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NÁVRHY
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku,
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:
1. zdôrazňuje, že činnosti v oblasti ťažby ropy a zemného plynu na mori sú mimoriadne
nebezpečné pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov v dôsledku niekedy extrémnych
environmentálnych podmienok, pracovného času v podobe dvanásťhodinových
pracovných zmien, ako aj odlúčenosti, a domnieva sa, že tieto pracovné podmienky by
mali byť predmetom úpravy, najmä z dôvodu zlyhania ľudského faktora, ktoré môžu
spôsobiť;
2. víta zámer Komisie preskúmať smernicu 92/91/EHS a žiada prístup založený na
maximálnej, nie minimálnej harmonizácii, pretože minimálna harmonizácia by mohla mať
za následok rozdielne zaobchádzanie na rôznych miestach ťažby v rámci toho istého
podniku;
3. trvá na potrebe zaviesť účinné systémy kontroly zo strany inšpekčných orgánov, ktoré
budú uplatňovať inovatívne metódy, ako sú osobitné kontroly pracovného času alebo
záchranných operácií;
4. žiada rozvíjanie kultúry zdravia a bezpečnosti, ktoré sa prejaví v úsilí podnikov a v
aktívnej účasti pracovníkov, predovšetkým formou konzultácií s pracovníkmi a ich
zapojenia do vypracúvania a uplatňovania bezpečnostných postupov, ako aj informovaním
o prípadných rizikách;
5. žiada Komisiu, aby zvážila možnosť stanovenia požiadaviek týkajúcich sa odbornej
prípravy pracovníkov, ktorí vykonávajú rizikové povolania;
6. žiada, aby sa stanovili prísne kritériá v oblasti bezpečnosti a odbornej prípravy platné pre
subdodávateľov, ktorí musia mať odborné zručnosti potrebné na plnenie úloh v oblasti
údržby a výstavby;
7. žiada, aby spoločnosti so sídlom v Únii uplatňovali tie isté pravidlá zdravia a bezpečnosti
pracovníkov vo všetkých svojich činnostiach na celom svete.
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