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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzsver, ka, veicinot veselību un drošību darba vietā, ES un dalībvalstīm ir jāpiešķir 
prioritāte preventīvai pieejai un jāmudina visi darba ņēmēji saskaņot darba un privāto 
dzīvi, ņemot vērā valstu profilakses programmas, ko īsteno valsts veselības, higiēnas un 
darba drošības dienesti, lai aizsargātu darba ņēmēju veselību un darba apstākļus;

2. aicina ES un dalībvalstis izstrādāt Eiropas līmeņa arodrisku uzraudzības programmu, jo 
īpaši attiecībā uz muskuļu un skeleta sistēmas un psihosociāliem traucējumiem, 
pamatojoties uz visās 27 dalībvalstīs kopīgiem sanitāriem rādītājiem, definīcijām un 
epidemioloģiskiem līdzekļiem; uzsver nepieciešamību pēc integrētas uzraudzības 
programmas, kurā tiek ņemta vērā gan pašreizējo darba ņēmēju profesionālā darbība, gan 
pensionētu kādreizējo darba ņēmēju veselības stāvoklis;

3. atgādina, ka darba vieta ir jāuzskata par privileģētu platformu Eiropas Savienības un 
dalībvalstu preventīvajām stratēģijām, kas risina ar infekcijas un neinfekcijas slimībām 
saistītas problēmas, un ka darba devējiem, darba ņēmēju organizācijām un citiem 
sociālajiem partneriem ir būtiska nozīme veselīgas dzīves modeļu un zināšanu par 
veselību popularizēšanā aktīvo iedzīvotāju vidū;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt cīņu pret nevienlīdzību veselības nozarē un 
samazināt atšķirības attiecībā uz darba apstākļiem un piekļuvi pakalpojumiem, lai 
uzlabotu darba ņēmēju veselību, profilaksi un veselību darba vietā;

5. atgādina, ka noteiktas nodarbināto grupas, piemēram, gados jaunāki un vecāki darbinieki, 
migranti un nepastāvīgās darba vietās strādājošie (proti, strādājošie ar noteiktu līguma 
ilgumu, pagaidu darbinieki un nepilnu darba laiku strādājošie) ir biežāk pakļauti 
arodriskam; uzsver, ka ir jāpievērš īpaša uzmanība neaizsargātu darba ņēmēju situācijai, jo 
īpaši personām, kurām ir jāpiedalās obligātās darba programmās bez iepriekšējas 
apmācības vai nepieciešamās kvalifikācijas; tādēļ aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis 
paredzēt šīm mērķa grupām piemērotākus profilaktiskus pasākumus; uzskata, ka ir 
jāpievērš īpaša uzmanība sievietēm un ar maternitāti saistītiem jautājumiem, un atgādina, 
ka stabila nodarbinātība un tiesības ir būtisks faktors veselības un drošības darbā jomā;

6. uzsver mācību programmu īpaši būtisko nozīmi drošības un jauniešu uzraudzības jomā 
pirmajos mēnešos pēc darba uzsākšanas; šajā sakarībā uzskata, ka mācības, kas nodrošina 
konkrētu informāciju par attiecīgo nozari, ir ārkārtīgi nozīmīgas, kā arī ļoti svarīga ir 
kvalitatīva uzraudzība, kas tieši ietekmē strādājošo drošību;

7. aicina Komisiju līdz 2012. gada beigām ierosināt saistošus tiesību aktus, lai nodrošinātu, 
ka tiesību akti veselības un drošības jomā tiek pilnībā piemēroti apakšuzņēmējiem visos 
līmeņos ar mērķi pārtraukt dažu darba devēju praksi ierobežot profilakses pasākumus 
saviem darbiniekiem;
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8. norāda, ka Kopienas stratēģijas 2007.–2012. gadam galvenie mērķi ir gan garantēt ES 
tiesību aktu pienācīgu īstenošanu, gan uzlabot un vienkāršot pašreizējos tiesību aktus, 
tostarp īstenojot nesaistošus instrumentus; turklāt atgādina, ka attiecībā uz Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 4. pantu nodarbinātības un sabiedrības veselības jomā ES ir 
tikai ar dalībvalstīm dalīta kompetence un ka Komisija 2007. gada paziņojumā prasa 
izstrādāt un īstenot valsts stratēģijas; līdz ar to uzsver nepieciešamību saskaņoti pielāgot 
ES tiesību aktus pārmaiņām sabiedrībā, nevis izstrādāt nelietderīgus tiesību aktus Eiropas 
līmenī;

9. uzsver, ka stratēģijas drošībai un veselības aizsardzībai darbā laikposmam no 2007. līdz 
2012. gadam sekmes nozīmē „nepārtrauktu, noturīgu un pastāvīga arodslimību un 
nelaimes gadījumu darbā skaita samazināšanos”, tostarp skaidri noteiktā mērķa samazināt 
negadījumu skaita darbā par 25 % īstenošanu, un norāda, ka šie rezultāti ir jāpierāda ar 
atbilstošiem skaitliskiem datiem par ES līmeņa tendencēm attiecībā uz nelaimes 
gadījumiem darbā un arodslimībām;

10. prasa Komisijai atvieglot Eiropas veselības un drošības standartu darba vietā izstrādi; šajā 
sakarībā uzsver nepieciešamību dalībvalstīm sadarboties, gan izmeklējot negadījumu 
darbā iemeslus, gan apmainoties ar paraugpraksi;

11. norāda, ka Pamatdirektīva par darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā 
(89/391/EEK) ir spēkā jau vairāk nekā 20 gadu un līdz šīm nav būtiski grozīta, un tādēļ tā 
ir jāpielāgo jaunajiem uzdevumiem, ko rada pārmaiņas darba vidē un attīstība veselības 
aprūpes pārvaldības jomā, piemēram, psihisko saslimšanu un muskuļu un skeleta sistēmas 
traucējumu skaita pieaugums, lai piešķirtu prioritāti mērķtiecīgiem nodarbinātības 
politikas virzieniem, kas veicina strādājošo spēju strādāt, veselību un labklājību;

12. aicina Eiropas Komisiju, pārskatot stratēģiju un Eiropas Savienības tiesību aktus veselības 
un drošības jomā, apsvērt iespēju piešķirt prioritāti tādām garīgām slimībām kā depresija, 
ņemot vērā to, ka padziļinās problēmas, ko rada ar darba vietu saistīta depresija un 
uztveres traucējumi;

13. aicina Komisiju pārskatīt Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, 
kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā, lai attiecinātu tās piemērošanas 
jomu arī uz toksiski reproduktīvām vielām; konstatē, ka robežlielumi ir noteikti tikai 
nelielam skaitam veselībai kaitīgo vielu; darba ņēmēju interesēs pieprasa steidzami īstenot 
REACH regulu un jo īpaši efektīvi piemērot Direktīvā 2004/37/EK noteiktās prasības par 
aizstāšanu;

14. pauž bažas par to, ka netiek pietiekami novērtēts riska slieksnis, kuram darbā ir pakļautas 
grūtnieces; prasa veikt padziļinātu pētījumu par to, kādas sekas rada grūtnieču darbs 
noteiktos apstākļos (piemēram, ķīmisku produktu, jonizējošas radiācijas, 
elektromagnētisko viļņu, stresa, pārmērīga karstuma, pārmērīgas slodzes u.c. iedarbība); 
šajā sakarībā arī prasa izpētīt saikni starp nedzīvdzimšanu, sarežģījumiem dzemdību laikā 
un ar veselības problēmām dzimušiem bērniem un grūtniecēm riskantiem darba 
apstākļiem;

15. norāda – Parlaments 2007. gadā aplēsa, ka spēkā esošie tiesību akti attiecībā uz muskuļu 
un skeleta sistēmu ir nepietiekami, un tādēļ aicināja Komisiju paredzēt iesniegt 
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priekšlikumus direktīvai; konstatē, ka pēc četriem gadiem tiesību akti attiecībā uz 
muskuļu un skeleta sistēmu joprojām ir nepietiekami un Komisija kavējas ar priekšlikumu 
jaunai direktīvai;

16. pauž nožēlu par to, ka Eiropas līmenī nav kopējas un vienotas psiholoģiskās uzmākšanās 
definīcijas; aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt efektīvas valstu stratēģijas cīņai pret 
vardarbību darba vietā, kuru pamatā ir visās 27 dalībvalstīs kopēja psiholoģiskās 
uzmākšanās definīcija;

17. pauž nožēlu par Komisijas kavēšanos iesniegt jaunu tiesību akta priekšlikumu par 
minimālajām drošības un veselības prasībām attiecībā uz darba ņēmējiem, kas pakļauti 
elektromagnētisko lauku radītajam riskam, pēc Direktīvas 2004/40/EK piemērošanas 
atlikšanas un prasa, lai tūlīt pēc pieņemšanas tiktu īstenoti attiecīgie tiesību akti;

18. uzsver, ka vīriešus un sievietes atšķirīgi skar gan psihosociālie, gan fiziskie (tostarp 
muskuļu un skeleta sistēmas) arodriski; turklāt atgādina, ka ir iespējams konstatēt saikni 
starp nedrošiem līgumiem, proti, pagaidu un nepilna laika darba līgumiem, un fizisku un 
psihosociālu arodrisku pieaugumu; tādēļ prasa dalībvalstīm savās valsts stratēģijās ņemt 
vērā dzimumu aspektu un riskus, kas saistīti ar dažādiem darba līgumiem;

19. pieprasa garantētus resursus darba inspekcijai, augstus darba inspektoru izglītības un 
mācību standartus, kā arī stingrākas pārbaudes; pieprasa, lai tiktu nodrošināta darba 
inspekcijas neatkarība no inspicējamajiem uzņēmumiem.

20. atzinīgi vērtē to, ka pieejamie dati atspoguļo tendenci samazināties darba negadījumu 
skaitam; tomēr norāda, ka darba nelaimes gadījumu skaits darbā joprojām ir pārāk liels;

21. atzīmē – Komisija savā 2007. paziņojumā norādīja, ka viens no tās mērķiem ir palīdzēt 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) īstenot ES tiesību aktus un to riska 
novēršanas politiku;

22. norāda, ka atbilstoša darba ņēmēju apmācība būtiski uzlabotu viņu veselību un drošību un 
ka tam turpmāk būtu jāpievērš vairāk uzmanības;

23. aicina Komisiju turpmākajos tiesību aktos attiecībā uz veselību un drošību darba vietā, ja 
iespējams, situācijās, kad darba vietā notiek nelaimes gadījums, veicināt tādu tehnoloģiju 
izmantošanu, kuras ierobežo bīstamu vielu radītu risku, un attiecīgā gadījumā izmantot 
šādas tehnoloģijas, nevis ķīmiskas un radioaktīvas vielas;

24. aicina kā minimuma prasību noteikt dalībvalstīm saistošu ES arodslimību sarakstu, kurā ir 
atzītas arī arodslimības, ko izraisa jauni patogēni ar nodarbinātību saistīti stresa veidi, 
piemēram, piemēram, darba izraisītas garīgas saslimšanas un slimības, kuras skar muskuļu 
un skeleta sistēmu;

25. aicina dalībvalstis pēc iespējas ātrāk īstenot Direktīvu 2010/32/ES par asu instrumentu 
radītu ievainojumu novēršanu un nodrošināt visaugstākā līmeņa aizsardzību pacientiem un 
veselības aprūpes darbiniekiem pret infekcijām, kas saistītas ar veselības aprūpes ietekmi;

26. uzsver nepieciešamību turpināt uzlabot datu vākšanu, lai nodrošinātu datu salīdzināmību 
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ES līmenī;

27. aicina dalībvalstis un Komisiju izstrādāt vienkāršāk piemērojamas pamatnostādnes 
strādājošo aizsardzībai, nemazinot noteikumu par veselību un drošību darbā ietekmi;

28. atbalsta likumdošanas iniciatīvu, lai aizsargātu darba ņēmējus pret tabakas dūmiem darba 
vietā, jo pašlaik netiek garantēta visaptveroša aizsardzība šajā jomā;

29. norāda, ka ietaupījumu veikšana ekonomikas krīzes laikā nedrīkst novest pie uzmanības 
mazināšanās attiecībā uz veselību un drošību darbā;

30. uzsver darba devēju atbildību stiprināt darba ņēmēju fizisko un garīgo veselību; aicina 
uzņēmumus koplīgumos ieviest normas obligāti veicināt veselību darbā sertificētas 
drošības un veselības darbā pārvaldības sistēmas veidā atbilstīgi Eiropas tīkla veselības 
veicināšanai darbā kvalitātes kritērijiem;

31. prasa pastiprināt ES līmeņa sociālo dialogu par veselību un drošību darbā un palielināt 
darba ņēmēju līdzdalību;

32. prasa uzlabot pārrobežu apmaiņu ar informāciju starp dažādām valstu iestādēm, lai varētu 
veikt efektīvākas pārbaude gadījumos, kad darba ņēmēji tiek nosūtīti uz citām ES 
dalībvalstīm;



AD\881565LV.doc 7/7 PE470.073v03-00

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 26.10.2011

Galīgais balsojums +:
–:
0:

55
0
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, 
Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris 
Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas 
Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta 
Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, 
Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Jo 
Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres 
Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste 
Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, 
Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, 
Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina 
Yannakoudakis

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Matthias Groote, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, 
Michail Tremopoulos, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Peter Šťastný


