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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că sectorul activităților petroliere și gaziere offshore prezintă un risc foarte 
ridicat pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor ca urmare a condițiilor de mediu uneori 
extreme, a timpului de lucru în ture de 12 ore și a izolării, și consideră că este necesară o 
reglementare a condițiilor de lucru, mai ales având în vedere erorile umane la care acestea 
pot conduce; 

2. salută intenția Comisiei de a reexamina Directiva 92/91/CEE și solicită o abordare care să 
conducă la o armonizare maximă, nu minimă, aceasta din urmă putând crea diferențe de 
tratament în cadrul aceleiași întreprinderi, în funcție de locul de desfășurare a activității 
sale;

3. insistă asupra necesității punerii în aplicare a unor sisteme de control eficiente de către 
organele de inspecție, cu metode inovatoare precum audituri specifice privind timpul de 
lucru sau operațiunile de salvare; 

4. dorește dezvoltarea unei culturi a sănătății și siguranței prin angajamentul întreprinderilor 
și participarea activă a lucrătorilor, în special prin consultarea și cooperarea acestora 
pentru elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor de securitate, precum și prin 
informarea lor cu privire la riscurile potențiale;

5. solicită Comisiei să examineze posibilitatea stabilirii anumitor cerințe în ceea ce privește 
formarea profesională a lucrătorilor care desfășoară activități cu risc ridicat; 

6. solicită stabilirea unor criterii stricte în materie de siguranță și formare profesională pentru 
subcontractanți, care trebuie să aibă competențele necesare pentru a executa lucrări de 
întreținere și construcție;

7. solicită ca întreprinderile având sediul în Uniunea Europeană să aplice aceleași norme de 
sănătate și siguranță a lucrătorilor pentru activitățile din întreaga lume. 


