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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da so v sektorju pridobivanja nafte in plina na odprtem morju zelo velika 
tveganja za zdravje in varnost delavcev zaradi potencialno ekstremnih okoljskih razmer, 
delovnega časa v 12-urnih delovnih izmenah in odmaknjenosti, ter meni, da bi bilo treba 
delovne razmere za te delavce urediti, zlasti z vidika človeških napak, do katerih lahko 
zaradi tega pride;

2. pozdravlja namero Komisije, da ponovno pregleda direktivo 92/91/EGS, in zahteva 
najvišjo in ne najnižjo stopnjo uskladitve, saj bi lahko slednja povzročila različno 
obravnavanje znotraj istega podjetja na različnih lokacijah črpanja plina in nafte;

3. poudarja, da so potrebni učinkoviti nadzorni sistemi inšpekcijskih organov, ki uporabljajo 
inovativne metode, kot so posebni pregledi delovnega časa ali reševalnih akcij;

4. želi, da bi se z zavezanostjo podjetij in aktivnim udejstvovanjem delavcev razvila kultura 
zdravja in varnosti, zlasti prek posvetovanja z delavci ter njihovega vključevanja v razvoj 
in izvajanje varnostnih postopkov, pa tudi z obveščanjem o morebitnih tveganjih, 
povezanih z njihovim delom;

5. poziva Komisijo, naj preuči možnost uvedbe zahtev glede usposabljanja delavcev, ki 
opravljajo izredno nevarne naloge;

6. zahteva stroga merila za varnost in usposabljanje podizvajalcev, ki morajo imeti 
zahtevane kvalifikacije za opravljanje vzdrževalnega in gradbenega dela;

7. zahteva, da podjetja s sedežem v Uniji izvajajo enaka pravila s področja varnosti in 
zdravja pri delu za vse dejavnosti, ki jih opravljajo po svetu.


