgošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 94
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
9.h punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.h. uzskata, ka uzņēmumu sociālā 
atbildība atstāj ietekmi uz DDVA 
veicināšanu;

Or. fr

                                               
1 EU-OSHA, pētījums „Par jaunu un iespējamu risku prognozēm, kas saistīti ar jaunām tehnoloģijām videi 
draudzīgās darbavietās līdz 2020. gadam”, 1. posms: (http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-
green-jobs-drivers-change_TERO11001ENN/view) un 2. posms 
(http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view; un NIOSH 
http://www.cdc.gov/niosh/topics/PtD/greenjobs.html
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Grozījums Nr. 95
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzsver, ka vairāk jāveicina darba 
drošības un veselības aizsardzības 
noteikumu efektīva īstenošana, jo īpaši 
attiecībā uz mazāk aizsargātām grupām 
(sievietēm, personām ar invaliditāti, 
pagaidu darbiniekiem u. c.);

Or. en

Grozījums Nr. 96
Edit Bauer
Lívia Járóka
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Komisijai jārod statistikas 
līdzekļi profilakses novērtēšanai ne tikai, 
ņemot vērā nelaimes gadījumus, bet arī 
patoloģijas un to darba ņēmēju proporciju, 
kuri ir pakļauti ķīmiskiem, fiziskiem vai 
bioloģiskiem faktoriem un bīstamām 
situācijām no darba organizācijas viedokļa;

11. uzsver, ka Komisijai jārod ar dzimumu 
un vecumu saistīti statistikas līdzekļi 
profilakses novērtēšanai ne tikai, ņemot 
vērā nelaimes gadījumus, bet arī 
patoloģijas un to darba ņēmēju proporciju, 
kuri ir pakļauti ķīmiskiem, fiziskiem vai 
bioloģiskiem faktoriem un bīstamām 
situācijām no darba organizācijas viedokļa;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Edit Bauer
Lívia Járóka
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzsver, cik būtiski ir ar dzimu saistīti 
pasākumi un dzīves cikla pieeja, lai 
novērstu priekšlaicīgas pensionēšanās 
risku veselības sarežģījumu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Vincenzo Iovine

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūru (EU-
OSHA) pārraudzīt valstu rādītājus vēža
apdraudējuma jomā un izvērtēt informāciju 
par īpaši neaizsargātu darbinieku 
pakļaušanu riskiem;

12. aicina Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūru (EU-
OSHA) pārraudzīt valstu rādītājus riska 
faktoru apdraudējuma jomā un izvērtēt 
informāciju par īpaši neaizsargātu 
darbinieku pakļaušanu riskiem;

Or. it

Grozījums Nr. 99
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūru (EU-
OSHA) pārraudzīt valstu rādītājus vēža 
apdraudējuma jomā un izvērtēt informāciju 
par īpaši neaizsargātu darbinieku 
pakļaušanu riskiem;

12. aicina Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūru (EU-
OSHA) pārraudzīt valstu rādītājus vēža 
apdraudējuma jomā un izvērtēt informāciju 
par īpaši neaizsargātu darbinieku (sieviešu, 
aprūpes sniegšanas pakalpojumu nozarē 
strādājošo u.c.) pakļaušanu riskiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 100
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzsver, cik būtiska ir sadarbība starp 
Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūru un Eiropas 
Komisijas īpašajām komitejām, piemēram, 
Vecāko darba inspektoru komiteju un 
Darba drošības un veselības aizsardzības 
padomdevēju komiteju, lai sasniegtu 
labākus rezultātus un iesniegtu 
priekšlikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. konstatē nelaimes gadījumu darba vietā 
skaita samazināšanos ES, kas, iespējams,
izskaidrojams ar samazināto
nodarbinātības līmeni un pastāvīgo pāreju 
uz pakalpojumu ekonomiku; vēlas, lai ES 
un valstu līmenī noteiktajos mērķos un to 
īstenošanas novērtēšanā vairāk ņemtu vērā 
šo makroekonomikas dimensiju;

14. konstatē nelaimes gadījumu darba vietā 
skaita samazināšanos ES un aicina 
Komisiju izpētīt, ciktāl tas izskaidrojams ar 
samazinātu nodarbinātības līmeni un 
pastāvīgo pāreju uz pakalpojumu 
ekonomiku; vēlas, lai ES un valstu līmenī 
noteiktajos mērķos un to īstenošanas 
novērtēšanā vairāk ņemtu vērā šo 
makroekonomikas dimensiju;

Or. de

Grozījums Nr. 102
Sari Essayah
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Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. konstatē nelaimes gadījumu darba vietā 
skaita samazināšanos ES, kas, iespējams, 
izskaidrojams ar samazināto
nodarbinātības līmeni un pastāvīgo pāreju
uz pakalpojumu ekonomiku; vēlas, lai ES 
un valstu līmenī noteiktajos mērķos un to 
īstenošanas novērtēšanā vairāk ņemtu vērā 
šo makroekonomikas dimensiju;

14. konstatē nelaimes gadījumu darba vietā 
skaita samazināšanos ES, kas, iespējams, 
izskaidrojams ar faktu, ka drošība un 
veselības aizsardzība darbā tiek vairāk 
ņemta vērā nekā iepriekš un uzlabota, 
pateicoties samazinātajam nodarbinātības 
līmenim un pastāvīgajai pārejai uz 
pakalpojumu ekonomiku; vēlas, lai ES un 
valstu līmenī noteiktajos mērķos un to 
īstenošanas novērtēšanā vairāk ņemtu vērā 
šo makroekonomikas dimensiju;

Or. fi

Grozījums Nr. 103
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. ņem vērā Komisijas projekta 
„Scoreboard 2009” rezultātus, kas parāda 
dalībvalstu rādītājus; pauž nožēlu, ka dati 
netiek demokrātiski pārraudzīti un tos 
sniedz tikai fakultatīvi;

15. ņem vērā Komisijas projekta 
„Scoreboard 2009” rezultātus, kas parāda 
dalībvalstu rādītājus; pauž nožēlu, ka dati 
tiek sniegti tikai fakultatīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. ņem vērā Komisijas projekta 
„Scoreboard 2009” rezultātus, kas parāda 

15. ņem vērā Komisijas projekta 
„Scoreboard 2009” rezultātus, kas parāda 
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dalībvalstu rādītājus; pauž nožēlu, ka dati
netiek demokrātiski pārraudzīti un tos 
sniedz tikai fakultatīvi;

dalībvalstu rādītājus; pauž nožēlu, ka datu 
precizitāte un vispusība ne vienmēr tiek 
objektīvi pārbaudīta un tie tiek sniegti 
tikai fakultatīvi;

Or. fi

Grozījums Nr. 105
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. ņem vērā Komisijas projekta 
„Scoreboard 2009” rezultātus, kas parāda 
dalībvalstu rādītājus; pauž nožēlu, ka dati
netiek demokrātiski pārraudzīti un tos 
sniedz tikai fakultatīvi;

15. ņem vērā Komisijas projekta 
„Scoreboard 2009” rezultātus, kas parāda 
dalībvalstu rādītājus; prasa dalībvalstīm, 
lai dati tiktu demokrātiski pārraudzīti un to 
sniegšana būtu saistoša;

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. ņem vērā Komisijas projekta 
„Scoreboard 2009” rezultātus, kas parāda 
dalībvalstu rādītājus; pauž nožēlu, ka dati 
netiek demokrātiski pārraudzīti un tos 
sniedz tikai fakultatīvi;

15. atzinīgi vērtē Komisijas projekta 
„Scoreboard 2009” rezultātus, kas parāda 
dalībvalstu rādītājus; pauž nožēlu, ka dati 
vēl netiek demokrātiski pārraudzīti un tos 
sniedz tikai fakultatīvi;

Or. de

Grozījums Nr. 107
Karima Delli
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Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. ņem vērā Komisijas projekta 
„Scoreboard 2009” rezultātus, kas parāda 
dalībvalstu rādītājus; pauž nožēlu, ka dati 
netiek demokrātiski pārraudzīti un tos 
sniedz tikai fakultatīvi;

15. ņem vērā Komisijas projekta 
„Scoreboard 2009” rezultātus, kas parāda 
dalībvalstu rādītājus; ņemot vērā, ka 
projektam jāaptver visas jomas Eiropas 
stratēģijā no 2007. līdz 2012. gadam; pauž 
nožēlu, ka dati netiek demokrātiski 
pārraudzīti un tos sniedz tikai fakultatīvi;

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka ir jāpēta saikne starp 
ciešanām darbā un darba organizāciju, 
nevis jāpievēršas statistikas elementiem 
vai personīgo vājo punktu analīzei;

16. uzskata, ka jo īpaši ir jāpēta saikne 
starp veselības problēmām darbā un darba 
organizāciju, attiecīgi prasa, lai, pētot 
veselības problēmas, tiktu izstrādāta 
vispārēja pieeja, kurā būtu ietverti šādi 
faktori: darba organizācija, statistikas 
elementi un individuālas veselības 
problēmas;

Or. de

Grozījums Nr. 109
Thomas Händel, Paul Murphy

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka ir jāpēta saikne starp 
ciešanām darbā un darba organizāciju, 
nevis jāpievēršas statistikas elementiem vai 

16. uzskata, ka ir jāpēta saikne starp 
veselības problēmām darbā un darba 
organizāciju, kā arī darba laika 
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personīgo vājo punktu analīzei; organizāciju, nevis jāpievēršas statistikas 
elementiem vai individuālu veselības 
problēmu analīzei;

Or. de

Grozījums Nr. 110
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a. aicina Komisiju apkopot un darīt 
zināmus statistikas datus par nelaimes 
gadījumu samazināšanas ietekmi 
pētījumos, kas vērsti uz profilaksi, sākot 
no projekta stadijas;

Or. it

Grozījums Nr. 111
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. pauž šaubas par tiesību uz DDVA 
ievērošanu nedeklarētas darbības 
gadījumā; uzsver, ka DDVA ir tiesības, 
kas nav atkarīgas no darba ņēmēja statusa, 
un šīm tiesībām ir jābūt faktiski noteiktām 
tiesību aktos;

17. uzsver, ka DDVA ir tiesības, kas nav 
atkarīgas no darba ņēmēja statusa, un šīm 
tiesībām ir jābūt faktiski noteiktām tiesību 
aktos;

Or. de

Grozījums Nr. 112
Elizabeth Lynne
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Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. pauž šaubas par tiesību uz DDVA 
ievērošanu nedeklarētas darbības 
gadījumā; uzsver, ka DDVA ir tiesības, 
kas nav atkarīgas no darba ņēmēja 
statusa, un šīm tiesībām ir jābūt faktiski 
noteiktām tiesību aktos;

17. atzīmē, cik sarežģīti ir īstenot drošību 
un veselības aizsardzību darbā attiecībā 
uz darba ņēmējiem, kuri ir iesaistīti 
nedeklarētā darbībā;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. pauž šaubas par tiesību uz DDVA 
ievērošanu nedeklarētas darbības gadījumā; 
uzsver, ka DDVA ir tiesības, kas nav 
atkarīgas no darba ņēmēja statusa, un šīm 
tiesībām ir jābūt faktiski noteiktām tiesību 
aktos;

17. pauž šaubas par tiesību uz DDVA 
ievērošanu nedeklarētas darbības gadījumā; 
uzskata, ka šo nelikumību var novērst, 
tikai veicot pamatīgas pārbaudes un 
piemērojot attiecīgas soda sankcijas; 
uzsver, ka DDVA ir tiesības, kas nav 
atkarīgas no darba ņēmēja statusa, un šīm 
tiesībām ir jābūt faktiski noteiktām tiesību 
aktos;

Or. de

Grozījums Nr. 114
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. pauž šaubas par tiesību uz DDVA 
ievērošanu nedeklarētas darbības gadījumā; 
uzsver, ka DDVA ir tiesības, kas nav 

17. pauž šaubas par tiesību uz DDVA 
ievērošanu nedeklarētas darbības gadījumā,
prasa pieņemt stingrākus mērus pret 
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atkarīgas no darba ņēmēja statusa, un šīm 
tiesībām ir jābūt faktiski noteiktām tiesību 
aktos;

organizācijām ar šādu darbības veidu, un 
uzsver, ka DDVA ir tiesības, kas nav 
atkarīgas no darba ņēmēja statusa, un šīm 
tiesībām ir jābūt faktiski noteiktām tiesību 
aktos;

Or. fi

Grozījums Nr. 115
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a.konstatē, ka tās Eiropas valstis, kurās 
ir viszemākais nelaimes gadījumu darbā 
līmenis, ir arī viskonkurētspējīgākās1; 
uzskata par nepieciešamu vairāk apkopot 
datus par pienācīgas risku novēršanas 
ietekmi uz uzņēmumu konkurētspēju;

Or. fr

Grozījums Nr. 116
Edit Bauer
Lívia Járóka
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a aicina EU-OSHA un Eurofound 
analizēt sieviešu un vīriešu priekšlaicīgas 
pensionēšanās iemeslus;

Or. en

                                               
1 EU-OSHA un Pasaules Ekonomikas Forums 2011
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Grozījums Nr. 117
Edit Bauer
Lívia Járóka
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
17.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.b aicina EU-OSHA veikt pētījumu par 
„dubultās slodzes” ietekmi uz sieviešu 
dzimuma darba ņēmēju veselību, t. i., par 
gadījumiem, kad sievietēm jāturpina veikt 
neapmaksāts darbs mājās pēc regulāra un 
algota darba;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. pauž nožēlu par to, ka darba ņēmējiem, 
darba devējiem, sociālajiem partneriem vai 
pat veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzējiem trūkst informācijas par 
riskiem; atgādina par labvēlīgo nozīmi, 
kāda šajā sakarā ir darba ņēmēju 
līdzdalībai un pārstāvībai*;

18. pauž nožēlu par to, ka darba ņēmējiem, 
darba devējiem, sociālajiem partneriem vai 
pat veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzējiem trūkst informācijas par riskiem
un risinājumiem; atgādina par labvēlīgo 
nozīmi, kāda šajā sakarā ir darba ņēmēju 
līdzdalībai un pārstāvībai1;

Or. hu

Grozījums Nr. 119
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

                                               
1 EU-OSHA, Esener pētījums; Eurofund, Darba apstākļi un sociālais dialogs, 2009.
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. pauž nožēlu par to, ka darba ņēmējiem, 
darba devējiem, sociālajiem partneriem vai 
pat veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzējiem trūkst informācijas par 
riskiem; atgādina par labvēlīgo nozīmi, 
kāda šajā sakarā ir darba ņēmēju 
līdzdalībai un pārstāvībai*;

18. pauž nožēlu par to, ka darba ņēmējiem, 
darba devējiem, sociālajiem partneriem vai 
pat veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzējiem trūkst informācijas par 
riskiem; atgādina par labvēlīgo nozīmi, 
kāda šajā sakarā ir darba ņēmēju 
līdzdalībai un pārstāvībai1, un darba 
ņēmēju izglītošanas nozīmi, lai plānotu 
nepieciešamos iejaukšanās pasākumus 
darba drošības līmeņa uzlabošanai;

Or. it

Grozījums Nr. 120
Vincenzo Iovine

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a. uzsver to, cik svarīgi ir nodot 
zinātniskus datus uzņēmumiem, lai tie 
varētu paredzēt jaunus vai eventuālus 
riskus;

Or. it

Grozījums Nr. 121
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a. uzskata, ka darba ņēmēju 
pārstāvībai ir pozitīva ietekme uz DDVA, 
īpaši jau MVU un ja pārstāvība ir 
formāla; uzskata, ka nodarbinātu personu 

                                               
1 EU-OSHA, Esener pētījums; Eurofund, Darba apstākļi un sociālais dialogs, 2009.
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līdzdalība ir otrs galvenais panākumu 
faktors DDVA risku pārvaldībā1;

Or. fr

Grozījums Nr. 122
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a. uzskata, ka darba drošības un 
veselības aizsardzības politika ir 
vajadzīga, lai saglabātu un aizsargātu 
darba ņēmēju veselību; tomēr uzsver, ka 
ir svarīgi uzraudzīt, lai darba vietās 
pieejamā informācija par veselību un 
drošību būtu pienācīgi aktualizēta;

Or. it

Grozījums Nr. 123
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a. uzskata, ka visiem darba ņēmējiem, 
īpaši pagaidu un nepilna darba laika 
darba ņēmējiem un ārpakalpojumu 
sniedzējiem, jāsaņem specifiska apmācība 
veselības un drošības jomā;

Or. it

                                                                                                                                                  
16EU-OSHA, Esener pētījums
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Grozījums Nr. 124
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzskata, ka jāuzlabo pašreizējo 
tiesību aktu īstenošana, izmantojot 
nesaistošus instrumentus, piemēram, 
labas prakses apmaiņu, izpratni 
veicinošas kampaņas un labāku 
informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzskata, ka risku profilakses 
noteikumam jāattiecas uz visiem darba 
ņēmējiem, tostarp publiskajā sektorā 
strādājošajiem;

19. uzskata, ka risku profilakses 
noteikumam jāattiecas uz visiem darba 
ņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Paul Murphy

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzskata, ka risku profilakses 
noteikumam jāattiecas uz visiem darba 
ņēmējiem, tostarp publiskajā sektorā 
strādājošajiem;

19. uzsver, ka apmēram 50 % darba 
ņēmēju ES, jo īpaši MVU un apakšlīgumu 
slēgšanas ķēdēs ietvertos uzņēmumos, nav 
pieejami profilakses dienesti; uzsver, ka 
vairākums esošo dienestu neaptver visas 
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jomas un daudzi pienācīgi neatspoguļo 
profilakses pasākumu hierarhiju, kas 
noteikta pamatdirektīvā; uzskata, ka risku 
profilakses noteikumam jāattiecas uz 
visiem darba ņēmējiem, tostarp publiskajā 
sektorā strādājošajiem; aicina Komisiju 
detalizētāk novērtēt dalībvalstu profilakses 
sistēmu stāvokli un kopā ar valstu 
kompetentajām iestādēm izstrādāt 
priekšlikumus, kā veidot vienotu valstu 
profilakses politiku saskaņā ar vispārēju 
ES stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzskata, ka risku profilakses 
noteikumam jāattiecas uz visiem darba 
ņēmējiem, tostarp publiskajā sektorā 
strādājošajiem;

19. uzskata, ka risku profilakses 
noteikumam jāattiecas uz visiem darba 
ņēmējiem gan publiskajā, gan privātajā
sektorā un ka īpaša uzmanība jāpievērš 
mazāk aizsargāto darba ņēmēju situācijai, 
tostarp cilvēkiem, kam jāiesaistās obligātā 
darba shēmās bez iepriekšējas apmācības 
un nepieciešamajām prasmēm;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzskata, ka risku profilakses 
noteikumam jāattiecas uz visiem darba 
ņēmējiem, tostarp publiskajā sektorā 

19. uzskata, ka risku profilakses 
noteikumam jāattiecas uz visiem darba 
ņēmējiem, tostarp publiskajā sektorā 
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strādājošajiem; strādājošajiem, un viņiem jāsaņem 
pasākumi, kas saistīti ar pieejamību;

Or. hu

Grozījums Nr. 129
Tadeusz Cymański

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzskata, ka risku profilakses 
noteikumam jāattiecas uz visiem darba 
ņēmējiem, tostarp publiskajā sektorā 
strādājošajiem;

19. uzskata, ka risku profilakses 
noteikumam jāattiecas uz visiem darba 
ņēmējiem, tostarp publiskajā sektorā 
strādājošajiem; uzskata, ka risku 
profilakses noteikumam vajadzētu 
paredzēt darba ņēmējiem paredzētu 
apmācību un semināru virkni;

Or. pl

Grozījums Nr. 130
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzskata, ka risku profilakses 
noteikumam jāattiecas uz visiem darba 
ņēmējiem, tostarp publiskajā sektorā 
strādājošajiem;

19. uzskata, ka risku profilakses 
noteikumam jāattiecas uz visiem darba 
ņēmējiem, tostarp publiskajā sektorā 
strādājošajiem; nospriež, ka turklāt ir 
jāņem vērā jaunus nodarbinātības veidus, 
lai nodrošinātu, ka profilakses un 
kontroles pasākumi attiecas uz visiem 
darba ņēmējiem neatkarīgi no veicamā 
darba veida un nodarbinātības formas;

Or. it
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Grozījums Nr. 131
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzskata, ka risku profilakses 
noteikumam jāattiecas uz visiem darba 
ņēmējiem, tostarp publiskajā sektorā 
strādājošajiem;

19. uzskata, ka risku profilakses 
noteikumam jāattiecas uz visiem darba 
ņēmējiem, tostarp publiskajā sektorā 
strādājošajiem; vēlas, lai tiktu noteikts 
mērķis nodrošināt vienu risku profilakses 
inspektoru uz katriem 3 000 darba 
ņēmējiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 132
Tadeusz Cymański

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a uzsver nozīmi, kāda ir darbiniekiem 
paredzētām apmācībām, lai uzlabotu 
sociālās prasmes, tostarp saziņas spējas, 
kā arī spēju risināt konfliktsituācijas;

Or. pl

Grozījums Nr. 133
Tadeusz Cymański

Rezolūcijas priekšlikums
19.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.b uzskata — lai samazinātu stresa 
līmeni darbā, ir jāievieš un jāattīsta īpašas 
apmācības nolūkā palielināt darbinieku 
spēju strādāt stresa situācijās, kā arī 
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semināri, kas paredzēti, lai attīstītu spējas 
strādāt komandā un uzlabotu attiecīgas 
darbinieku grupas integrāciju;

Or. pl

Grozījums Nr. 134
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka jānodrošina profilakses 
dienestu neatkarība no darba devējiem; 
pauž nožēlu, ka atsevišķās dalībvalstīs 
arodveselības pakalpojumi joprojām tiek 
uzticēti darba devēju asociācijām, kas 
vienlaikus ir „tiesneši un lietas dalībnieki”;

20. uzskata, ka jānodrošina profilakses 
dienestu neatkarība no darba devējiem; 
uzskata, ka attiecībā uz veselību darbā 
uzraudzību, brīdinājumus, veselības 
ekspertīzi un no tā izrietošos padomus var 
sniegt tikai neatkarīgi veselības aprūpes 
profesionāļi; pauž nožēlu, ka atsevišķās 
dalībvalstīs arodveselības pakalpojumi 
joprojām tiek uzticēti darba devēju 
asociācijām, kas vienlaikus ir „tiesneši un 
lietas dalībnieki”, kuru kopsapulce ir 
faktiskā lēmējinstitūcija;

Or. fr

Grozījums Nr. 135
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a uzskata, ka veselības aizsardzības un 
drošības darbā jēdziens ir 
daudzdimensionāls un tai ir vajadzīga 
sadarbība starp vairākām politikas 
jomām, piemēram, izglītības, veselības 
aizsardzības, pētniecības vai sociālā 
nodrošinājuma jomu; uzskata, ka ir 
būtiski svarīgi īpaši pievērsties arodrisku 
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profilakses politikai, galvenokārt kopīgi ar 
sociālajiem partneriem izstrādājot darba 
devēju un darba ņēmēju informēšanas un 
apmācības programmas;

Or. el

Grozījums Nr. 136
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
20.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.b uzsver, ka — ņemot vērā pētniecības 
attīstību veselības nozarē, 
sociālekonomisko apstākļu nemitīgo 
mainīgumu, jaunu tehnoloģiju attīstību 
un pārmaiņas darba tirgū, Eiropas 
Savienības un dalībvalstu varas iestādēm 
jābūt īpaši vērīgām attiecībā uz jaunu 
arodrisku rašanos un savlaicīgi 
jāatjaunina attiecīgie tiesību akti, 
īstenošanas noteikumi un smagu un 
veselībai kaitīgu darbu saraksts;

Or. el

Grozījums Nr. 137
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a uzskata, ka uzņēmumu sociālā 
atbildība ir svarīgs un efektīvs 
instruments, jo īpaši, lai nodrošinātu 
drošus darba apstākļus un labu darba 
vidi, taču šo atbildību ir nepieciešams 
sekmēt, neaprobežojoties vien ar 
brīvprātīgu piemērošanu;
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Or. it

Grozījums Nr. 138
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atgādina, ka darba inspekcijai ir būtiska 
loma spēkā esošo tiesību aktu īstenošanas 
pārbaudē un tādējādi arī attiecībā uz 
profilaksi; aicina dalībvalstis pastiprināt
sankcijas pret uzņēmumiem, kas neievēro 
savas saistības pamattiesību jomā 
(atalgojums, DDVA, tostarp darba laika 
ilgums);

21. atgādina, ka darba inspekcijai ir būtiska 
loma spēkā esošo tiesību aktu īstenošanas 
pārbaudē un tādējādi arī attiecībā uz 
profilaksi; aicina dalībvalstis pārbaudīt, 
vai ir nepieciešams pastiprināt sankcijas 
pret uzņēmumiem, kas neievēro savas 
saistības pamattiesību jomā (atalgojums, 
DDVA, tostarp darba laika ilgums);

Or. de

Grozījums Nr. 139
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atgādina, ka darba inspekcijai ir būtiska 
loma spēkā esošo tiesību aktu īstenošanas 
pārbaudē un tādējādi arī attiecībā uz 
profilaksi; aicina dalībvalstis pastiprināt 
sankcijas pret uzņēmumiem, kas neievēro 
savas saistības pamattiesību jomā 
(atalgojums, DDVA, tostarp darba laika 
ilgums);

21. atgādina, ka darba inspekcijai ir būtiska 
loma spēkā esošo tiesību aktu īstenošanas 
pārbaudē un tādējādi arī attiecībā uz 
profilaksi; aicina dalībvalstis pastiprināt 
sankcijas pret uzņēmumiem, kas neievēro 
savas saistības pamattiesību jomā (DDVA, 
tostarp darba laika ilgums);

Or. fi

Grozījums Nr. 140
Rolandas Paksas
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Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atgādina, ka darba inspekcijai ir būtiska 
loma spēkā esošo tiesību aktu īstenošanas 
pārbaudē un tādējādi arī attiecībā uz 
profilaksi; aicina dalībvalstis pastiprināt 
sankcijas pret uzņēmumiem, kas neievēro 
savas saistības pamattiesību jomā 
(atalgojums, DDVA, tostarp darba laika 
ilgums);

21. atgādina, ka darba inspekcijai ir būtiska 
loma izglītošanā, iedrošināšanā un 
pamudināšanā, kā arī spēkā esošo tiesību 
aktu īstenošanas pārbaudē un tādējādi arī 
attiecībā uz profilaksi; aicina dalībvalstis 
pastiprināt sankcijas pret uzņēmumiem, kas 
neievēro savas saistības pamattiesību jomā 
(atalgojums, DDVA, tostarp darba laika 
ilgums);

Or. lt

Grozījums Nr. 141
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atgādina, ka darba inspekcijai ir būtiska 
loma spēkā esošo tiesību aktu īstenošanas 
pārbaudē un tādējādi arī attiecībā uz 
profilaksi; aicina dalībvalstis pastiprināt 
sankcijas pret uzņēmumiem, kas neievēro 
savas saistības pamattiesību jomā 
(atalgojums, DDVA, tostarp darba laika 
ilgums);

21. atgādina, ka darba inspekcijai ir būtiska 
loma spēkā esošo tiesību aktu īstenošanas 
pārbaudē un tādējādi arī attiecībā uz 
profilaksi, jo īpaši, pārbaudot pienācīgu 
darba apstākļu nodrošināšanu 
neaizsargātām darbinieku grupām vai 
profesijām, kas, iespējams, tiek praktizētas 
nelegāli; aicina dalībvalstis pastiprināt 
sankcijas pret uzņēmumiem, kas neievēro 
savas saistības pamattiesību jomā 
(atalgojums, DDVA, tostarp darba laika 
ilgums);

Or. fr

Grozījums Nr. 142
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atgādina, ka darba inspekcijai ir būtiska 
loma spēkā esošo tiesību aktu īstenošanas 
pārbaudē un tādējādi arī attiecībā uz 
profilaksi; aicina dalībvalstis pastiprināt 
sankcijas pret uzņēmumiem, kas neievēro 
savas saistības pamattiesību jomā 
(atalgojums, DDVA, tostarp darba laika 
ilgums);

21. atgādina, ka darba inspekcijai ir būtiska 
loma spēkā esošo tiesību aktu īstenošanas 
pārbaudē un tādējādi arī attiecībā uz 
profilaksi; uzsver, ka dalībvalstīm 
jānodrošina augstu kvalitātes standartu 
ievērošana darba inspektoru izglītībā un 
apmācībā; aicina dalībvalstis pastiprināt 
sankcijas pret uzņēmumiem, kas neievēro 
savas saistības pamattiesību jomā 
(atalgojums, DDVA, tostarp darba laika 
ilgums);

Or. de

Grozījums Nr. 143
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atgādina, ka darba inspekcijai ir būtiska 
loma spēkā esošo tiesību aktu īstenošanas 
pārbaudē un tādējādi arī attiecībā uz 
profilaksi; aicina dalībvalstis pastiprināt 
sankcijas pret uzņēmumiem, kas neievēro 
savas saistības pamattiesību jomā 
(atalgojums, DDVA, tostarp darba laika 
ilgums);

21. atgādina, ka darba inspekcijai ir būtiska 
loma spēkā esošo tiesību aktu īstenošanas 
pārbaudē un tādējādi arī attiecībā uz 
profilaksi, jo īpaši, pārbaudot pienācīgu 
darba apstākļu nodrošināšanu 
neaizsargātām darbinieku grupām vai 
profesijām, kas, iespējams, tiek praktizētas 
nelegāli; aicina dalībvalstis pastiprināt 
sankcijas pret uzņēmumiem, kas neievēro 
savas saistības pamattiesību jomā 
(atalgojums, DDVA, tostarp darba laika 
ilgums);

Or. fr

Grozījums Nr. 144
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a atgādina, ka EU-OSHA iesaka 
tipveida rīcības plānu risku novēršanas 
un profilakses jomā1;

Or. fr

Grozījums Nr. 145
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
21.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.b uzstāj, lai privātajā un publiskajā 
sektorā tiktu pievērsta vienāda uzmanība 
darba drošības un veselības aizsardzības 
problēmu profilaksei; atgādina par 
nediskriminācijas principa saistošo 
raksturu;

Or. fr

Grozījums Nr. 146
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
21.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.c pauž nožēlu par sabiedrības veselības 
politikas un arodveselības politikas 
savstarpējas koordinācijas trūkumu 
vairākās dalībvalstīs;

Or. fr

                                               
1 EU-OSHA, http://osha.europa.eu/lv/topics/riskassessment/index_html.
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Grozījums Nr. 147
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
21.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.d pauž pārliecību par darba inspekciju 
izšķirīgo lomu profilakses un kontroles 
nodrošināšanā un to pozitīvo nozīmi 
informēšanas un kompetences uzlabošanā 
uzņēmumos; mudina dalībvalstis 
pilnveidot darba inspekcijas personālu un 
resursus un sasniegt mērķi, kas paredz 
viena inspektora nodrošināšanu uz 
katriem 10 000 darbiniekiem, kā to ieteica 
SDO, un pastiprināt sankcijas pret 
uzņēmumiem, kas neievēro savas saistības
pamattiesību jomā (atalgojums, darba 
laika ilgums un DDVA); uzskata, ka 
sankcijām ir jābūt iedarbīgām, 
preventīvām un samērīgām;

Or. fr

Grozījums Nr. 148
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
21.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.e atbalsta Vecāko darba inspektoru 
komitejas (VDIK) pozitīvo rīcību valstu 
kultūras tuvināšanā; prasa pilnveidot tās 
resursus un kompetenci; vēlas, lai tiktu 
stiprināta tās sadarbība ar Luksemburgas 
Konsultatīvo komiteju; aicina VDIK 
sniegt priekšlikumus par Eiropas darba 
inspektoru grupas izveidi, kuras īpašās 
zināšanas būtu vērtīgas darba ņēmēju 
norīkošanas darbā vai pārrobežu 
pakalpojumu tirdzniecības jomā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 149
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
21.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.f prasa dalībvalstīm stingrāk kontrolēt 
neziņošanu par nelaimes gadījumiem 
darbā;

Or. fr

Grozījums Nr. 150
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a vēlas, lai darba ņēmējam tiktu 
piešķirta iespēja tikt pārceltam citā darbā,
ja viņš uzskata, ka esošie darba apstākļi ir 
bīstami viņa veselībai un drošībai (šim 
mērķim iepriekš jānosaka rādītāji vai 
kritēriji, lai novērtētu kaitīguma līmeni);

Or. fr

Grozījums Nr. 151
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a aicina dalībvalstis cīnīties pret
birokrātisko slogu un kontroles 
mehānismu sarežģītību darba drošības un 
veselības aizsardzības jomā un darba 
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inspekcijas jomā, stiprinot to dinamiku un 
vienkāršojot apgrūtinošās iekšējās 
procedūras, lai varētu veikt vairāk un 
efektīvākas pārbaudes;

Or. el

Grozījums Nr. 152
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a uzskata, ka dalībvalstīm, publiskā vai 
privātā sektora organizācijām un 
sociālajiem partneriem jāīsteno efektīva 
profilakses politika gan privātajā sektorā, 
gan publiskajā sektorā, jo īpaši, 
nodrošinot informācijas apmaiņu un 
darbinieku, vadītāju, sociālo partneru un 
arodārstu apmācību;

Or. it

Grozījums Nr. 153
Rovana Plumb

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a prasa dalībvalstīm uzlabot 
periodiskas medicīniskas pārbaudes un 
rezultātu analīzi, lai darbiniekiem 
garantētu tādu veselības stāvokli, kas 
atbilst ar viņu darbu saistītām prasībām;

Or. ro
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Grozījums Nr. 154
Rovana Plumb

Rezolūcijas priekšlikums
21.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.b prasa Eiropas Komisijai izstrādāt 
norādījumus attiecībā uz labu praksi šajā 
jomā; uzsver, ka dalībvalstīm ir jāievieš 
labas prakses apmaiņa, lai palielinātu 
darbinieku efektivitāti darbā;

Or. ro

Grozījums Nr. 155
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. pauž pārliecību, ka, nenovērtējot 
riskus, nevar pienācīgi aizsargāt darba 
ņēmējus; uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt 
MVU ieviest savu risku profilakses 
politiku; uzsver vienkāršo, bezmaksas un 
mērķtiecīgo iniciatīvu, piemēram, OiRA*, 
pozitīvo nozīmi;

22. norāda, cik būtiski ir tas, ka attiecīgā 
valsts iestāde, kas ir atbildīga par drošības 
un veselības aizsardzības tiesību aktu 
īstenošanu dalībvalstīs, dara visu 
iespējamo, lai palīdzētu novērtēt un 
samazināt riskus un nodrošinātu darba 
ņēmēju pienācīgu aizsardzību; uzskata, ka 
ir svarīgi palīdzēt MVU ieviest savu risku 
profilakses politiku; uzsver vienkāršo, 
bezmaksas un mērķtiecīgo iniciatīvu, 
piemēram, OiRA1, pozitīvo nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

                                               
1 Online interactive Risk Assessment, ko izstrādāja EU-OSHA.
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a norāda, ka vairums uzņēmumus veic 
risku novērtēšanu, taču mazāk tas tiek 
darīts mazos uzņēmumos un atsevišķās 
dalībvalstīs1;

Or. fr

Grozījums Nr. 157
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
22.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.b uzskata, ka MVU kā tādi nav mazāk 
droši, taču to riski ir saistīti ar nepareizu 
darba organizāciju un to, ka DDVA tiek 
atvēlēti mazāki līdzekļi; uzskata, ka ir 
svarīgi palīdzēt MVU izstrādāt savu risku 
novērtēšanas politiku, uzsver pozitīvo 
nozīmi, kāda ir iniciatīvām, piemēram, 
OiRA, un ekonomiskiem stimuliem; 
aicina dalībvalstis īstenot labas prakses 
apmaiņu;

Or. fr

Grozījums Nr. 158
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
22.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.c atgādina par nozīmi, kāda ir 
informēšanas un izpratnes veidošanas 
pasākumiem, lai uzņēmumi, it īpaši MVU, 
saprastu riskus un varētu veikt pienācīgas 

                                               
1 EU-OSHA, Esener pētījums.
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profilaktiskās darbības;

Or. fr

Grozījums Nr. 159
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a uzskata, ka risku novērtēšana 
uzņēmuma līmenī jāveic periodiski un tā 
pakāpeniski jāpielāgo jauniem apstākļiem 
un potenciāliem riskiem;

Or. it

Grozījums Nr. 160
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. pauž bažas par ietekmi, kāda ir 
apakšlīgumu slēgšanai, piemēram, civilo 
un militāro kodoliekārtu jomā, jo darba 
devēji nereti ierobežo profilakses 
pasākumus attiecībā uz saviem 
darbiniekiem; aicina Komisiju nākt klajā
ar priekšlikumu tiesību aktam saistībā ar 
apakšlīgumiem;

23. pauž bažas par ietekmi, kāda ir 
apakšlīgumu slēgšanai, piemēram, civilo 
un militāro kodoliekārtu jomā, un uzsver, 
ka visi darba devēji, tostarp 
apakšuzņēmēji, ir atbildīgi par saviem 
darbiniekiem un profilakses pasākumi 
jāattiecina uz arī uz šiem darbiniekiem;

Or. fi

Grozījums Nr. 161
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. pauž bažas par ietekmi, kāda ir 
apakšlīgumu slēgšanai, piemēram, civilo 
un militāro kodoliekārtu jomā, jo darba 
devēji nereti ierobežo profilakses 
pasākumus attiecībā uz saviem 
darbiniekiem; aicina Komisiju nākt klajā 
ar priekšlikumu tiesību aktam saistībā ar 
apakšlīgumiem;

23. pauž bažas par ietekmi, kāda ir 
apakšlīgumu slēgšanai, piemēram, civilo 
un militāro kodoliekārtu jomā, jo pastāv 
risks, ka darba devēji katrreiz ierobežo 
profilakses pasākumus attiecībā uz saviem 
darbiniekiem; aicina Komisiju izpētīt
iespējamās problēmas saistībā ar 
apakšlīgumiem un attiecīgi ierosināt 
atbilstošus pasākumus;

Or. de

Grozījums Nr. 162
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. pauž bažas par ietekmi, kāda ir 
apakšlīgumu slēgšanai, piemēram, civilo 
un militāro kodoliekārtu jomā, jo darba 
devēji nereti ierobežo profilakses 
pasākumus attiecībā uz saviem 
darbiniekiem; aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu tiesību aktam saistībā ar 
apakšlīgumiem;

23. pauž bažas par ietekmi, kāda ir 
apakšlīgumu slēgšanai, piemēram, civilo 
un militāro kodoliekārtu jomā, jo darba 
devēji nereti ierobežo profilakses 
pasākumus attiecībā uz saviem 
darbiniekiem; aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu tiesību aktam saistībā ar 
apakšlīgumiem; prasa aizliegt sērijveida
apakšlīgumu slēgšanu attiecībā uz 
drošībai svarīgām darbībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 163
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a uzskata, ka, veicot vairāk pētījumu, 
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intensīvāk apmainoties ar zināšanām un 
praktiskāk pielietojot rezultātus, var labāk 
noteikt un izvērtēt jaunus iespējamos 
riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a uzskata, ka risku novērtēšanai ir 
jābūt daudznozaru pasākumam un tai 
jābūt balstītai uz darbinieku līdzdalību;

Or. fr

Grozījums Nr. 165
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
23.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.b prasa dalībvalstīm iekļaut DDVA 
jautājumus jau sākotnējā apmācībā un 
pēc tam apmācībās visas dzīves garumā; 
uzskata, ka ir vēlams, lai izglītošana par 
riskiem būtu obligāta atsevišķās 
tehnoloģiju, mākslas un sporta jomās, bet 
arī uzņēmumu vadības apmācībās; vēlas, 
lai dalībvalstis iekļautu DDVA 
jautājumus augstskolas līmeņa mācībās, 
lai šīs zināšanas iegūtu topošie inženieri, 
arhitekti, darījumu cilvēki, vadītāji u. c.;

Or. fr
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Grozījums Nr. 166
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
23.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.c aicina dalībvalstis novērtēt, cik 
kvalitatīva ir vadītāju apmācība par 
arodrisku profilaksi, un atbalsta viņu 
labas prakses apmaiņu;

Or. fr

Grozījums Nr. 167
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
23.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.d mudina dalībvalstis ieguldīt darba 
zinātnēs; vēlas, lai šis temats tiktu vairāk 
pētīts gan Kopienas, gan valstu līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 168
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
23.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.e uzsver, ka galvenie šķēršļi 
psihosociālo risku izvērtēšanai darba vietā 
ir jautājuma jutīgums, kā arī apzināšanās, 
resursu un īpašo zināšanu trūkums1;

                                               
1 EU-OSHA, Esener pētījums.
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Or. fr

Grozījums Nr. 169
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
23.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.f norāda, ka uzņēmumi galvenokārt 
vēršas pret psihosociālajiem riskiem, 
nodrošinot apmācības, tomēr darba 
ņēmēji cieš pirmām kārtām no nepareizas 
darba organizācijas un vadības stila;

Or. fr

Grozījums Nr. 170
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
23.g punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.g uzsver, ka juridiskā sarežģītība, šķiet, 
nav būtisks darba drošības un veselības 
aizsardzības politikas pieņemšanas 
šķērslis1;

Or. fr

Grozījums Nr. 171
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

                                               
1 EU-OSHA, Esener pētījums.
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju izvirzīt priekšlikumu 
direktīvai1, kas aizsargātu personas, kas
likumīgi ziņo par uzņēmumā neatzītiem 
riskiem;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 172
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts — 18. zemsvītras piezīme

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. Pamatojoties uz Amerikas Savienoto 
Valstu 1989. gada Whistleblower 
Protection Act (Iekšējo ziņotāju 
aizsardzības aktu).

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 173
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju izvirzīt priekšlikumu 
direktīvai2, kas aizsargātu personas, kas 
likumīgi ziņo par uzņēmumā neatzītiem 
riskiem un tos izvērtē;

24. mudina darba devējus atbalstīt 
personas, kas likumīgi ziņo par savā darba 
vietā neatzītiem riskiem; cer, ka 
dalībvalstis un darba devēju organizācijas 
iesaistīsies, apmainoties ar labāko praksi, 
lai samazinātu arodveselības riskus;

Or. en
                                               
1 Pamatojoties uz Amerikas Savienoto Valstu 1989. gada Whistleblower Protection Act (Iekšējo ziņotāju 
aizsardzības aktu).
2 Pamatojoties uz Amerikas Savienoto Valstu 1989. gada Whistleblower Protection Act (Iekšējo ziņotāju 
aizsardzības aktu).



PE472.198v01-00 76/107 AM\877188LV.doc

LV

Grozījums Nr. 174
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju izvirzīt priekšlikumu 
direktīvai*, kas aizsargātu personas, kas
likumīgi ziņo par uzņēmumā neatzītiem 
riskiem;

24. aicina Komisiju izvirzīt priekšlikumu 
direktīvai1, kas aizsargātu t. s. ziņotāju 
statusu un vispārīgāk aizsargātu 
brīdināšanu un novērtēšanu. Jānodrošina 
personu, kuras likumīgi brīdina par 
uzņēmumā neatzītiem riskiem, aizsardzība, 
lai novērstu jebkāda spiediena izdarīšanu 
uz tām (draudēšanu atlaist no darba 
u. c.);

Or. fr

Grozījums Nr. 175
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju izvirzīt priekšlikumu 
direktīvai*, kas aizsargātu personas, kas
likumīgi ziņo par uzņēmumā neatzītiem 
riskiem;

24. aicina Komisiju izvirzīt priekšlikumu 
direktīvai2, kas aizsargātu personu, kuras
likumīgi ziņo par uzņēmumā neatzītiem 
riskiem, darbavietu, brīdinot kompetento 
darba inspektoru;

Or. it

Grozījums Nr. 176
Karima Delli

                                               
1 Pamatojoties uz Amerikas Savienoto Valstu 1989. gada Whistleblower Protection Act (Iekšējo ziņotāju 
aizsardzības aktu).
2 Pamatojoties uz Amerikas Savienoto Valstu 1989. gada Whistleblower Protection Act (Iekšējo ziņotāju 
aizsardzības aktu).
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Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a prasa dalībvalstis piemērot sankcijas 
pret apdrošināšanas uzņēmumiem, kas, 
komerciālu interešu vadīti, atsakās atzīt 
nelaimes gadījumus darbā;

Or. fr

Grozījums Nr. 177
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a uzsver, ka ir svarīgi iepriekš skaidri 
definēt nelaimes gadījumu darbā un 
arodslimību, tostarp nelaimes gadījumu, 
kas noticis ceļā (no mājām uz darba 
vietu), kā arī stresu darba vietā, kam jābūt 
izmērāmam, izmantojot precīzus 
rādītājus;

Or. fr

Grozījums Nr. 178
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
24.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.b uzskata, ka stress, ko nereti izraisa 
psiholoģiska uzmākšanās, ir viens no 
faktoriem, kādēļ palielinās muskuļu un 
skeleta sistēmas problēmas un 
psihosociālie riski, un būtu vēlams, lai 
Eiropas Komisija veiktu padziļinātu 
pētījumu par šiem faktoriem;
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Or. fr

Grozījums Nr. 179
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
24.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.c uzskata, ka visos lēmumu par 
slimības atvaļinājumiem un nelaimes 
gadījumiem darbā pieņemšanas posmos 
jānodrošina cieša cilvēkresursu vadības 
un arodārsta sadarbība, lai ilgtermiņā 
palielinātu risku profilakses efektivitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 180
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
24.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.d uzskata — lai nodrošinātu ilgstošu 
slimību riska profilaksi, stingri jāievēro 
tiesību akti slimības un grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu jomā, jo darba 
devēja šajā periodā izdarītā spiediena dēļ 
šādi atvaļinājumi var tikt atlikti;

Or. fr

Grozījums Nr. 181
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a pauž bažas par stresa izraisīto 
saslimšanu pieaugošo skaitu un uzsver, 
ka trūkst izglītības iespēju saistībā ar 
stresa pārvaldību darba vietā; aicina veikt 
profilakses pasākumus, izmantojot stresa 
pārvaldības apmācību, stresa novēršanas 
apmācību un izpratnes veicināšanu 
izglītībā, apmācībā un darba dzīvē;

Or. en

Grozījums Nr. 182
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a aicina Komisiju turpināt un veicināt 
diskusijas un konsultēšanos ar 
sociālajiem partneriem ar mērķi panākt 
vienotu un saskaņotu rīcību noteiktos 
jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 183
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a aicina Komisiju pārskatīt 
Pamatdirektīvu 89/391/EEK, lai 
nodrošinātu, ka darba devējiem tiek 
piemērotas atbilstošas soda sankcijas par 
to darbinieku iekļaušanu melnajā 
sarakstā, kuri mēģina savā darbā vietā 
uzlabot drošību un veselības aizsardzību. 



PE472.198v01-00 80/107 AM\877188LV.doc

LV

Šīm soda sankcijām jābūt efektīvām, 
samērīgām un preventīvām un, ja ir 
noticis smags pamattiesību pārkāpums, 
tajās jāiekļauj kriminālatbildība tieši 
atbildīgajām personām un juridiskajām 
personām, kuru pakļautībā tās strādā;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a mudina dalībvalstis efektīvāk 
izmantot Eiropas Sociālā fonda palīdzību, 
jo īpaši palīdzību, kas paredzēta darba 
devēju un darba ņēmēju apmācības 
projektu īstenošanai darbinieku veselības 
aizsardzības un drošības jomā;

Or. lt

Grozījums Nr. 185
Edit Bauer
Lívia Járóka
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a mudina dalībvalstis, izstrādājot 
profilakses politiku un riska izvērtēšanas 
metodes, ņemt vērā īpašos riskus, kam ir 
pakļautas sieviešu dzimuma darba 
ņēmējas;

Or. en
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Grozījums Nr. 186
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver, ka migranti*, jaunieši, vecāka 
gadagājuma cilvēki, sievietes reproduktīvā 
vecumā, personas ar invaliditāti, mazāk 
kvalificēti darba ņēmēji ir iedzīvotāju 
grupas, kas jo īpaši pakļautas riskam*; 

25. uzsver, ka migranti1, jaunieši, vecāka 
gadagājuma cilvēki, sievietes reproduktīvā 
vecumā, personas ar invaliditāti, etnisko 
minoritāšu pārstāvji, mazāk kvalificēti 
darba ņēmēji un ilgtermiņa bezdarbnieki ir 
iedzīvotāju grupas, kas jo īpaši pakļautas 
riskam2; uzskata, ka pirms 
nodarbināšanas šīm personām 
nepieciešamas īpašas sagatavošanas 
apmācības;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver, ka migranti*, jaunieši, vecāka 
gadagājuma cilvēki, sievietes reproduktīvā 
vecumā, personas ar invaliditāti, mazāk 
kvalificēti darba ņēmēji ir iedzīvotāju 
grupas, kas jo īpaši pakļautas riskam*;

25. uzsver, ka migranti3, jaunieši, vecāka 
gadagājuma cilvēki, sievietes reproduktīvā 
vecumā, personas ar invaliditāti, personas, 
kas strādā nedrošos darba apstākļos, un
mazāk kvalificēti darba ņēmēji ir 
iedzīvotāju grupas, kas jo īpaši pakļautas 
riskam4;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Philippe Boulland
                                               
1 Eurofound, Migrējošo darba ņēmēju nodarbinātība un darba apstākļi, 2007.
2 Milieu pētījums Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, 2011.
3 Eurofound, Migrējošo darba ņēmēju nodarbinātība un darba apstākļi, 2007.
4 Milieu pētījums Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, 2011.
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Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver, ka migranti*, jaunieši, vecāka 
gadagājuma cilvēki, sievietes reproduktīvā 
vecumā, personas ar invaliditāti, mazāk 
kvalificēti darba ņēmēji ir iedzīvotāju 
grupas, kas jo īpaši pakļautas riskam*;

25. uzsver, ka migranti1, jaunieši, vecāka 
gadagājuma cilvēki, sievietes reproduktīvā 
vecumā, personas ar invaliditāti, mazāk 
kvalificēti darba ņēmēji un darba ņēmēji, 
kuri ir nestabilās darba attiecībās, ir 
iedzīvotāju grupas, kas jo īpaši pakļautas 
riskam2;

Or. fr

Grozījums Nr. 189
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a kritizē Komisiju par to, ka ne 
Kopienas stratēģijā par arodveselību un 
darba drošību, ne termiņa vidusposma 
novērtējumā nav pievērsta pietiekama
uzmanība dzimumu līdztiesības 
jautājumam; aicina Komisiju un 
dalībvalstis valstu un Eiropas stratēģijās 
par arodveselību un darba drošību, kā arī 
statistikas datu apkopojumos un 
pētniecībā ņemt vērā dzimumu specifiku;

Or. de

Grozījums Nr. 190
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
25.b punkts (jauns)

                                               
1 Eurofound, Migrējošo darba ņēmēju nodarbinātība un darba apstākļi, 2007.
2 Milieu pētījums Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, 2011.
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.b konstatē, ka gados jauni darba 
ņēmēji vecumā no 15 līdz 24 gadiem ir 
pakļauti īpaši augstam riskam gūt 
savainojumu1 un varētu agrā vecumā 
ciest no slimības vai savainojuma 
ilgtermiņa sekām; tādēļ aicina Komisiju 
apsvērt iespēju iekļaut Direktīvā 94/33/EK 
arī darba ņēmējus, kas ir vecāki par 
18 gadiem; uzsver nepieciešamību iekļaut 
tematu „Drošība un veselības aizsardzība 
darbā” jau esošajās ES programmās, 
piemēram, iniciatīvā „Jaunatne kustībā”;

Or. de

Grozījums Nr. 191
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
25.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.c aicina Komisiju un dalībvalstis ņemt 
vērā demogrāfiskās izmaiņas, labāk 
pielāgojot darba drošības un veselības 
aizsardzības pasākumus vecāka 
gadagājuma darba ņēmēju vajadzībām; 
uzsver mūžizglītības labvēlīgo ietekmi uz 
darba motivācijas saglabāšanu, kā arī 
pasākumu nozīmi fizisko spēju 
samazināšanās kompensēšanai, 
piemēram, ergonomisku darba vietas 
projektēšanu; uzsver, ka starp sociālajiem 
partneriem noslēgtu pamatnolīgumu 
varētu uzskatīt par konstruktīvu stimulu;

Or. de

                                               
1 Verjans M., de Broeck V., Eckelaert L. DDVA skaitļos: Gados jauni darba ņēmēji — fakti un skaitļi [OSH 
in figures: Young workers — Facts and figures]. Luksemburga: Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūra, Eiropas riska observatorijas ziņojums, 2007, 133. lpp.
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Grozījums Nr. 192
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a uzskata, ka mazkvalificētus darba 
ņēmējus un ilgtermiņa bezdarbniekus 
nedrīkst nodarbināt bez nepieciešamās 
sagatavošanas apmācības par 
arodveselības un drošības riskiem;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. pauž nožēlu par tādu iniciatīvu
trūkumu, kuru mērķis ir risināt 
pašnodarbinātu personu, pagaidu 
darbinieku, mājsaimniecības pakalpojumu 
jomā nodarbinātu personu vai darba 
ņēmēju ar īslaicīgu darba līgumu situāciju, 
jo arī viņiem ir tiesības uz DDVA 
ievērošanu;

26. pauž nožēlu par tādu iniciatīvu
trūkumu, kuru mērķis ir risināt 
pašnodarbinātu personu, pagaidu 
darbinieku, mājsaimniecības pakalpojumu 
jomā nodarbinātu personu vai darba 
ņēmēju ar īslaicīgu darba līgumu situāciju, 
jo arī viņiem ir tiesības uz DDVA 
ievērošanu; atgādina, ka šie nestabilās 
darba attiecībās esošie darba ņēmēji 
nesaņem vienlīdzīga līmeņa sociālo 
nodrošinājumu un viņu situāciju darba 
aizsardzības ziņā pasliktina pieredzes un 
apmācības trūkums; turklāt ir sarežģīti 
sasaistīt turpmāko ietekmi uz veselību ar 
pagaidu darba intervāliem; aicina jo īpaši 
pārskatīt Direktīvu 91/383 attiecībā uz 
darbu saskaņā ar apakšlīgumu, kā arī 
direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 194
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a atgādina, ka pagaidu darba veidi ir 
plaši izplatīti, piemēram, būvniecības un 
lauksaimniecības nozarē, kur ir augsts 
nelaimes gadījumu darbā un arodslimību 
skaits, kā arī pakalpojumu nozarē, kurā ir 
ierobežotas zināšanas1;

Or. fr

Grozījums Nr. 195
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
26.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.b atkārto Eiropas HIRES ziņojumā 
ietverto ieteikumu nodrošināt pagaidu 
darbiniekiem un uzņēmumu darbiniekiem 
vienlīdzīgas tiesības veselības 
veicināšanas jomā, ja viņu darbam ir 
ilgtermiņa raksturs un tas tiek veikts 
galvenā darba devēja vadībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 196
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

                                               
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, Eiropas Komisija, 2008, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-09-
063
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Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a uzskata, ka ir nepieciešams vairāk un 
konkrētāk pievērst uzmanību tam, lai arī 
darbiniekiem ar invaliditāti nodrošinātu 
pieejamas un drošas darba vietas;

Or. it

Grozījums Nr. 197
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. pauž bažas par darba apstākļiem 
kodoldarbību nozarē, kurā strādā darbā 
norīkoti darba ņēmēji, pagaidu darba 
aģentūru darbinieki un apakšuzņēmēji, 
kas ir maz informēti par savām tiesībām; 
atgādina par šādu darbinieku riskiem, kas 
saistīti ar zemāku sociālās aizsardzības 
līmeni;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 198
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. pauž bažas par darba apstākļiem 
kodoldarbību nozarē, kurā strādā darbā 
norīkoti darba ņēmēji, pagaidu darba 
aģentūru darbinieki un apakšuzņēmēji, kas 
ir maz informēti par savām tiesībām; 
atgādina par šādu darbinieku riskiem, kas 

27. pauž bažas par darba apstākļiem 
kodoldarbību nozarē konkrētās teritorijās, 
kurā strādā darbā norīkoti darba ņēmēji, 
pagaidu darba aģentūru darbinieki un
apakšuzņēmēji, kas ir maz informēti par 
savām tiesībām; atgādina par šādu 
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saistīti ar zemāku sociālās aizsardzības 
līmeni;

darbinieku riskiem, kas saistīti ar zemāku 
sociālās aizsardzības līmeni;

Or. fi

Grozījums Nr. 199
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. prasa sagatavot pētījumu par 
nanotehnoloģiju iespējamā kaitīguma 
ietekmi darbā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 200
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. prasa sagatavot pētījumu par 
nanotehnoloģiju iespējamā kaitīguma 
ietekmi darbā;

28. prasa sagatavot pētījumu par jauno 
tehnoloģiju, jo īpaši nanotehnoloģiju,
iespējamā kaitīguma ietekmi darbā;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. prasa sagatavot pētījumu par 
nanotehnoloģiju iespējamā kaitīguma 

28. prasa sagatavot pētījumu par 
nanotehnoloģiju iespējamā kaitīguma 
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ietekmi darbā; ietekmi darbā un aicina veikt 
likumdošanas darbības, lai nodrošinātu, 
ka nanomateriāli ir pilnībā iekļauti 
Eiropas DDVA noteikumos;

Or. en

Grozījums Nr. 202
Vincenzo Iovine

Rezolūcijas priekšlikums
28.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28.a prasa īpašu uzmanību pievērst 
bīstamu darbu strādniekiem;

Or. it

Grozījums Nr. 203
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzskata, ka pārlieku ilgs darba laiks un 
nepietiekami ilgi atpūtas periodi ir viens no 
galvenajiem iemesliem palielinātam 
nelaimes gadījumu un slimību skaitam 
darba vietā; prasa no Direktīvas 
2003/88/EK svītrot atbrīvojuma 
noteikumus; uzsver, ka šie noteikumi 
pārkāpj DDVA pamatprincipus;

29. uzskata, ka pārlieku ilgs darba laiks un 
nepietiekami ilgi atpūtas periodi ir viens no 
galvenajiem iemesliem palielinātam 
nelaimes gadījumu un slimību skaitam 
darba vietā;

Or. fi

Grozījums Nr. 204
Elizabeth Lynne
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Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzskata, ka pārlieku ilgs darba laiks un 
nepietiekami ilgi atpūtas periodi ir viens 
no galvenajiem iemesliem palielinātam
nelaimes gadījumu un slimību skaitam
darba vietā; prasa no 
Direktīvas 2003/88/EK svītrot atbrīvojuma 
noteikumus; uzsver, ka šie noteikumi 
pārkāpj DDVA pamatprincipus;

29. uzskata, ka pārlieku ilgs darba laiks un 
nepietiekami ilgi atpūtas periodi var 
palielināt nelaimes gadījumu un slimību 
skaitu darba vietā; 

Or. en

Grozījums Nr. 205
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzskata, ka pārlieku ilgs darba laiks un 
nepietiekami ilgi atpūtas periodi ir viens no 
galvenajiem iemesliem palielinātam 
nelaimes gadījumu un slimību skaitam 
darba vietā; prasa no 
Direktīvas 2003/88/EK svītrot atbrīvojuma 
noteikumus; uzsver, ka šie noteikumi
pārkāpj DDVA pamatprincipus;

29. uzskata, ka pārlieku ilgs darba laiks un 
nepietiekami ilgi atpūtas periodi ir viens no 
galvenajiem iemesliem palielinātam 
nelaimes gadījumu un slimību skaitam 
darba vietā; prasa dalībvalstīm paredzēt 
attiecīgu aizsardzības noteikumu 
ieviešanu;

Or. de

Grozījums Nr. 206
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzskata, ka pārlieku ilgs darba laiks un 
nepietiekami ilgi atpūtas periodi ir viens no 

29. uzskata, ka pārlieku ilgs darba laiks un 
nepietiekami ilgi atpūtas periodi ir viens no 
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galvenajiem iemesliem palielinātam 
nelaimes gadījumu un slimību skaitam 
darba vietā; prasa no 
Direktīvas 2003/88/EK svītrot atbrīvojuma 
noteikumus; uzsver, ka šie noteikumi 
pārkāpj DDVA pamatprincipus;

galvenajiem iemesliem palielinātam 
nelaimes gadījumu un slimību skaitam 
darba vietā; prasa veikt detalizētu un 
reālistisku Direktīvas 2003/88/EK
atbrīvojuma noteikumu pārbaudi;

Or. de

Grozījums Nr. 207
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzskata, ka pārlieku ilgs darba laiks un 
nepietiekami ilgi atpūtas periodi ir viens no 
galvenajiem iemesliem palielinātam 
nelaimes gadījumu un slimību skaitam 
darba vietā; prasa no Direktīvas 
2003/88/EK svītrot atbrīvojuma 
noteikumus; uzsver, ka šie noteikumi 
pārkāpj DDVA pamatprincipus;

29. uzskata, ka pārlieku ilgs darba laiks un 
nepietiekami ilgi atpūtas periodi un
pārmērīgs pienākums panākt noteiktu 
rezultātu ir viens no galvenajiem 
iemesliem palielinātam nelaimes gadījumu 
un slimību skaitam darba vietā; prasa no 
Direktīvas 2003/88/EK svītrot atbrīvojuma 
noteikumus; uzsver, ka šie noteikumi 
pārkāpj DDVA pamatprincipus;

Or. fr

Grozījums Nr. 208
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzskata, ka pārlieku ilgs darba laiks un 
nepietiekami ilgi atpūtas periodi ir viens no 
galvenajiem iemesliem palielinātam 
nelaimes gadījumu un slimību skaitam 
darba vietā; prasa no Direktīvas 
2003/88/EK svītrot atbrīvojuma 
noteikumus; uzsver, ka šie noteikumi 
pārkāpj DDVA pamatprincipus;

29. uzskata, ka pārlieku ilgs darba laiks un 
nepietiekami ilgi atpūtas periodi ir viens no 
galvenajiem iemesliem palielinātam 
nelaimes gadījumu un slimību skaitam 
darba vietā un aicina nodrošināt pareizu 
līdzsvaru starp darbu un ģimenes dzīvi; 
prasa no Direktīvas 2003/88/EK svītrot 
atbrīvojuma noteikumus; uzsver, ka šie 
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noteikumi pārkāpj DDVA pamatprincipus;

Or. fr

Grozījums Nr. 209
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzskata, ka pārlieku ilgs darba laiks un 
nepietiekami ilgi atpūtas periodi ir viens no 
galvenajiem iemesliem palielinātam 
nelaimes gadījumu un slimību skaitam 
darba vietā; prasa no 
Direktīvas 2003/88/EK svītrot atbrīvojuma 
noteikumus; uzsver, ka šie noteikumi 
pārkāpj DDVA pamatprincipus;

29. uzskata, ka pārlieku ilgs darba laiks un 
nepietiekami ilgi atpūtas periodi ir viens no 
galvenajiem iemesliem palielinātam 
nelaimes gadījumu un slimību skaitam 
darba vietā; aicina dalībvalstis pilnībā 
īstenot Direktīvu 2003/88/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. pauž satraukumu par nepilna laika 
nodarbinātības, kas nav labprātīga izvēle, 
sadalīta darba laika un nakts darba
izplatību*; vēlas, lai tiktu novērtēti 
tāldarba un daudzdarbības riski attiecībā 
uz privātās un profesionālās dzīves 
saskaņošanu;

30. pauž satraukumu par nepilna laika 
nodarbinātības, kas nav labprātīga izvēle, 
sadalīta darba laika un nakts darba 
izplatību1;

Or. de

                                               
1 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Elastība attiecībā uz sieviešu un
vīriešu darba laika organizēšanu.
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Grozījums Nr. 211
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. pauž satraukumu par nepilna laika 
nodarbinātības, kas nav labprātīga izvēle, 
sadalīta darba laika un nakts darba 
izplatību*; vēlas, lai tiktu novērtēti 
tāldarba un daudzdarbības riski attiecībā 
uz privātās un profesionālās dzīves 
saskaņošanu;

30. atzīmē, ka EU-OSHA jāturpina 
pārraudzīt nepilna laika nodarbinātība ES, 
kas var izraisīt sadalīta darba laika un 
nakts darba izplatību1; vēlas, lai tiktu 
novērtēti riski attiecībā uz privātās un 
profesionālās dzīves saskaņošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. pauž satraukumu par nepilna laika 
nodarbinātības, kas nav labprātīga izvēle, 
sadalīta darba laika un nakts darba 
izplatību*; vēlas, lai tiktu novērtēti 
tāldarba un daudzdarbības riski attiecībā 
uz privātās un profesionālās dzīves 
saskaņošanu;

30. pauž satraukumu par nepilna laika 
nodarbinātības, kas nav labprātīga izvēle, 
uzspiesta tāldarba un sadalīta darba laika, 
kā arī nakts darba izplatību2; vēlas, lai 
tiktu novērtēti šo uzspiesto darba modeļu
un daudzdarbības riski attiecībā uz privātās 
un profesionālās dzīves saskaņošanu, taču 
norāda, ka daži darba ņēmēji var ļoti 
atzinīgi vērtēt šādus modeļus;

Or. fi

Grozījums Nr. 213
Thomas Mann
                                               
1 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Elastība attiecībā uz sieviešu un 
vīriešu darba laika organizēšanu.
2 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Elastība attiecībā uz sieviešu un 
vīriešu darba laika organizēšanu.



AM\877188LV.doc 93/107 PE472.198v01-00

LV

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. pauž satraukumu par nepilna laika 
nodarbinātības, kas nav labprātīga izvēle, 
sadalīta darba laika un nakts darba 
izplatību*; vēlas, lai tiktu novērtēti tāldarba 
un daudzdarbības riski attiecībā uz privātās 
un profesionālās dzīves saskaņošanu;

30. pauž satraukumu par nepilna laika 
nodarbinātības, kas nav labprātīga izvēle, 
sadalīta darba laika un darba naktīs un 
svētdienās izplatību1; vēlas, lai tiktu 
zinātniski novērtēti tāldarba, darba 
svētdienās un daudzdarbības riski attiecībā 
uz privātās un profesionālās dzīves 
saskaņošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 214
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. pauž satraukumu par nepilna laika 
nodarbinātības, kas nav labprātīga izvēle,
sadalīta darba laika un nakts darba 
izplatību*; vēlas, lai tiktu novērtēti tāldarba 
un daudzdarbības riski attiecībā uz privātās 
un profesionālās dzīves saskaņošanu;

30. pauž satraukumu par nepilna laika 
nodarbinātības, kas nav labprātīga izvēle,
sadalīta darba laika un nakts darba 
izplatību2; vēlas, lai tiktu novērtēti tāldarba 
un daudzdarbības riski, kam īpaši ir 
pakļautas sievietes, attiecībā uz privātās un 
profesionālās dzīves saskaņošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

                                               
1 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Elastība attiecībā uz sieviešu un 
vīriešu darba laika organizēšanu.
2 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Elastība attiecībā uz sieviešu un 
vīriešu darba laika organizēšanu.
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. pauž satraukumu par nepilna laika 
nodarbinātības, kas nav labprātīga izvēle, 
sadalīta darba laika un nakts darba 
izplatību*; vēlas, lai tiktu novērtēti tāldarba 
un daudzdarbības riski attiecībā uz privātās 
un profesionālās dzīves saskaņošanu;

30. pauž satraukumu par nepilna laika 
nodarbinātības, kas nav labprātīga izvēle, 
sadalīta darba laika un nakts darba 
izplatību1; vēlas, lai tiktu novērtēti tāldarba 
un daudzdarbības (kas jo īpaši skar 
sievietes2) riski attiecībā uz privātās un 
profesionālās dzīves saskaņošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 216
Thomas Händel, Paul Murphy

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a pauž bažas par Eiropas 
Neiropsihofarmācijas koledžas (ECNP) 
un Eiropas Smadzeņu izpētes padomes 
(EBC) nesenā pētījuma rezultātiem, 
saskaņā ar ko vairāk kā katrs trešais 
Eiropietis (164,8 miljoni iedzīvotāju) cieš 
no garīgās veselības traucējiem, kas tiek 
uzskatīti par galveno saslimšanas 
iemeslu; aicina Komisiju, izmantojot 
padziļinātus pētījumus par sakarībām 
starp darba slodzi un darba laika 
sistēmām un noteikumiem, precīzāk izpētīt 
un, ja nepieciešams, iesniegt pasākumu 
plānu;

Or. de

Grozījums Nr. 217
Jürgen Creutzmann

                                               
1 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Elastība attiecībā uz sieviešu un 
vīriešu darba laika organizēšanu.
2 INSEE, 2006, http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP1081.pdf.
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Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. vēlas, lai turpmākā tiesību akta 
priekšlikuma1 par muskuļu un skeleta 
sistēmas traucējumiem joma attiektos uz 
visiem darba ņēmējiem;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 218
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts — 22. zemsvītras piezīme

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. Paredzēts Komisijas darba programmā 
2011. gadam.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 219
Paul Murphy

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. vēlas, lai turpmākā tiesību akta 
priekšlikuma* par muskuļu un skeleta 
sistēmas traucējumiem joma attiektos uz 
visiem darba ņēmējiem;

31. vēlas, lai turpmākā tiesību akta 
priekšlikuma2 par muskuļu un skeleta 
sistēmas traucējumiem joma attiektos uz 
visiem darba ņēmējiem; tomēr izsaka 
kritiku par to, ka Komisija ierosina šauru 
pieeju pārstrādāšanas procedūrai, 
sapludinot Direktīvas 90/269/EEK un 
Direktīvas 90/270/EEK noteikumus vienā 

                                               
1 Paredzēts Komisijas darba programmā 2011. gadam.
2 Paredzēts Komisijas darba programmā 2011. gadam.
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likumdošanas instrumentā; aicina 
Komisiju ierosināt jaunu direktīvu, kas 
pamatojas uz profilakses principiem, kā 
izklāstīts pamatdirektīvā, t. i., 
Direktīvā 89/391/EEK par pasākumiem, 
kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju 
drošību un veselības aizsardzību darbā, 
un kas būtu izstrādāta, aptverot visas 
situācijas darbā un piemērojot holistisku 
pieeju, lai varētu konstatēt MST riska 
faktorus pašā sākumā; uzskata, ka 
jārisina ne tikai jautājumi saistībā ar 
biomehānisko spriedzi, bet arī ar darba 
saturu, darba organizāciju, fizisko un 
psihosociālo vidi, sensorisko un 
emocionālo spriedzi, tostarp pievēršot 
uzmanību dzimumu dimensijai, jo MST 
riski sievietes un vīriešus ietekmē 
atšķirīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 220
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a uzskata, ka nepilna laika 
nodarbinātības sekmēšana vecākā 
gadagājuma darba ņēmēju vidū ļautu 
nodrošināt pakāpenisku pāreju uz 
pensionēšanos un ļautu uzlabot vecāka 
gadagājuma darba ņēmēju labklājību un 
spējas;

Or. fr

Grozījums Nr. 221
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
31.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.b atkārto Komisijai savu lūgumu, kas 
ietverts 2005. gada 23. februāra Eiropas 
vides un veselības rīcības plānā 2004.–
2010. gadam, par to, lai Regulā 
(EK) 1272/2008 par vielu un maisījumu 
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu 
vidē nokļuvušus tabakas dūmus 
klasificētu kā 1.A kategorijas 
kancerogēno vielu, kā arī — lai tabakas 
dūmus iekļautu Direktīvas 2004/37/EK 
par kancerogēniem vai mutagēniem 
darbības jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 222
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
31.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.c prasa Komisijai 2012. gadā iesniegt 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu 
par aizliegumu smēķēt jebkurā darba 
vietā, tostarp ēdināšanas uzņēmumu 
iekštelpās, un jebkurā sabiedriskajā 
transportā un slēgtās sabiedriskās ēkās 
ES;

Or. fr

Grozījums Nr. 223
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a aicina Komisiju izmantot visus 
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zinātniskos elementus un ierosināt tiesību 
aktu par jaunām iespējami bīstamām 
vielām un riska faktoriem, tostarp darba 
organizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 224
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
31.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.b uzskata, ka ir iespējams atbalstīt 
dalībvalstis jaunu risku izpētē un jaunas 
prakses ieviešanā, kas veicina drošības 
noteikumu efektīvāku piemērošanu, 
izmantojot 7. pamatprogrammu 
pētniecības un inovāciju atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Heinz K. Becker

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. atkārto aicinājumu aizstāt Ieteikumu 
Nr. 2003/670 par Eiropas grafiku 
arodslimību novēršanai ar direktīvu;

32. aicina sadarbībā ar sociālajiem 
partneriem aktualizēt
Ieteikumu 2003/670/EK par Eiropas 
grafiku arodslimību novēršanai, izmantojot 
drošus, ar analīzi pamatotus atzinumus 
par šodien zināmajiem draudiem (jo īpaši 
psihiskajām patoloģijām). Profilakses un 
intervences programmās vispirms 
jānosaka nepieciešamās minimālās 
prasības;

Or. de
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Grozījums Nr. 226
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. atkārto aicinājumu aizstāt Ieteikumu 
Nr. 2003/670 par Eiropas grafiku 
arodslimību novēršanai ar direktīvu;

32. atkārto aicinājumu aizstāt 
Ieteikumu 2003/670/EK par Eiropas 
grafiku arodslimību novēršanai ar direktīvu
un aicina šādā direktīvā iekļaut azbesta 
izraisītās slimības; 

Or. en

Grozījums Nr. 227
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
32.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32.a uzskata, ka nekavējoties jāveic izpēte 
par šādiem darba drošības un veselības 
aizsardzības jautājumiem:
– frizieri un tas, kā ķīmiskās vielas, ar 
kurām viņi strādā, ietekmē frizieru un 
viņu vēl nedzimušo bērnu veselību;
– pilotu darba laiks;
– lidostās un to apkārtnē strādājošie 
darbinieki, ņemot vērā daļiņu 
piesārņojumu un to, kā šis piesārņojums 
rada viņu veselībai pastiprinātus draudus 
saslimt ar noteiktām slimībām, piemēram, 
vēzi;
– bagāžas krāvēji lidostās, ņemot vērā to, 
kā smagumu celšana ietekmē viņu 
veselību;
– autobusu vadītāji, kas ir autotransporta 
apkalpes locekļi līdz 50 km garos 
maršrutos, jo šie autobusu vadītāji ir 
atbrīvoti no Regulas (EK) Nr. 561/2006, 
un, cik lielā mērā tas ietekmē satiksmes 
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drošību un autobusu vadītāju veselību un 
drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
32.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32.b aicina Komisiju nekavējoties veikt 
atbilstošus pasākumus darba ņēmēju 
drošības un veselības aizsardzībai, ja 
jauni pētījumi vai zinātne apliecina, ka 
noteiktas profesijas ir pakļautas augstiem 
veselības un darba drošības riskiem;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
32.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32.a prasa Komisijai 2012. gadā iesniegt 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu 
par aizliegumu smēķēt jebkurā darba 
vietā, tostarp ēdināšanas uzņēmumu 
iekštelpās, un jebkurā sabiedriskajā 
transportā un slēgtās sabiedriskās ēkās 
ES;

Or. it

Grozījums Nr. 230
Ole Christensen, Sylvana Rapti
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Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. pauž satraukumu par vēža slimību, kas 
saistītas ar profesionālo darbību, nemainīgo 
skaitu*; pauž nožēlu, ka liels skaits darba 
ņēmēju joprojām ir pakļauti azbesta 
radītajam apdraudējumam*;

33. pauž satraukumu par vēža slimību, kas 
saistītas ar profesionālo darbību, nemainīgo 
skaitu1; pauž nožēlu, ka liels skaits darba 
ņēmēju joprojām ir pakļauti azbesta 
radītajam apdraudējumam2; atkārtoti 
aicina Komisiju uzsākt iniciatīvu par 
azbestu, tostarp organizēt sēdi par to, kā 
risināt būtiskās DDVA problēmas saistībā 
ar ēkās un citās konstrukcijās, piemēram, 
kuģos, vilcienos un mehānismos, 
izmantoto azbestu; turklāt aicina 
dalībvalstis izstrādāt valstu rīcības plānus 
azbesta aizliegšanai, tostarp noteikt 
pienākumus apzināt ēkas, kurās izmantots 
azbests, un nodrošināt azbesta drošu 
likvidēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. pauž satraukumu par vēža slimību, kas 
saistītas ar profesionālo darbību, nemainīgo 
skaitu*; pauž nožēlu, ka liels skaits darba 
ņēmēju joprojām ir pakļauti azbesta 
radītajam apdraudējumam*;

33. pauž satraukumu par vēža slimību, kas 
saistītas ar profesionālo darbību, nemainīgo 
skaitu3; pauž nožēlu, ka liels skaits darba 
ņēmēju joprojām ir pakļauti azbesta 
radītajam apdraudējumam, it īpaši 
uzturēšanas un tīrīšanas darbu jomā4;

Or. fr

                                               
1 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA).
2 Vecāko darba inspektoru komiteja (VDIK), 2006.
3 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA).
4 Vecāko darba inspektoru komiteja (VDIK), 2006.
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Grozījums Nr. 232
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
33.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.a uzsver, ka kancerogēnu izraisītiem 
riskiem galvenokārt ir pakļauti fiziska 
darba strādnieki rūpniecības, 
amatniecības un lauksaimniecības nozarē 
un pakalpojumu nozarē strādājošas 
sievietes, kuras cieš no daudzējādas 
iedarbības1; prasa novērtēt ķīmisko vielu 
iedarbības ietekmi uz lauksaimniecības 
strādniekiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 233
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. prasa Komisijai un dalībvalstīm 
paātrināt REACH īstenošanu un jo īpaši to 
ķīmisko vielu aizstāšanu, kas rada 
vislielāko risku;

34. prasa Komisijai un dalībvalstīm 
paātrināt REACH īstenošanu un jo īpaši to 
ķīmisko vielu aizstāšanu, kas rada 
vislielāko risku; uzskata, ka, nosakot šo 
vielu prioritāti, būtu jāņem vērā 
arodslimības;

Or. fr

Grozījums Nr. 234
Heinz K. Becker

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

                                               
1 ETUI, 2010, http://hesa.etui-rehs.org/uk/publications/pub54.htm.
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. prasa Eiropas Komisijai iesniegt 
priekšlikumu par Direktīvas 2004/37/EK 
par kancerogēnām vai mutagēnām vielām 
pārskatīšanu līdz 2012. gada beigām, lai 
paplašinātu tās darbības jomu, iekļaujot 
tajā vielas ar toksisku ietekmi uz 
reproduktīvo funkciju analoģiski REACH 
aptvertajām vielām, kas rada lielu risku; 
vēlas, lai tiktu noteikta saikne ar 
reproduktīvo veselību;

35. prasa Eiropas Komisijai iesniegt 
priekšlikumu par Direktīvas 2004/37/EK 
par kancerogēnām vai mutagēnām vielām 
pārskatīšanu līdz 2012. gada beigām,
pievēršot īpašu uzmanību vielām ar 
toksisku ietekmi uz reproduktīvo funkciju;

Or. de

Grozījums Nr. 235
Paul Murphy

Rezolūcijas priekšlikums
35.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35.a uzsver, ka Direktīvas 2004/37/EK 
darbības joma ir jāpaplašina, ņemot vērā 
jaunus riska faktorus un toksīnus, kas 
ietekmē reproduktīvo sistēmu, un ka 
aizsardzības un preventīvais līmenis ir 
ievērojami jāpaaugstina, nosakot 
ierobežojošākas robežvērtības benzolam, 
vinilhlorīda monomēram un cietkoksnes 
putekļiem, kā arī nosakot iedarbības 
robežvērtības daudz lielākam 
kancerogēnu skaitam, nekā tas paredzēts 
pašreizējā direktīvā, jo īpaši 
kristāliskajam silīcija dioksīdam;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzskata, ka Eiropas Savienības līmenī 
jānosaka arodiedarbības maksimālās 
robežvērtības lielākajai daļai kancerogēno 
vielu, pamatojoties uz to iespaidu uz 
veselību un nevis tehniskās iespējamības 
novērtējumu, kā tas ir pažreiz;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 237
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzskata, ka Eiropas Savienības līmenī 
jānosaka arodiedarbības maksimālās 
robežvērtības lielākajai daļai kancerogēno 
vielu, pamatojoties uz to iespaidu uz 
veselību un nevis tehniskās iespējamības 
novērtējumu, kā tas ir pašreiz;

36. uzskata, ka Eiropas Savienības līmenī 
jānosaka arodiedarbības maksimālās 
robežvērtības lielākajai daļai kancerogēno 
vielu, pamatojoties uz to iespaidu uz 
veselību un nevis tehniskās iespējamības 
novērtējumu, kā tas ir pašreiz; uzsver, ka 
jebkurai saskaņošanai ir jābūt 
augšupējai, t. i., pamatojoties uz 
visstingrākajiem ierobežojumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 238
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
36.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36.a prasa Eiropas Komisijai un 
dalībvalstīm ierosināt pasākumus, lai 
labāk pielāgotu vēža slimnieku vai citu 
arodslimību un hronisku slimību 
slimnieku darba apstākļus;
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Or. fr

Grozījums Nr. 239
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
36.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36.b uzskata, ka īpaša uzmanība jāvelta 
augošajai vidi saudzējošo darba vietu 
nozarei; prasa veikt novērtējumus un 
ietekmes novērtējumus par ekoloģisko 
materiālo ietekmi uz toksiskumu un darba 
apstākļiem atjaunīgās enerģijas ražošanas 
iekārtu ieviešanā (ražošanā, 
ekspluatācijā, apkopē un pārstrādē);

Or. fr

Grozījums Nr. 240
Paul Murphy

Rezolūcijas priekšlikums
36.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36.a uzskata, ka jaunajā Kopienas 
stratēģijā par arodveselību un darba 
drošību 2013.–2020. gadā galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš REACH iespēju 
izmantošanai, lai uzlabotu darba ņēmēju 
aizsardzību pret ķīmiskiem draudiem, un 
atjaunotiem centieniem novērst ar darbu 
saistītas saslimšanas un uzlabot darba 
ņēmēju dzīves kvalitāti darbavietā, 
nostiprināt darba inspekcijas uzraudzības 
un izpildes pienākumus un darba ņēmēju 
līdzdalību preventīvu politikas virzienu 
izstrādē, uzraudzībā un īstenošanā, 
uzlabot arodslimību atzīšanas procesu un 
risināt jautājumus saistībā ar elastīgumu, 
nedrošību, apakšuzņēmuma līgumiem 
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u. tml., kuri ir riska pienācīgas 
novēršanas traucējumi;

Or. en

Grozījums Nr. 241
Paul Murphy

Rezolūcijas priekšlikums
36.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36.b pauž bažas par Komisijas nolūku 
vienkāršot ES DDVA tiesību aktus un to 
saikni ar lietpratīga regulējuma un 
uzņēmumu administratīvā sloga 
samazināšanas programmu; uzsver, ka 
arodveselības un darba drošības prasības 
veido tikai 3 % no uzņēmumiem radītajām 
regulējuma administratīvajām izmaksām 
un ka lielāka daļa darba ņēmēju Eiropā ir 
nodarbināti MVU, kam nepiemērotu visus 
ES direktīvās par drošību un veselības 
aizsardzību darbā noteiktos minimālos 
standartus, ja MVU vai mikrouzņēmumi 
būtu atbrīvoti no šo direktīvu 
noteikumiem (piem., darba devēja 
pienākuma sagatavot dokumentāciju); 
uzsver, ka labi sagatavota dokumentācija 
ir risku analīzes un pienācīgu profilakses 
stratēģiju pamatā; aicina Komisiju 
noraidīt augsta līmeņa neatkarīgu 
ieinteresēto personu grupas priekšlikumus 
jautājumiem, kas saistīti ar administratīvo 
slogu drošībai un veselības aizsardzībai 
darbā;

Or. en

Grozījums Nr. 242
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
36.a punkts (jauns)



AM\877188LV.doc 107/107 PE472.198v01-00

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36.a prasa, lai tiktu atvieglota un 
paātrināta administratīvās un tiesas 
pārsūdzība saistībā ar nelaimes 
gadījumiem darbā un arodslimībām un 
varētu kalpot par pamatu izlīgumam;

Or. fr

Grozījums Nr. 243
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
37.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37.a atkārtoti aicina Komisiju nepieļaut 
Eiropas DDVA direktīvās noteiktā 
aizsardzības līmeņa samazināšanu, 
meklējot tiesību aktu vienkāršošanas 
iespējas;

Or. en


