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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že pri podpore zdravia a bezpečnosti pri práci musia EÚ a členské štáty klásť 
dôraz na preventívny prístup a a umožniť každému zamestnancovi v plnej miere zosúladiť 
pracovný a súkromný život a že vnútroštátne plány prevencie musia venovať pozornosť 
verejným zdravotníckym službám v oblasti zdravia, hygieny a bezpečnosti pri práci 
zameraným na ochranu zdravia a pracovných podmienok pracujúcich;

2. žiada, aby EÚ a členské štáty vypracovali európsky program monitorovania pracovných 
rizík (najmä problémov pohybového ústrojenstva a psychosociálnych problémov) na 
základe ukazovateľov zdravia, vymedzení a epidemiologických nástrojov, ktoré využíva 
27 členských štátov; trvá na potrebe zaujať integrovaný prístup k monitorovaniu 
zohľadňujúci súčasne profesionálnu dráhu zamestnancov a zdravotný stav zamestnancov 
na dôchodku;

3. pripomína, že pracovisko je potrebné považovať za prioritnú platformu stratégií prevencie 
EÚ a členských štátov týkajúcich sa prenosných i neprenosných ochorení a že 
zamestnávatelia, organizácie pracovníkov a ďalší sociálni partneri hrajú významnú úlohu 
pri propagácii zdravého životného štýlu a podpore informovanosti o otázkach zdravia 
medzi pracujúcou populáciou;

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili boj proti nerovnostiam v oblasti zdravia 
a aby znižovali rozdiely v oblasti pracovných podmienok a prístupu k službám, ktorých 
cieľom je zlepšenie zdravia pracujúcich, prevencia a ochrana zdravia pri práci;

5. zdôrazňuje, že určité skupiny, napríklad mladí alebo starší pracovníci, migranti či 
pracovníci na neistých pracovných miestach (najmä so zmluvou na určitý čas, v dočasnom 
zamestnaní alebo na čiastočný úväzok) sú častejšie vystavení pracovným rizikám;
zdôrazňuje, že by sa mala venovať osobitná pozornosť situácii zraniteľných pracovníkov 
vrátane ľudí, ktorí sa podieľajú na programoch povinnej práce bez predchádzajúcej 
odbornej prípravy alebo potrebných zručností; vyzýva preto Európsku komisiu a členské 
štáty, aby stanovili konkrétnejšie preventívne opatrenia pre tieto skupiny; domnieva sa, že 
by bolo vhodné venovať osobitnú pozornosť ženám a problematike materstva, 
a pripomína, že stabilné zamestnanie s príslušnými právami je významným faktorom pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;

6. zdôrazňuje kľúčový význam vzdelávacích programov v oblasti bezpečnosti mladých ľudí 
počas prvých mesiacov v práci a dohľadu nad nimi; v tomto smere sa domnieva, že 
zásadnú úlohu môžu mať programy odbornej prípravy, ktoré ponúkajú informácie 
relevantné pre príslušné odvetvie, a kvalitný dohľad, pretože majú priamy vplyv na 
bezpečnosť pracovníkov;

7. vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2012 predložila záväzný legislatívny návrh, ktorý 
zaistí, aby sa právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia vzťahovali v plnej 
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miere na subdodávateľov na všetkých úrovniach, a skoncovala tak s praktikami niektorých 
zamestnávateľov, ktorí uplatňujú preventívne opatrenia len na vlastných zamestnancov;

8. poukazuje na to, že hlavným cieľom stratégie Spoločenstva na roky 2007 – 2012 je 
zabezpečenie riadneho vykonávania právnych predpisov EÚ a zlepšenie a zjednodušenie 
platných predpisov, a to aj prostredníctvom vykonávania nezáväzných nástrojov; okrem 
toho pripomína, že so zreteľom na článok 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa 
Európska únia v oblastiach zamestnanosti a verejného zdravia delí o právomoc 
s členskými štátmi a že Komisia vo svojom oznámení z roku 2007 zdôraznila 
vypracovanie a zavedenie vnútroštátnych stratégií; zdôrazňuje preto, že je potrebné 
prispôsobovať právne predpisy EÚ sociálnym zmenám jednotným spôsobom a zbytočne 
neprijímať právne predpisy na úrovni EÚ;

9. zdôrazňuje, že úspech stratégie v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na roky 2007 –
2012 predpokladá „nepretržité, trvalo udržateľné a homogénne zníženie výskytu 
pracovných úrazov a chorôb z povolania “ vrátane splnenia explicitne stanoveného cieľa 
zníženia výskytu pracovných úrazov o 25 % a že ho budú musieť preukázať adekvátne 
kvantitatívne údaje o trendoch na úrovni EÚ v oblasti pracovných úrazov a chorôb z 
povolania;

10. nalieha na Komisiu, aby pomáhala pri vypracúvaní európskych noriem v oblasti zdravia a 
bezpečnosti pri práci; v tomto smere zdôrazňuje potrebu spolupráce medzi členskými 
štátmi pri zisťovaní príčin pracovných úrazov a výmene osvedčených postupov;

11. poukazuje na to, že rámcová smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
(89/391/EHS) má už 20 rokov a doteraz nebola nijako podstatne zmenená, a preto ju treba 
upraviť so zreteľom na nové problémy vyvolané zmenami pracovného prostredia 
a vývojom v oblasti riadenia zdravotnej starostlivosti, ako sú nárast psychických ochorení 
a ochorení pohybového ústrojenstva, s cieľom zamerať sa na cielené politiky v oblasti 
zamestnanosti podporujúce schopnosť zamestnancov pracovať, ich zdravie a pohodu;

12. vyzýva Európsku komisiu, aby pri revízii tejto stratégie a európskych právnych predpisov 
v oblasti zdravia a bezpečnosti považovala za svoju prioritu duševné choroby, ako je 
depresia, pretože depresia a kognitívne poruchy súvisiace s pracovným prostredím sa 
stávajú stále väčším problémom;

13. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila revíziu smernice 2004/37/ES o ochrane pracovníkov 
pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci s cieľom 
rozšíriť jej rozsah pôsobnosti tak, aby zahŕňala látky, ktoré sú toxické pre reprodukciu;
konštatuje, že limitné hodnoty látok, ktoré ohrozujú zdravie, boli stanovené len pre veľmi 
malý počet látok; v záujme pracovníkov žiada urýchlené vykonávanie nariadenia REACH, 
a najmä účinné uplatňovanie požiadaviek týkajúcich sa náhrady látok uvedených 
v smernici 2004/37/ES;

14. vyjadruje svoje znepokojenie nad posudzovaním hraníc rizika pre pracujúce tehotné ženy;
žiada uskutočnenie podrobného výskumu dôsledkov vystavenia tehotných žien určitým 
pracovným podmienkam (napríklad chemickým látkam, ionizujúcemu žiareniu, 
elektromagnetickému vlneniu, stresu, nadmernému teplu, zdvíhaniu ťažkých bremien, a 
pod.); v tejto súvislosti žiada aj preskúmanie vzájomných súvislostí medzi pôrodom
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mŕtveho dieťaťa, pôrodnými komplikáciami a narodením detí so zdravotnými problémami 
a pracovnými podmienkami ohrozujúcimi tehotné ženy;

15. poznamenáva, že Parlament v roku 2007 vyjadril stanovisko, že platné právne predpisy 
týkajúce sa ochorení pohybového ústrojenstva sú nedostatočné, a preto požiadal Komisiu, 
aby zvážila predloženie návrhu smernice; konštatuje, že o štyri roky neskôr sú právne 
predpisy v oblasti ochorení pohybového ústrojenstva stále nedostatočné, keďže návrh 
novej smernice Komisie sa oneskoruje;

16. vyjadruje ľútosť nad tým, že na európskej úrovni neexistuje spoločné a jednotné 
vymedzenie morálneho obťažovania; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili 
účinné vnútroštátne stratégie boja proti násiliu na pracovisku založené na vymedzení 
morálneho obťažovania spoločnom pre všetkých dvadsaťsedem členských štátov;

17. vyjadruje poľutovanie nad oneskorením Komisie pri predkladaní nového legislatívneho 
návrhu týkajúceho sa minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadaviek v 
súvislosti s expozíciou pracovníkov rizikám vyplývajúcim z elektromagnetických polí, ku 
ktorému dochádza po odložení vykonávania smernice 2004/40/EC, a vyzýva k rýchlemu 
vykonávaniu príslušných právnych predpisov po ich prijatí;

18. zdôrazňuje, že mužov a žien sa psychosociálne i fyzické pracovné riziká (najmä v oblasti 
pohybového ústrojenstva) dotýkajú odlišným spôsobom; okrem toho poukazuje na možnú 
súvislosť medzi neistými pracovnými zmluvami, najmä dočasnými zmluvami a zmluvami 
na prácu na čiastočný úväzok, a rastom fyzických a psychosociálnych pracovných rizík;
vyzýva preto členské štáty, aby vo svojich vnútroštátnych stratégiách zohľadnili rodový 
rozmer a riziká spojené s rôznymi typmi pracovných zmlúv;

19. žiada vyčlenenie zdrojov pre inšpekciu práce, vysoké normy kvality pri vzdelávaní 
a odbornej príprave inšpektorov práce, ako aj zavedenie prísnejších kontrol; požaduje, aby 
bola zabezpečená nezávislosť inšpekcie práce od podnikov;

20. víta skutočnosť, že dostupné údaje potvrdzujú trend znižovania počtu pracovných úrazov;
poukazuje však na to, že počet pracovných úrazov je naďalej príliš vysoký;

21. poukazuje na to, že Komisia vo svojom oznámení z roku 2007 uviedla, že jedným z jej 
cieľov je podporovať malé a stredné podniky pri vykonávaní právnych predpisov EÚ a 
politík zameraných na prevenciu rizík;

22. poukazuje na to, že k bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku významnou mierou 
prispieva zodpovedajúca odborná príprava pracovníkov, a že by jej mala byť preto v 
budúcnosti venovaná väčšia pozornosť;

23. vyzýva Komisiu, aby v rámci budúcich právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pokiaľ možno podporovala využívanie technológií, ktoré znižujú riziko, 
ktoré v prípade pracovných úrazov predstavujú nebezpečné látky, a aby prípadne tieto 
technológie nahrádzali používanie chemických a rádioaktívnych látok;

24. žiada vypracovať záväzný zoznam EÚ chorôb z povolania, ktorý by predstavoval 
minimálnu požiadavku pre členské štáty a do ktorého budú zaradené aj choroby súvisiace 
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s novými patogénnymi pracovnými stresmi, ako sú duševné choroby súvisiace s prácou a 
choroby zasahujúce pohybové ústrojenstvo;

25. vyzýva členské štáty, aby čo najskôr implementovali smernicu 2010/32/EÚo ochrane 
zdravotníckeho personálu pred poraneniami ostrými predmetmi s cieľom zaručiť 
maximálnu ochranu pacientov a ošetrujúceho personálu pred infekciami spojenými so 
zdravotnou starostlivosťou;

26. zdôrazňuje, že je potrebné neustále zlepšovať zhromažďovanie údajov, aby bola zaistená 
porovnateľnosť údajov na úrovni EÚ;

27. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vypracovali pokyny uľahčujúce uplatňovanie 
ochrany pracovníkov v praxi bez toho, aby sa tým oslabovali pravidlá v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

28. podporuje legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa ochrany pracovníkov pred fajčením na 
pracovisku, pretože v súčasnosti nie je riadne zaručená ich úplná ochrana;

29. poukazuje na to, že úsporné opatrenia počas hospodárskej krízy nesmú viesť k 
zanedbávaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

30. zdôrazňuje zodpovednosť zamestnávateľov za podporu fyzického a duševného zdravia 
pracovníkov; žiada, aby podniky zaviedli do praxe dohody zavádzajúce povinnosť 
podporovať ochranu zdravia pri práci formou certifikovaného systému riadenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý bude v súlade s kvalitatívnymi kritériami 
európskej siete na podporu ochrany zdravia pri práci;

31. žiada o posilnenie sociálneho dialógu na európskej úrovni v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a účasti pracovníkov;

32. žiada o zlepšenie cezhraničnej výmeny informácií medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi 
s cieľom dosiahnuť účinnejšiu kontrolu pri vysielaní pracovníkov do iných členských 
štátov EÚ;
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