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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че секторът на нефтените и газови дейности в морски райони се 
характеризира с много висок риск за здравето и безопасността на работниците 
поради понякога екстремните природни условия, поради работното време на смени 
от 12 часа, както и поради изолираното положение, и счита, че условията на труд в 
този сектор следва да бъдат регулирани, по-специално що се отнася до човешките 
грешки, до които те могат да доведат;

2. приветства намерението на Комисията за преразглеждане на Директива 92/91/ЕИО 
и призовава за подход, основан на максимална, а не минимална хармонизация, тъй 
като минималната хармонизация може да доведе до различно третиране в рамките 
на едно и също предприятие в зависимост от мястото на експлоатация;

3. подчертава необходимостта от ефикасни системи за контрол от страна на 
инспекционните органи, с новаторски методи, като например специални одити във 
връзка с работното време или спасителните операции;

4. счита, че е необходимо да се развива култура на здраве и безопасност чрез 
ангажираността на предприятията и активното участие на работниците, по-
специално чрез провеждането на консултации с тях и осигуряването на участието 
им в разработването и прилагането на процедурите за безопасност, както и чрез 
предоставянето на информация относно съществуващите потенциални рискове;

5. изисква от Комисията да разгледа възможността за определяне на изисквания по 
отношение на обучението на работниците, които изпълняват високорискови задачи;

6. призовава да се прилагат строги критерии в областта на безопасността и обучението 
към подизпълнителите, които трябва да имат необходимите умения за изпълнението 
на задачи, свързани с поддръжката и изграждането;

7. изисква дружествата със седалище в Съюза да прилагат едни и същи правила по 
отношение на здравето и безопасността на работниците за всички свои дейности по 
света.


