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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно междинния преглед на Европейската стратегия за здравословни и 
безопасни условия на труд за периода 2007—2012 г. 
(2011/2147(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално неговия 
преамбюл и членове 3 и 6 от него,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-
специално членове 3, 6, 9, 20, 151, 152, 153, 154, 156, 159 и 168 от него,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-
специално членове 1, 3, 27, 31, 32 и 33от нея1,

– като взе предвид Европейската социална карта от 3 май 1996 г. и по-специално 
Част I и член 3 от Част ІІ,

– като взе предвид Декларацията от Филаделфия от 10 май 1944 г. относно целите и 
задачите на Международната организация на труда,

– като взе предвид конвенциите и препоръките на МОТ в областта на 
здравеопазването и безопасността на работното място,

– Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 
декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото 
здраве и здравословните и безопасни условия на труд2;

– като взе предвид Директива (ЕИО) № 89/391 на Съвета от 12 юни 1989 година за 
въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на 
работниците на работното място, както и своите отделни директиви3,

– като взе предвид Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време4,

– като взе предвид Директива 2007/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2007 година за изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните 
специални директиви и на директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 
94/33/ЕО на Съвета, с оглед опростяване и рационализиране на докладите относно 
практическото прилагане5,

                                               
1 OВ С 303, 14.12.2007 г., стр. 1.
2 ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 70.
3 ОВ L 183, 29.6.1989, стр. 1.
4 ОВ L 299, 18.11.2003, стр. 9.
5 ОВ L 165, 27.6.2007, стр. 21.
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– като взе предвид Директива 2010/32/ЕС на Съвета за прилагане на рамковото 
споразумение за превенция на нараняванията с остри инструменти в болничния 
сектор и в сектора на здравното обслужване, сключено между HOSPEEM и 
EPSU1,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно „Подобряване на качеството 
и на производителността на труда: Стратегия на ЕС за здравословни и безопасни 
условия на труд за периода 2007–2012 г. - COM(2007) 0062,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обновена социална 
програма: възможности, достъп и солидарност в Европа през 21-ви век 
(COM(2008)0412),

– като взе предвид доклада на Комисията относно прилагането на Рамковото 
споразумение относно стреса на работното място, прието от социалните 
партньори (COM(2011)0241),

– като взе предвид своята резолюция от 24 февруари 2005 г. за насърчаване на 
здравословните и безопасни условия на труд на работното място2,

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2006 г. с препоръки до Комисията за 
предпазване на европейските здравни работници от инфекции, пренасяни по 
кръвен път, причинени от убождане с медицински игли3,

– като взе предвид своята резолюция от 23 май 2007 г. за насърчаване 
осигуряването на достойни условия на труд за всички4,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2008 г. относно стратегията на 
Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 
г.5,

– като взе предвид своята резолюция от 26 март 2009 г. относно социалната 
отговорност на подизпълнителите в производствените вериги6,

– като взе предвид работния документ на службите на Европейската комисия от 24 
април 2011 г., озаглавен "Междинна оценка на европейската стратегия за 
здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г." 
(SEC(2011)0547),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

                                               
1 ОВ L 134, 1.6.2010, стр. 66.
2 ОВ C 304E от 1.12.2005 г., стр. 400.
3 ОВ C 303 E, 13.12.2006 г., стр. 754.
4 ОВ C 102 E, 24.4.2008 г., стр. 321.
5 ОВ C 41E, 19.2.2009, стр. 14.
6 ОВ C 117E, 6.5.2010 г., стр. 176.
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храните (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че правото на здраве представлява основно право, както и че 
законодателството гарантира на всеки работник условия на труд, зачитащи 
неговото здраве, безопасност и достойнство,

Б. като има предвид, че правилната превенция на работниците благоприятства на 
свой ред тяхното добро здраве, качеството на работата и производителността; 
като има предвид разходите за предприятията и здравноосигурителните системи, 
произтичащи от професионалните заболявания и трудовите злополуки, възлизащи 
на 5,9 %1 от БВП,

В. като има предвид, че аутсорсингът посредством прибягването до подизпълнители 
и временен труд често е свързано с по-ниско квалифицирана работна ръка и 
разхлабени трудови отношения,

Г. като има предвид, че рамковата Директива (ЕИО) № 89/391 определя 
отговорността на работодателите по отношение на прилагането на политика на 
систематична превенция и се отнася до всички рискове, независимо от статута на 
работника,

Д. като има предвид нарастващото въздействие на хроничните здравни проблеми, 
свързани с работата, като например мускулно-скелетните смущения и 
психосоциалните рискове,

Е. като има предвид, че раковите заболявания представляват най-често срещаната 
причина за смъртността, свързана с работата, следвани от сърдечносъдовите и 
дихателните заболявания, а трудовите злополуки представляват само малка част 
от смъртните случаи2,

Ж. като има предвид, че всяка година 168 000 европейски граждани умират 
вследствие на свързани с работата злополуки или заболявания3,

Междинна оценка на стратегията

1. припомня, че европейската рамка в областта на здравословните и безопасни 
условия на труд не позволява автоматичното подобряване на условията на труд, 
тъй като от решаващо значение са доброто прилагане именно посредством 
участието на служителите, както и контролът върху прилагането на 

                                               
1 Правителство на Австралия:  The Cost of Work-Related Injury and Illness for Australian Employers, 

Workers and the Community. (Цената на трудовите злополуки и заболявания за австралийските 
работодатели, работници и общността.) Съвет на Австралия по безопасност и обезщетения, 
Австралийски съюз 2009 г., 41 стр., март 2009 г.

2 Международна организация на труда, 2005 г., изчисления за ЕС-27; 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm .

3 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level.(Общи тенденции съгласно изчисления брой 
трудови злополуки и фатални трудови заболявания на регионално и държавно ниво.) Journal of Safety 
Research 40 (2009) 125–139. Elsevier B.V.
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законодателството; призовава Комисията да предприема незабавни действия в 
случаите на констатирани нарушения;

2. припомня, че двата основни фактора, мотивиращи действията на работодателите, 
са юридическата принуда и исканията на служителите1;

3. счита за необходимо привеждането в съответствие, както на европейско, така и на 
национално равнище, на политиките в областта на здравословните и безопасни 
условия на труд с останалите публични политики: здравеопазване, заетост, 
промишленост, околна среда, транспорт, образование и енергетика;

4. подчертава значението на цялостното прилагане на REACH и необходимостта от 
по-доброто му съвместяване с политиките в областта на здравословните и 
безопасни условия на труд, както на европейско ниво, така и в отделните 
държави-членки;

5. изисква следващата европейска стратегия да определя повече измерими цели, 
заедно със задължителни времеви срокове и периодична оценка; призовава 
препоръчаната от МОТ цел за един инспектор на 10 000 работещи да стане 
задължителна;

6. счита, че държавите-членки и предприятията трябва да инвестират повече в 
политиките за предотвратяване на рисковете и да гарантират участието на 
работниците в тях;  счита, че възвръщаемостта на инвестициите бива 
обезпечавана от повишаването на производителността на труда и намаляване на 
разходите за социално осигуряване;

7. изразява съжалението си за неравностойното прилагане в ЕС на рамковото 
споразумението относно стреса на работното място и призовава Комисията да 
представи законодателно предложение относно стреса на работното място;

8. счита, че европейската политика по отношение на химическите рискове и 
превенцията на раковите заболявания, свързани с работата, трябва да бъде по-
амбициозна и реактивна;

9. изтъква широкото разпространение на нестандартизираните форми на заетост 
(временна работа, сезонна, на половин щат, дистанционна), които изискват 
специфичен подход за защитата на работниците; призовава Комисията за 
въвеждането на правен инструмент за съвместна и солидарна отговорност на 
предприятията във веригите от подизпълнители;

10. счита за необходимо засилването на сътрудничеството между ЕС, МОТ и СЗО с 
цел намирането на решения по отношение на социалната конкуренция между 
европейските работници и работниците от трети страни;

Събиране на статистически данни

                                               
1 EU-OSHA, проучване "Etude européenne sur les risques nouveaux et émergents" ("Европейско проучване 

относно новите и възникващите рискове" (Esener), 2009 г..
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11. подчертава, че Комисията би следвало да разполага със статистически средства за 
оценка на превенцията не само по отношение на злополуките, а също така и по 
отношение на патологиите и процента на работниците, изложени на химични, 
физични или биологични агенти, както и на опасни ситуации от гледна точка на 
организацията на труда;

12. призовава Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд да 
изготви списък на националните показатели за излагането на канцерогенни 
фактори и да анализира познанията в областта на излагането на най-уязвимите 
работници;

13. подчертава трудностите при събирането на данните в редица държави-членки; 
призовава дейностите на Европейската агенция за здравословни и безопасни 
условия на труд и на Eurofound (Европейска фондация за подобряване на 
условията на живот и труд) да бъдат подкрепени и широко огласени;

14. констатира намаляването на броя на трудовите злополуки, вероятно дължащо се 
на занижените равнища на активност и постоянното нарастване на дела на 
третичния сектор в икономиката изразява желанието си определените на 
европейско и национално равнище цели, както и оценката на тяхното постигане, 
да отчитат по-правилно това макроикономическо измерение;

15. отбелязва резултатите от проекта на Комисията "Scoreboard 2009", илюстриращи 
постигнатото от държавите-членки; изразява съжалението си, че тези данни не са 
обект на какъвто и да било демократичен контрол, а биват предоставяни на 
напълно произволен принцип;

16. счита за необходимо да бъде изследвана взаимовръзката между заболяванията на 
работното място и организацията на труда, вместо вниманието да бъде 
съсредоточено върху статистическите данни и откриването на индивидуални 
недостатъци;

17. повдига въпроса за зачитането на правото на здравословни и безопасни условия 
на труд в случаите на недекларирани дейности; подчертава, че здравословните и 
безопасни условия на труд представляват право, независимо от статута на 
работника, както и че това право трябва да бъде ефективно в рамките на 
законодателството;

За култура на превенцията

18. изразява съжалението, породено от липсата на информация по отношение на 
рисковете, сред служителите, работодателите, социалните партньори и дори 
здравните служби; припомня в това отношение положителната роля на участието 
и представителството на служителите1;

19. счита, че работниците трябва да бъдат защитени от механизъм за превенция на 

                                               
1 EU-OSHA, проучване Esener ; Eurofund, Conditions de travail et dialogue social (Условия на труда и  
социален диалог), 2009.
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рисковете, включително в публичния сектор;

20. счита, че трябва да бъде гарантирана независимостта спрямо работодателя на 
службите за превенция ; изразява съжалението си, че в някои държави-членки 
управлението на трудовите здравни служби остава в ръцете на асоциациите на 
работодателите, които по този начин са едновременно заинтересовани страни и 
съдии;

21. припомня, че инспекцията на труда играе незаменима роля за проверяване 
прилагането на съществуващото законодателство и следователно за превенцията; 
насърчава държавите-членки да въведат по-строги санкции по отношение на 
предприятията, които не изпълняват задълженията си по отношение на основните 
права (заплащане, здравословни и безопасни условия на труд, включително 
продължителност на работата);

22. изразява убеждението си, че без оценка на рисковете правилната защита на 
работниците е невъзможна ; счита за важно да се помогне на МСП да въведат 
свои политики за превенция на рисковете; подчертава положителната роля на 
инициативи като OiRA1, които да бъдат прости, безплатни и целенасочени;

23. изразява загриженост във връзка с въздействието на договорите за 
подизпълнение, например в областта на гражданските и военните ядрени 
съоръжения, тъй като всеки работодател е склонен да ограничи превантивните си 
действия до собствените си служители;  призовава Комисията да представи 
законодателство, свързано с подизпълнението;

24. призовава Комисията да предложи директива2 за защита лицата, които законно 
отправят предупреждение за във връзка с непризнати рискове в дадено 
предприятие; 

Уязвими работещи и специфични рискове

25. подчертава, че мигрантите3, младите хора, възрастните хора, жените в 
репродуктивна възраст, хората с увреждания, слабо квалифицираните работници 
представляват особено рискови категории4;

26. изразява съжаление във връзка с липсата на инициативи за разглеждане на 
положението на самостоятелно заетите работници, работниците с временни 
договори, домашните помощници или работниците с краткосрочни договори, при 
положение че те също имат право здравословните им и безопасни условия на труд 
да се зачитат;

27. изразява загриженост във връзка с условията на труд в сектора на ядрените 

                                               
1 Онлайн интерактивна оценка на риска, разработена от EU-OSHA.
2 По примера на Whistleblower Protection Act от 1989 г. в САЩ.
3 Eurofound, Заетост и условия на труд на работниците мигранти, 2007 г.
4 Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, 2011 г.
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дейности, където са наети командировани работници, работници, наети чрез 
агенции за временна заетост и подизпълнители, които са слабо информирани 
относно правата си; припомня рисковете, които по-ниското ниво на социална 
защита поставя върху тези служители;

28. изисква оценка на въздействието на потенциалните рискове на нанотехнологиите 
върху работното място;

29. счита, че превишаването на работното време и недостатъчните периоди на отдих 
представляват основен фактор за увеличаване на нивото на трудови злополуки и 
професионалните заболявания; желае премахването на клаузите за изключение от 
Директива 2003/88/ЕО, подчертава, че тези клаузи нарушават основните 
принципи на здравословни и безопасни условия на труд;

30. изразява тревога във връзка с увеличаването на случаите на недоброволно 
избрано непълно работно време, разпокъсано работно време и нощен труд1; желае 
да бъдат оценени рисковете на работата от разстояние и многообразните дейности 
върху съчетаването на личен и професионален живот;

31. желае бъдещото законодателно предложение2 относно мускулно-скелетните 
нарушения са обхваща всички работещи;

32. отново отправя призива си Препоръка 2003/670 относно европейската програма за 
професионални болести да бъде трансформирана в директива;

33. изразява тревога във връзка с постоянния брой случаи на рак, свързани с 
упражняването на трудова дейност3; изразява съжаление от това, че голям брой 
работници са все още изложени на опасностите на азбеста4;

34. призовава Комисията и държавите-членки да ускорят прилагането на REACH и 
по-специално заменянето на най-тревожните химически вещества;

35. призовава Европейската комисия да направи предложение за преразглеждане на 
Директива 2004/37 относно защитата на работниците от рискове, свързани с 
експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа преди края на 2012 
г., за да разшири обхвата й до веществата, токсични за репродукцията, по 
аналогия с будещите загриженост вещества от REACH, и да засили прилагането 
на принципа на заместване; желае да бъде направена връзка с репродуктивното 
здраве;

36. счита, че на европейско равнище за повечето от канцерогенните вещества следва 
да бъдат установени максимални граници на излагане, основани на въздействието 
върху здравето, а не върху оценката на техническата осъществимост какъвто е 
случаят понастоящем;

                                               
1 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010 г.; Евростат, Гъвкавост при разработването 

на работното време за жените и мъжете.
2 Предвидено в работната програма на Комисията за 2011 г.
3 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA).
4 Комитета на старшите инспектори по труда (CHRIT), 2006 г. 
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37. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и на националните парламенти и правителствата на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. По-добро прилагане на законодателството на ЕС

Съществува съответното общностно достижение на правото в областта на 
здравословните и безопасни условия на труд, по-точно рамковата директива от 1898 г. 
и директивите относно особени рискове или сектори, без да се забравя Директивата 
REACH. Тази законодателна съвкупност, която позволява прилагането на европейските 
договори и Хартата на основните права в областта на здравословните условия на труд, 
гарантира спазването на основното право на здраве.

Въпреки това със стратегията се подчертава, че това не е достатъчно. Необходимо е 
това законодателство да се разработи, за да се приспособи към нови рискове като 
например психо-социалните рискове. Психо-социалните рискове не са достатъчно 
засегнати в стратегията на Общността за периода 2007-2012 г., както и в някои 
държави-членки. При все това сега става въпрос за сериозен риск за здравословните 
условия на труд. В предприятията психо-социалните рискове се разглеждат основно 
като се предоставят обучения, но работещите страдат на първо място от слаба 
организация на труда и слаб стил на управление. Следователно това е връзката между 
страданията на работното място и организацията на труда, която следва да се анализира 
по-задълбочено, ако искаме да се намерят трайни решения на проблема с 
увеличаването на психо-социалните рискове.

Необходимо е също така да се развие европейската хармонизация, когато е уместно.  
Впрочем законодателството не може да свърши всичко. Буквата и духът на рамковата 
директива и на секторните директиви трябва да се спазват напълно от държавите-
членки, когато пристъпват към прилагане на това законодателство. Проверката на 
правилното прилагане на законодателството в областта на здравословните и безопасни 
условия на труд поверяват основна роля на инспекциите по труда за предотвратяването 
и контрола на рисковете. Инспекциите имат също така положителна роля за 
подобряване на информацията и опита в предприятието. Държавите-членки следва да 
засилят броя на ресурсите и ангажираните с инспекциите по труда и да постигнат целта 
за един инспектор на 10 000 работещи в съответствие с препоръките на Организацията 
по инспекцията на труда.  Това е цел, която вече се среща в доклада Wilmott на 
Европейския парламент относно стратегията на Общността за периода 2007–2012 г. 
Впрочем Европейската комисия трябва да изпълнява и роля чрез процедурите за 
нарушение, които може да започва по отношение на държавите-членки. Накрая, пряко 
засегнатите участници, тоест работещите и всички лица, които посещават работните 
места, трябва да имат възможността да участват в процесите на определяне и 
предотвратяване на рисковете.

Накрая трябва да се спомене положителната роля на лицата, подаващи 
предупреждение, които предупреждават законно относно непризнати рискове в дадено 
предприятие. Процесът на подаване на предупреждението следва да бъде защитен 
какъвто е случаят в много различни държави в Европа и по света. В Обединеното 
кралство „Public Interest Disclosure Act“ (Закон за оповестяване на информация в 
обществен интерес) защитава от 1998 г. служители, които подават тревожни сигнали 
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относно нередности от уволняване и оказване на натиск. В САЩ закрилата на 
служителите, които подават тревожни сигнали относно нередности зависи също така от 
темата, която се разкрива, и статута на въпросния служител, и попада в обхвата на 
Закона за закрила на служителите, които подават тревожни сигнали относно 
нередности от 1989 г. (Whistleblower Protection Act).

Важно е да се уточни, че според докладчика усилията в областта на подобряване на 
здравословните и безопасни условия на труд са в обхвата на взаимната полза. 
Прилагането на политики и практики за подобряване на безопасните условия на труд 
поражда благотворни резултати в четири области: икономически, социални и лични 
ползи и ползи, свързани с облика на предприятието.

ІІ. Включване на всички работещи в политиките за превенция

Най-напред е важно да се определят категориите работещи, изложени на риск, както и 
работещите, които не ползват закрила, за да се предложат подходящите отговори. 
Трябва да се направи така, че всички работещи да бъдат обхванати от политиките за 
превенция и да се ползват ефективно със спазването на основното им право на здраве.

На първо място съществуват групи работещи, изложени на риск: служителите в МСП, 
работещи в особено опасни сектори като строителството, работниците с увреждания, 
жените. Също така жените са много повече сред бедните работници точно поради 
предложенията, които им се отправят, за непълен работен ден не по тяхно желание, 
работно време, разделено на 2 или 3 времеви отрязъка на ден, несигурни договори, по-
специално в сектора на дистрибуторите на едро, почистването, дейности, обслужващи 
личността, и в домове за възрастни хора. 

Закрилата на служителите в МСП е друго предизвикателство, тъй като съществува 
голям марж при напредъка на закрилата на работещите. Една от линиите на този 
напредък е да се действа чрез опростяване на процедурата за оценка на риска в МСП. 
Компютърните програми, разпространени от ЕС – OSHA и OiRA, имат важна роля. От 
друга страна европейското проучване Esener показва, че работодателите признават, че 
са първите, на които липсват информация и ресурси от една страна и от друга страна 
правните задължения главно ги мотивират да въведат превантивни дейности.

На второ място съществуват групи, които не са обхванати от политиките за превенция, 
тъй като са поставени извън сферата на превенцията: работещи, които изпълняват 
договори за подизпълнение, нерегистрирани работници, домашни помощници, 
фиктивни самостоятелно заети лица, работниците с несигурна трудова заетост… 
Наблюдава се, че европейският пазар на труда е белязан от нарастване на аутсорсинг на 
работни места: верижно възлагане на подизпълнители, командироване на работници, 
договори по заместване и т.н. При временните трудови договори например, винаги има 
една част, която съответства на избора на отделния човек, и друга част, която 
съответства на задължение, наложено на човека. Но при всички случаи има проблем с 
информацията и обучението относно рисковете. Случаят с ядрения сектор е 
показателен.
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Всъщност, като се имат предвид потенциално опустошителното въздействие на 
човешката грешка при управлението на радиоактивните отпадъци и на отработеното 
гориво, е съществено важно да съществуват строги стандарти за обучение, безопасност 
на труда и инспекции от страна на независими органи. Самите работещи или техните 
представители трябва да бъдат консултирани и ангажирани в създаването и 
прилагането на процедурите по безопасност. Следва да се предоставя непрекъснато 
обучение за всички работници на места, където се складират опасни материали, или за 
тези, които са ангажирани с транспортирането на такива материали: това не означава 
просто техническия персонал, но всички работещи, независимо каква е 
продължителността на трудовия им договор или ролята им на място.

ІІІ. Преценяване на химическите и биологичните рискове 

Химическите и биологичните рискове са комплексни и данните са все още 
недостатъчни, но няма съмнение, че имат силно отрицателно въздействие върху 
работещите. Трябва да се действа бързо по отношение на азбеста, силициевия двуокис 
и други добре познати канцерогени. Трябва да се оценят и определят продукти, които 
могат да заменят канцерогените и да се разработят процеси за контрол за тези от тях, 
които не могат да бъдат заменени. REACH трябва да изпълни важна роля за 
превенцията на рак и други хронични заболявания, свързани с труда: трябва тези 

разпоредби на бъдат актуализирани и прилагани в пълна степен. »Накрая, трябва да се 
обърне особено внимание на жените в репродуктивна възраст заради въздействието 
върху плода.


