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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας,
Έρευνας και Ενέργειας, αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος
που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες συστάσεις:
1. υπογραμμίζει ότι οι υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου
και φυσικού αερίου είναι πολύ υψηλού κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων, εξ αιτίας των ακραίων ενίοτε περιβαλλοντικών συνθηκών, του ωραρίου –
δωδεκάωρες βάρδιες – και της κατάστασης απομόνωσης· για τον λόγο αυτό εκτιμά ότι οι
συνθήκες εργασίας των εργαζομένων αυτών πρέπει να ρυθμιστούν, ιδίως όσον αφορά τα
ανθρώπινα λάθη που μπορούν να προκαλέσουν·
2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να επανεξετάσει την
οδηγία 92/91/ΕΟΚ και ζητεί τη μέγιστη και όχι την ελάχιστη εναρμόνιση, η οποία θα
μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορές μεταχείρισης εντός της ίδιας επιχείρησης, ανάλογα με
τον τόπο της εκμετάλλευσης·
3. τονίζει την ανάγκη να διαθέτουν οι οργανισμοί επιθεώρησης αποτελεσματικά συστήματα
ελέγχου με καινοτόμους μεθόδους, όπως είναι οι ειδικοί έλεγχοι για τον χρόνο εργασίας ή
τις επιχειρήσεις διάσωσης·
4. επιθυμεί να αναπτυχθεί με τη δέσμευση των επιχειρήσεων και την ενεργό συμμετοχή των
εργαζομένων μια καλλιέργεια της υγείας και της ασφάλειας, συγκεκριμένα μέσω
διαβουλεύσεων με τους εργαζομένους και συμμετοχής τους στον σχεδιασμό και την
εφαρμογή διαδικασιών ασφαλείας καθώς και της ενημέρωσής τους σχετικά με τους
δυνητικούς κινδύνους·
5. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να τεθούν για τους εργαζομένους με
καθήκοντα υψηλού κινδύνου απαιτήσεις κατάρτισης·
6. ζητεί να ισχύσουν για τους υπεργολάβους αυστηρά κριτήρια ασφάλειας και κατάρτισης,
ώστε να διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες για την εκτέλεση καθηκόντων
συντήρησης και κατασκευής·
7. ζητεί οι εταιρίες με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζουν στις απανταχού
δραστηριότητές τους τους αυτούς κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων.
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