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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení 
začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že při podpoře bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí EU a členské státy 
upřednostňovat preventivní přístup a umožnit všem pracovníkům plně sladit pracovní 
a soukromý život, přičemž by vnitrostátní plány prevence měly zohlednit veřejné služby 
v oblasti zdraví, hygieny a bezpečnosti na pracovišti v zájmu ochrany zdraví pracujících 
a dobrých pracovních podmínek;

2. vyzývá EU a členské státy, aby vytvořily evropský program pro sledování pracovních 
rizik (zejména potíže pohybového ústrojí a psychosociální problémy), který bude založen 
na zdravotních ukazatelích, definicích a epidemiologických nástrojích společných pro 27 
členských států; trvá na tom, že je nutné zaujmout přístup integrovaného sledování 
zaměřeného nejen na profesní dráhu stávajících zaměstnanců, ale i na zdravotní stav 
zaměstnanců v důchodu;

3. připomíná, že pracoviště je třeba považovat za prioritní platformu EU a členských států 
pro provádění preventivních strategií, a to jak v případě přenosných, tak i v případě 
nepřenosných chorob, a že zaměstnavatelé, organizace pracovníků a další sociální partneři 
hrají významnou úlohu při propagování zdravého životního stylu a podpoře 
informovanosti o otázkách zdraví mezi aktivní populací;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzivnily boj proti nerovnostem v oblasti zdraví, 
a aby snižovaly rozdíly v oblasti pracovních podmínek a přístupu ke službám, jejichž 
cílem je zlepšit zdravotní stav pracovníků, prevenci a ochranu zdraví při práci;

5. zdůrazňuje skutečnost, že určité skupiny pracovníků, jako jsou například mladí či starší 
pracovníci, přistěhovalci a zaměstnanci v nejistých pracovních podmínkách (zejména 
u smluv na dobu určitou, přechodných zaměstnání a zaměstnání na částečný úvazek), jsou 
častěji vystaveny pracovním rizikům; zdůrazňuje, že by se měla věnovat zvláštní 
pozornost situaci zranitelných pracovníků, včetně osob, které se musí účastnit povinných 
programů činnosti, aniž by prošly odbornou přípravou a aniž by k tomu měly potřebnou 
kvalifikaci; vybízí proto Komisi a členské státy, aby přijaly preventivní opatření zaměřená 
konkrétně na tyto cílové skupiny; je přesvědčen, že je třeba věnovat zvláštní pozornost 
ženám a otázkám mateřství, a připomíná, že stabilní zaměstnání s příslušnými právy je 
faktorem, který významným způsobem přispívá ke zdraví a bezpečnosti na pracovišti;

6. zdůrazňuje klíčový význam vzdělávacích programů zaměřených na bezpečnost mladých 
pracovníků během prvních měsíců práce a na dohled nad nimi; v této souvislosti se 
domnívá, že zásadní úlohu mohou mít vzdělávací programy poskytující informace 
relevantní pro příslušná odvětví a kvalitní dohled, které mají přímý dopad na bezpečnost 
pracovníků;

7. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012 předložila závazný legislativní návrh, který 
zajistí, aby se právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví v plném rozsahu 
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vztahovaly i na subdodavatele na všech úrovních, a učinila se tak přítrž praktikám 
některých zaměstnavatelů, kteří uplatňovali preventivní opatření pouze na své vlastní 
pracovníky;

8. upozorňuje na skutečnost, že k hlavním cílům strategie Společenství na období 2007–
2012 patří jak zajištění řádného provedení právních předpisů EU, tak zlepšení 
a zjednodušení stávajících předpisů, a to i provedením nezávazných nástrojů; připomíná, 
že na základě článku 4 Smlouvy o fungování Evropské unie má Evropská unie v oblasti 
zaměstnanosti a veřejného zdraví pouze sdílenou pravomoc se členskými státy a že 
Komise ve svém sdělení z roku 2007 klade důraz na rozvoj a provádění vnitrostátních 
strategií; proto trvá na tom, že je nutné jednotně přizpůsobit evropské právní předpisy 
sociálním změnám a nevytvářet zbytečně další právní předpisy na evropské úrovni;

9. zdůrazňuje, že strategii Společenství na období 2007–2012 lze pokládat za úspěšnou, 
podaří-li se dosáhnout „neustálého, trvalého a stejnoměrného snižování pracovních úrazů 
a nemocí z povolání“, včetně explicitně stanoveného cíle snížení výskytu pracovních 
úrazů o 25 %, a poznamenává, že takovéto výsledky bude nezbytné prokázat 
odpovídajícími číselnými údaji dokládajícími vývoj v oblasti pracovních úrazů a nemocí 
z povolání na celounijní úrovni;

10. naléhavě žádá Komisi, aby byla nápomocna při vypracovávání evropských standardů pro 
bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti; v této souvislosti zdůrazňuje nezbytnost 
spolupráce mezi členskými státy, a to pokud jde o zjišťování příčin pracovních úrazů i 
o výměnu osvědčených postupů;

11. připomíná, že rámcová směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (89/391/EHS) je 
již více než 20 let stará a dosud nebyla podstatně změněna, a proto musí být přizpůsobena 
novým výzvám, které s sebou nesou změny pracovního prostředí a vývoj v řízení 
zdravotní péče, jako je například rostoucí výskyt psychických onemocnění a potíží 
pohybového ústrojí, s cílem upřednostnit politiky zaměstnanosti zaměřené na pracovní 
schopnost, zdraví a spokojenost zaměstnanců;

12. vyzývá Evropskou komisi, aby při revizi této strategie a evropských právních předpisů 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví přednostně zaměřila na psychická onemocnění, 
jako je deprese, neboť deprese a kognitivní poruchy související s pracovním prostředím se 
stávají stále častějším problémem;

13. vyzývá Komisi, aby přepracovala směrnici 2004/37/ES o ochraně pracovníků před riziky 
spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, a rozšířila tak její oblast 
působnosti na látky toxické pro reprodukci; konstatuje, že mezní hodnoty zdraví 
škodlivých látek byly skutečně stanoveny jen u několika málo látek; v zájmu zaměstnanců 
žádá rychlé provedení nařízení REACH, zejména účinné uplatňování požadavků na 
nahrazení uvedených ve směrnici 2004/37/ES;

14. je znepokojen v souvislosti s posuzováním hranic rizika pro pracující těhotné ženy; žádá 
zevrubnou studii důsledků vystavení těhotných žen určitým pracovním podmínkám (jako 
je vystavení chemickým látkám, ionizujícímu záření, elektromagnetickým vlnám, stresu, 
příliš velkému horku, zvedání těžkých břemen atd.); v této souvislosti vyzývá rovněž 
k tomu, aby byly prozkoumány vzájemné souvislosti mezi potraty, komplikacemi při 
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porodu, novorozenci se zdravotními problémy na jedné straně a rizikovými pracovními 
podmínkami pro těhotné ženy na straně druhé;

15. poznamenává, že Parlament v roce 2007 usoudil, že stávající právní předpisy týkající se 
poruch pohybového ústrojí jsou nevyhovující, a proto požádal Komisi, aby zvážila 
předložení návrhu směrnice; konstatuje, že čtyři roky poté jsou právní předpisy týkající se 
poruch pohybového ústrojí nadále nevyhovující, protože Komise se s návrhem nové 
směrnice opozdila;

16. vyjadřuje politování nad tím, že na evropské úrovni neexistuje společná a jednotná 
definice psychického obtěžování; vyzývá Komisi a členské státy, aby vyvinuly 
vnitrostátní strategie boje proti násilí na pracovišti, jež by byly účinné a byly by založeny 
na jedné definici psychického obtěžování společné pro 27 členských států;

17. vyjadřuje politování nad zpožděním Komise při přípravě nového legislativního návrhu 
o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích, které se týkají expozice 
pracovníků rizikům souvisejícím s elektromagnetickými poli, k němuž došlo po odložení 
provedení směrnice 2004/40/ES, a vyzývá k rychlému provedení odpovídajících právních 
předpisů, jakmile budou přijaty;

18. zdůrazňuje, že muži a ženy nejsou vystaveni pracovním rizikům ve stejné míře, ať už se 
jedná o psychosociální nebo fyzická rizika (zejména potíže pohybového ústrojí); 
připomíná ostatně, že je možné stanovit vztah mezi nestabilními pracovními smlouvami, 
zejména krátkodobými smlouvami a smlouvami na částečný úvazek, a zvýšením 
fyzických a psychosociálních rizik spojených s prací; vyzývá proto členské státy, aby ve 
své vnitrostátní strategii zohlednily genderový rozměr a rizika spojená s různými 
pracovními smlouvami;

19. žádá zajištění zdrojů pro inspekci práce, přísné normy kvality vzdělávání a dalšího školení 
inspektorů práce a zintenzivnění kontrol; žádá, aby byla zajištěna nezávislost inspekce 
práce na podnicích;

20. vítá skutečnost, že dostupné údaje potvrzují trend snižování počtu pracovních úrazů; 
upozorňuje však, že počet pracovních úrazů je i nadále příliš vysoký;

21. poukazuje na skutečnost, že Komise ve svém sdělení z roku 2007 uvedla, že jedním 
z jejích cílů je podpořit malé a střední podniky při provádění právních předpisů EU 
a politik zaměřených na prevenci rizik;

22. upozorňuje na to, že k bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti významnou měrou 
přispívá odpovídající odborná příprava pracovníků, a že by jí proto měla být 
v budoucnosti věnována větší pozornost;

23. vyzývá Komisi, aby v rámci budoucích právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci pokud možno podporovala využívání technologií, které snižují riziko 
spojené s nebezpečnými látkami v případě pracovních úrazů, a aby případně usilovala 
o to, aby byly tyto technologie používány místo chemických a radioaktivních látek;

24. žádá, aby bylo členským státům uloženo jako minimální požadavek vytvořit závazný 
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seznam nemocí z povolání platný pro celou EU, do něhož budou zařazeny také nemoci 
související s novými patogenními pracovními stresy, jako jsou například s prací 
související psychická onemocnění zasahující pohybové ústrojí;

25. vyzývá členské státy, aby co nejdříve provedly směrnici 2010/32/EU o ochraně 
zdravotnického personálu před poraněními ostrými předměty, a aby zajistily maximální 
ochranu pacientů a ošetřujícího personálu před infekcemi spojenými se zdravotní péčí;

26. trvá na tom, že je nezbytné průběžně zlepšovat shromažďování údajů, aby byla zajištěna 
srovnatelnost údajů na úrovni EU;

27. vyzývá členské státy a Komisi, aby usnadnily uplatňování pokynů týkajících se ochrany 
pracovníků v praxi, aniž by to snížilo účinnost předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

28. je pro legislativní iniciativu týkající se ochrany pracovníků před kouřením na pracovišti, 
neboť úplná ochrana v této oblasti není dosud zajištěna;

29. zdůrazňuje, že úsporná opatření přijatá v souvislosti s hospodářskou krizí nesmí vést 
k tomu, že bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebude věnována pozornost;

30. zdůrazňuje, že odpovědnost za podporu fyzického i psychického zdraví pracovníků je na 
zaměstnavatelích; žádá, aby podniky uzavřely dohody, jež stanoví povinnost podniků 
prosazovat ochranu zdraví při práci formou certifikovaného systému řízení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, který bude v souladu s kvalitativními kritérii evropské sítě na 
podporu ochrany zdraví při práci;

31. žádá o to, aby byl na evropské úrovni veden intenzivnější sociální dialog na téma 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci a aby byla v rámci tohoto dialogu posílena účast 
zaměstnanců;

32. žádá o zlepšení přeshraniční výměny informací mezi různými vnitrostátními orgány 
s cílem dosáhnout účinnější kontroly v rámci vysílání pracovníků do jiných členských 
států EU.
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