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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy,
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że w ramach promowania bezpieczeństwa i higieny pracy Unia Europejska
i państwa członkowskie muszą priorytetowo traktować podejście opierające się na 
zapobieganiu oraz umożliwić każdemu pracownikowi pełne pogodzenie życia 
zawodowego i prywatnego, z uwzględnieniem w krajowych planach zapobiegania 
opracowywanych przez publiczne służby zdrowia, higieny i bezpieczeństwa w pracy
i zorientowanych na ochronę zdrowia pracowników i warunki pracy;

2. wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie, żeby opracowały europejski program 
monitorowania ryzyka zawodowego, w szczególności zaburzeń układu mięśniowo-
szkieletowego i zaburzeń psychospołecznych, który zostanie oparty na wskaźnikach 
zdrowotnych, definicjach i narzędziach epidemiologicznych wspólnych dla 27 państw 
członkowskich; podkreśla konieczność zastosowania zintegrowanego podejścia do 
monitoringu, z uwzględnieniem zarówno kariery zawodowej obecnych pracowników, jak
i stanu zdrowia pracowników na emeryturze;

3. przypomina, że miejsce pracy ma być postrzegane jako platforma wyboru strategii UE
i państw członkowskich w zakresie profilaktyki chorób, na której omawiane są kwestie 
zarówno chorób zakaźnych, jak i niezakaźnych, oraz że pracodawcy, organizacje 
pracownicze i pozostali partnerzy społeczni mają do odegrania ważną rolę w promowaniu 
wśród pracujących zdrowego trybu życia i wiedzy na temat zdrowia;

4. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o bardziej zdecydowane zwalczanie 
nierówności w dziedzinie zdrowia oraz o zmniejszanie różnic w warunkach pracy
i dostępie do usług ukierunkowanych na poprawę zdrowia pracowników, a także na 
zapobieganie oraz ochronę zdrowia w miejscu pracy;

5. zaznacza, że w określonych grupach, np. wśród młodych i starszych pracowników, 
migrantów oraz osób zatrudnionych na podstawie umów niegwarantujących pewności 
zatrudnienia (w szczególności zatrudnionych na czas określony, tymczasowo lub na 
niepełny etat), pracownicy częściej są narażeni na ryzyko zawodowe; podkreśla, że należy 
zwrócić szczególną uwagę na sytuację pracowników szczególnie narażonych, m.in. osób 
biorących udział w programach prac obowiązkowych bez wcześniejszego przeszkolenia 
czy niezbędnych umiejętności; apeluje zatem do Komisji Europejskiej i państw 
członkowskich o podjęcie konkretniejszych działań zapobiegawczych na rzecz tych grup; 
uważa, że należy zwrócić szczególną uwagę na kobiety i kwestie związane
z macierzyństwem, oraz przypomina, że stałe zatrudnienie gwarantujące prawa 
pracownicze jest ważnym czynnikiem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy;

6. podkreśla kluczowe znaczenie programów szkoleń zawodowych z zakresu 
bezpieczeństwa, a także nadzoru nad młodymi pracownikami w pierwszych miesiącach 
pracy; w tym zakresie uważa, że istotną rolę odgrywają programy szkoleń zawodowych, 
które dostarczają szczegółowych informacji o danym sektorze, oraz wysokiej jakości 
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nadzór, który ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracowników;

7. wzywa Komisję do przygotowania przed końcem 2012 r. wiążących przepisów w celu 
zagwarantowania, że prawodawstwo w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa ma w pełni 
zastosowanie do podwykonawców na wszystkich szczeblach, tak aby położyć kres 
praktyce ograniczania przez niektórych pracodawców środków profilaktycznych do 
własnych pracowników;

8. przypomina, że jednym z zasadniczych celów strategii wspólnotowej na lata 2007-2012 
jest nie tylko zagwarantowanie właściwego wdrożenia prawodawstwa Unii Europejskiej, 
ale także polepszenie i uproszczenie prawodawstwa już obowiązującego, w szczególności 
poprzez zastosowanie instrumentów niewiążących; ponadto przypomina, że w związku
z art. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia i zdrowia 
publicznego Unii Europejskiej przysługują jedynie kompetencje dzielone z państwami 
członkowskimi oraz że w komunikacie z 2007 r. Komisja Europejska nalega na 
opracowywanie i wdrażanie strategii krajowych; w związku z tym podkreśla konieczność 
spójnego dostosowania prawodawstwa europejskiego do zmian w społeczeństwie oraz że 
nie należy uchwalać niepotrzebnego prawodawstwa na szczeblu europejskim;

9. podkreśla, że powodzenie strategii w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 
2007-2012 oznacza „stałe zmniejszanie liczby wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych w sposób zrównoważony i jednolity” i obejmuje realizację jasnego celu 25-
procentowego zmniejszenia liczby wypadków w pracy; zauważa także, że realizacja 
strategii będzie musiała zostać poparta odpowiednimi danymi ilościowymi na temat 
tendencji w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych na poziomie UE;

10. zwraca się do Komisji Europejskiej o wspieranie rozwoju europejskich norm 
bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach; w tym zakresie podkreśla 
konieczność współpracy między państwami członkowskimi w celu zbadania przyczyn 
wypadków przy pracy, ale także w celu wymiany najlepszych praktyk;

11. zwraca uwagę, że dyrektywa ramowa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(89/391/EWG) obowiązuje już ponad 20 lat i dotychczas nie została znacząco 
znowelizowana, w związku z czym należy ją dostosować do nowych wyzwań 
wynikających z faktu, że w sektorze zatrudnienia zaszły zmiany, zmieniło się zarządzanie 
opieką zdrowotną, m.in. wzrosła liczba przypadków zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń 
układu mięśniowo-szkieletowego, tak aby skoncentrować się na ukierunkowanych 
strategiach politycznych w dziedzinie zatrudnienia, które będą wspierać zdolność 
pracowników do pracy, ich zdrowie i dobro;

12. wzywa Komisję Europejską do nadania priorytetu zaburzeniom psychicznym, takim jak 
depresja, przy okazji zmiany strategii i europejskiego prawodawstwa w zakresie zdrowia
i bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę rosnący problem depresji i zaburzeń funkcji 
poznawczych związanych z pracą;

13. wzywa Komisję do przeglądu dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników 
przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub 
mutagenów podczas pracy, tak aby zwiększyć jej zakres i objąć nim substancje, które są 
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szkodliwe dla procesu rozrodczego; zauważa, że wartości graniczne dla substancji 
szkodliwych dla zdrowia określono tak naprawdę tylko w przypadku nielicznych 
substancji; dla dobra pracowników domaga się szybkiego wdrożenia rozporządzenia 
REACH, zwłaszcza skutecznego stosowania określonych w dyrektywie 2004/37/WE 
wymogów dotyczących wycofywania substancji;

14. wyraża niepokój w związku z niewystarczającą oceną ryzyka, na jakie w miejscu pracy są 
narażone kobiety w ciąży; zaleca przeprowadzenie pogłębionych badań dotyczących 
skutków narażenia kobiet w ciąży na określone warunki występujące w miejscu pracy (w 
tym narażenie na działanie substancji chemicznych, promieniowanie jonizujące, fale 
elektromagnetyczne, stres, zbyt wysokie temperatury, konieczność dźwigania zbyt dużych 
ciężarów itp.), w związku z czym zachęca do przestudiowania zależności między 
przypadkami poronień, komplikacji przy porodzie, dzieci urodzonych z problemami 
zdrowotnymi z jednej strony a warunkami pracy kobiet w ciąży związanymi z ryzykiem
z drugiej;

15. przypomina, że w 2007 r. Parlament uznał obecne prawodawstwo dotyczące zaburzeń 
układu mięśniowo-szkieletowego za nieodpowiednie i w związku z tym zwrócił się do 
Komisji o rozważenie możliwości przedstawienia nowego wniosku dotyczącego 
dyrektywy; odnotowuje, że cztery lata później prawodawstwo dotyczące zaburzeń układu 
mięśniowo-szkieletowego jest nadal nieodpowiednie, ponieważ Komisja opóźniła 
przedstawienie wniosku dotyczącego nowej dyrektywy;

16. ubolewa nad brakiem wspólnej i jednolitej definicji zjawiska mobbingu na szczeblu 
europejskim; apeluje do Komisji i państw członkowskich, żeby opracowały skuteczne 
krajowe strategie walki z przemocą w miejscu pracy, oparte na wspólnej dla 27 państw 
członkowskich definicji mobbingu;

17. wyraża ubolewanie z powodu opóźnień w działaniu Komisji, jeżeli chodzi
o przedstawienie nowego wniosku legislacyjnego dotyczącego minimalnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w dziedzinie narażenia pracowników na ryzyko 
związane z polami elektromagnetycznymi po opóźnieniu wdrożenia dyrektywy 
2004/40/WE, i apeluje o wdrożenie omawianych aktów prawnych niezwłocznie po ich 
przyjęciu;

18. podkreśla, że ryzyko zawodowe – niezależnie od tego, czy ma charakter psychospołeczny 
czy fizyczny (w szczególności zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego) –
w odmienny sposób dotyczy mężczyzn i kobiet; ponadto przypomina, że można wskazać 
na powiązanie między umowami niegwarantującymi pewności zatrudnienia,
w szczególności umowami o pracę tymczasową i na niepełny etat, i zwiększeniem ryzyka 
zawodowego o charakterze fizycznym i psychospołecznym; wzywa w związku z tym 
państwa członkowskie do uwzględniania w swoich strategiach krajowych wymiaru płci
i ryzyka związanego z różnymi rodzajami umowy o pracę;

19. apeluje o przeznaczenie odpowiednich środków na inspekcję pracy, wysokie normy 
jakości kształcenia i szkolenia inspektorów pracy oraz częstsze kontrole; domaga się 
zagwarantowania niezależności inspekcji pracy od kontrolowanego przedsiębiorstwa.

20. z zadowoleniem zauważa, że przedstawione dane potwierdzają tendencję zniżkową
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w zakresie wypadków przy pracy; wskazuje jednak, że liczba wypadków przy pracy jest 
ciągle za duża;

21. przypomina, że w komunikacie z 2007 r. Komisja Europejska postawiła za cel wsparcie 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) we wdrażaniu prawodawstwa unijnego i ich 
polityki w zakresie zapobiegania zagrożeniom;

22. zwraca uwagę na fakt, że do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników znacznie 
przyczynia się odpowiednie ich szkolenie, zatem w przyszłości trzeba będzie zwracać na 
nie większą uwagę;

23. wzywa Komisję, aby w przyszłym prawodawstwie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny 
pracy wspierała, w stosownych przypadkach, wykorzystywanie technologii, które 
zmniejszają ryzyko wypadków przy pracy z udziałem substancji niebezpiecznych, oraz 
aby w tym celu w miarę możliwości zapewniła wykorzystywanie zamienników substancji 
chemicznych i radioaktywnych;

24. apeluje o stworzenie wiążącego unijnego wykazu chorób – jako wymogu minimalnego 
wobec państw członkowskich – w którym za choroby zawodowe uznane zostaną także 
choroby będące wynikiem nowego rodzaju patogennego stresu zawodowego, takie jak 
schorzenia o podłożu psychicznym wynikające z pracy, oraz schorzenia mające wpływ na 
aparat ruchowo-mięśniowy;

25. wzywa państwa członkowskie do niezwłocznego wdrożenia dyrektywy 2010/32/UE 
dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami u pracowników opieki 
zdrowotnej oraz do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony pacjentom
i pracownikom służby zdrowia przed narażeniem na zakażenia związane z opieką 
zdrowotną;

26. podkreśla konieczność stałego ulepszania gromadzenia danych w celu zapewnienia 
porównywalności danych w całej UE;

27. wzywa państwa członkowskie i Komisję Europejską do dbania, by dyrektywy dotyczące 
ochrony pracowników były łatwiejsze do stosowania w praktyce, jednak bez osłabiania 
przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy;

28. popiera inicjatywę ustawodawczą dotyczącą ochrony pracowników przed dymem 
papierosowym w miejscu pracy, gdyż kompleksowa ochrona nie została dotąd 
zagwarantowana;

29. zaznacza, że środki oszczędnościowe w sytuacji kryzysu gospodarczego nie mogą 
prowadzić do zaniedbywania kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy;

30. podkreśla spoczywający na pracodawcach obowiązek dbania o zdrowie fizyczne
i psychiczne pracowników; wzywa do zawierania w przedsiębiorstwach porozumień 
obejmujących wiążące zalecenia dotyczące promocji zdrowia w zakładach pracy w formie 
certyfikowanego zakładowego systemu zarządzania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia 
zgodnie z kryteriami jakości europejskiej sieci do spraw promocji zdrowia w miejscu 
pracy;
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31. apeluje, aby wzmocnić dialog społeczny dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
współzarządzanie przez pracobiorców na szczeblu UE;

32. apeluje o poprawę transgranicznej wymiany informacji między różnymi organami 
krajowymi w celu osiągnięcia skuteczniejszej kontroli w odniesieniu do delegowania 
pracowników do innych państw członkowskich UE.
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