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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że sektor eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 
stanowi wysokie zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników z uwagi na 
niekiedy ekstremalne warunki środowiskowe, czas pracy w formie 12-godzinnych zmian 
oraz odizolowanie, a także uważa, że należałoby uregulować warunki pracy tych 
pracowników, w szczególności w związku z możliwością wystąpienia w tych warunkach 
błędu ludzkiego;

2. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar dokonania ponownego 
przeglądu dyrektywy 92/91/EWG i wzywa do przyjęcia podejścia opartego na 
maksymalnej, a nie minimalnej harmonizacji mogącej doprowadzić do odmiennego 
traktowania pracowników w tym samym przedsiębiorstwie w zależności od miejsca 
wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego;

3. podkreśla, że konieczne są systemy skutecznych kontroli prowadzonych przez organy 
kontroli z wykorzystaniem innowacyjnych metod, jak np. szczegółowe audyty dotyczące 
czasu pracy lub akcji ratowniczych;

4. oczekuje wypracowania kultury BHP poprzez zaangażowanie przedsiębiorstw i czynny 
udział pracowników, w szczególności poprzez konsultacje z nimi i włączenie ich w 
opracowywanie i stosowanie procedur bezpieczeństwa oraz poprzez informowanie o 
potencjalnych zagrożeniach związanych z ich pracą;

5. zwraca się do Komisji o rozpatrzenie możliwości określenia wymogów dotyczących 
szkolenia dla pracowników wykonujących zadania o wysokim stopniu zagrożenia; 

6. apeluje, aby surowe kryteria w zakresie bezpieczeństwa i szkolenia miały zastosowanie do 
podwykonawców, którzy muszą posiadać kwalifikacje wymagane do prowadzenia prac 
konserwacyjnych i budowlanych;

7. apeluje, aby spółki posiadające siedzibę w Unii stosowały te same zasady w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w odniesieniu do każdej działalności 
prowadzonej na świecie.


