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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že v odvětví těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách čelí pracovníci 
velmi vysokým zdravotním a bezpečnostním rizikům, jejichž příčinou jsou někdy 
extrémní environmentální podmínky, dvanáctihodinová pracovní doba a odloučenost 
pracoviště, a domnívá se, že jejich pracovní podmínky by měly být upraveny náležitými 
předpisy, obzvláště vzhledem k selhání lidského faktoru, k němuž mohou vést;

2. vítá záměr Komise přezkoumat směrnici 92/91/EHS a žádá, aby bylo vynaloženo úsilí 
o maximální harmonizaci, neboť výsledkem minimální harmonizace by mohla být situace, 
kdy se v rámci jedné společnosti zachází s pracovníky na různých místech těžby různým 
způsobem;

3. trvá na tom, že je nezbytné zavést účinné systémy kontroly, kterou by inovativními 
metodami, jako jsou zvláštní kontroly pracovní doby nebo záchranných akcí, prováděly 
inspekční orgány;

4. požaduje, aby problematice zdraví a bezpečnosti byla věnována větší pozornost, která by 
se odrážela v závazcích přijímaných podniky a v aktivní účasti zaměstnanců, čehož by 
bylo možné dosáhnout především konzultacemi se zaměstnanci, jejich účastí na 
vypracování a uplatňování bezpečnostních postupů a předáváním informací o případných 
rizicích;

5. žádá Komisi, aby zvážila možnost formulovat požadavky týkající se odborné přípravy 
pracovníků, kteří plní vysoce rizikové úkoly;

6. žádá o zavedení přísných kritérií, která by platila v oblasti bezpečnosti a odborné přípravy 
pro subdodavatele, jež musí mít schopnosti a dovednosti potřebné k plnění úkolů v oblasti 
údržby a výstavby;

7. požaduje, aby ve společnostech se sídlem v Unii platila pro veškerou jejich činnost stejná 
pravidla pro zdraví a bezpečnost pracovníků, ať už tuto činnost vyvíjejí v jakékoli části 
světa.


