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Изменение 1
Philippe Juvin, Антония Първанова, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
Auconie

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че при насърчаването на 
здравето и безопасността на работното 
място трябва да се отдаде най-висок
приоритет на превантивния подход, 
като той трябва да бъде заложен 
както в стратегията на равнището 
на ЕС, така и в националните 
стратегии;

1. подчертава, че при насърчаването на 
здравето и безопасността на работното 
място Европейският съюз и 
държавите-членки трябва да отдадат
приоритет на превантивния подход и да 
дадат възможност на всеки работник 
пълноценно да съвместява 
професионалния и личния живот;

Or. fr

Изменение 2
João Ferreira

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че при насърчаването на 
здравето и безопасността на работното 
място трябва да се отдаде най-висок 
приоритет на превантивния подход, като 
той трябва да бъде заложен както в 
стратегията на равнището на ЕС, така и 
в националните стратегии;

1. подчертава, че при насърчаването на 
здравето и безопасността на работното 
място трябва да се отдаде най-висок 
приоритет на превантивния подход, като 
той трябва да бъде заложен както в 
стратегията на равнището на ЕС, така и 
в националните стратегии, като му се 
отдаде необходимото значение в 
националните планове за превенция, 
осъществявани от обществените 
служби по здраве, хигиена и 
безопасност на работното място и
ориентирани към опазването на 
здравето на работниците и 
условията на труд;
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Or. pt

Изменение 3
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че при насърчаването на 
здравето и безопасността на работното 
място трябва да се отдаде най-висок 
приоритет на превантивния подход, като 
той трябва да бъде заложен както в 
стратегията на равнището на ЕС, така и 
в националните стратегии;

1. подчертава, че при насърчаването на 
здравето и безопасността на работното 
място трябва да се отдаде най-висок 
приоритет на превантивния подход, като 
той трябва да бъде заложен както в 
стратегията на равнището на ЕС, така и 
в националните стратегии, и също така 
е подходящо да се подобри достъпът
до качествени основни услуги за 
опазване на здравето при работа, с 
помощта на които да се гарантират
здравословни и безопасни условия на 
работното място и да се създадат 
съществените условия за постигане 
на качествена производителност;

Or. lt

Изменение 4
Philippe Juvin, Антония Първанова, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
Auconie

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава Европейския съюз и 
държавите-членки да разработят 
европейска програма за наблюдение на 
професионалните рискове, по-
специално мускулно-скелетните 
увреждания и психосоциалните 
разстройства, която да се основава на 
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общи за двадесет и седемте държави-
членки здравни показатели, 
определения и епидемиологични 
инструменти; подчертава 
необходимостта от общ подход за 
наблюдение, който да отчита 
едновременно професионалния стаж
на работниците и здравословното 
състояние на пенсионираните 
работници;

Or. fr

Изменение 5
Антония Първанова, Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. припомня, че работното място 
трябва да бъде разглеждано като 
привилегирована рамка за поддържане
на стратегиите на Европейския съюз 
и на държавите-членки за превенция, 
както по отношение на заразните, 
така и на незаразните болести, че 
работодателите, организациите на 
работниците и другите социални 
партньори играят първостепенна 
роля за насърчаване на здравословния 
начин на живот и на здравната 
култура сред активното население;

Or. en

Изменение 6
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1а (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. приканва Комисията и 
държавите-членки да засилят 
борбата с неравенствата в областта 
на здравето и да намалят различията
по отношение на условията на труд и 
достъпа до услуги, насочени към 
подобряване на здравето на 
работниците, превенцията и 
здравословните условия на труд;

Or. lt

Изменение 7
Philippe Juvin, Антония Първанова, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
Auconie

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че честотата на 
трудовите злополуки в определени 
групи, като например при младите или 
по-възрастните работници, мигрантите 
и работниците с несигурни работни 
места, е по-голяма от тази при 
останалите; във връзка с това 
призовава Европейската комисия и 
държавите-членки да въведат мерки 
специално за тези целеви групи; 

2. подчертава, че определени групи, 
като например младите или по-
възрастните работници, мигрантите и 
работниците с несигурни работни места 
(по-специално срочни договори, 
временна заетост и непълно работно 
време) са по-често изложени на 
професионални рискове; във връзка с 
това призовава Европейската комисия и 
държавите-членки да въведат по-
специфични превантивни мерки за 
тези групи; 

Or. fr

Изменение 8
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. подчертава, че честотата на трудовите 
злополуки в определени групи, като 
например при младите или по-
възрастните работници, мигрантите и 
работниците с несигурни работни места, 
е по-голяма от тази при останалите; във 
връзка с това призовава Европейската 
комисия и държавите-членки да въведат 
мерки специално за тези целеви групи;

2. подчертава, че честотата на трудовите 
злополуки в определени групи, като 
например при младите или по-
възрастните работници, мигрантите, 
дългосрочно безработните, които се 
завръщат на пазара на труда, и 
работниците с несигурни работни места, 
е по-голяма от тази при останалите; 
подчертава, че следва да се обърне 
специално внимание на положението 
на уязвимите работници, по-
специално на лицата, които 
участват в схеми за задължителна 
трудова дейност, без да разполагат с 
необходимата квалификация и без да 
са преминали предварително 
обучение; във връзка с това призовава 
Европейската комисия и държавите-
членки да въведат мерки специално за 
тези целеви групи;

Or. en

Изменение 9
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че честотата на трудовите 
злополуки в определени групи, като 
например при младите или по-
възрастните работници, мигрантите и 
работниците с несигурни работни места, 
е по-голяма от тази при останалите; във 
връзка с това призовава Европейската 
комисия и държавите-членки да въведат 
мерки специално за тези целеви групи;

2. подчертава, че честотата на трудовите 
злополуки в определени групи, като 
например при младите или по-
възрастните работници, мигрантите,
жените, хората с увреждания и 
работниците с несигурни работни места, 
е по-голяма от тази при останалите; във 
връзка с това призовава Европейската 
комисия и държавите-членки да въведат 
мерки специално за тези целеви групи;

Or. ro
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Изменение 10
João Ferreira

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че честотата на трудовите 
злополуки в определени групи, като 
например при младите или по-
възрастните работници, мигрантите и 
работниците с несигурни работни места, 
е по-голяма от тази при останалите; във 
връзка с това призовава Европейската 
комисия и държавите-членки да въведат 
мерки специално за тези целеви групи;

2. подчертава, че честотата на трудовите 
злополуки в определени групи, като 
например при младите или по-
възрастните работници, мигрантите и 
работниците с несигурни работни места, 
е по-голяма от тази при останалите; във 
връзка с това призовава Европейската 
комисия и държавите-членки да въведат 
мерки специално за тези целеви групи;
счита, че следва да се обърне 
специално внимание на жените и на 
въпросите във връзка с 
майчинството, и припомня, че 
стабилната заетост, придружена с
права, е важен фактор за 
гарантирането на здравословни и 
безопасни условия на труд;

Or. pt

Изменение 11
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че честотата на трудовите 
злополуки в определени групи, като 
например при младите или по-
възрастните работници, мигрантите и 
работниците с несигурни работни места, 
е по-голяма от тази при останалите; във 
връзка с това призовава Европейската 
комисия и държавите-членки да въведат 

2. подчертава, че честотата на трудовите 
злополуки в определени групи, като 
например при младите или по-
възрастните работници, мигрантите и 
работниците с несигурни работни места, 
е по-голяма от тази при останалите; във 
връзка с това призовава Европейската 
комисия и държавите-членки да въведат 
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мерки специално за тези целеви групи; мерки специално за тези целеви групи и 
да използват работното място като 
място за насърчаване на здравето на 
възрастните; призовава за 
предоставянето на повече средства за 
дейности по различни проекти, както 
и за допълнително развитие на 
услугите в системата за опазване на 
здравето на работното място;

Or. lt

Изменение 12
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава основното значение на 
програмите за обучение по 
безопасност и надзора на младите 
хора през първите месеци на 
работното място; счита в тази 
връзка, че програмите за обучение, 
които предлагат специализирана 
информация за съответния сектор, са 
от първостепенно значение, както и 
висококачественият надзор, който 
има пряко въздействие върху 
безопасността на работниците;

Or. ro

Изменение 13
Michèle Rivasi, Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. призовава Комисията да предложи 
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преди края на 2012 г. задължителни 
разпоредби, които да гарантират 
пълното прилагане на 
законодателството в областта на 
здравословните и безопасни условия 
на труд по отношение на
подизпълнителите на всички равнища 
с оглед прекратяване на практиката 
на ограничаване на превантивните 
мерки до собствените работници;

Or. en

Изменение 14
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в.припомня, че една от основните 
цели на стратегията на Общността 
за периода 2007–2012 г. е не само да се 
гарантира доброто прилагане на 
законодателството на Европейския 
съюз, но и да се подобри и опрости 
съществуващото законодателство, 
по-специално чрез прилагане на 
необвързващи инструменти; 
припомня, от друга страна, че 
съгласно член 4 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, Европейският съюз разполага 
само с една компетентност, 
споделена с държавите-членки, в 
областта на заетостта и 
общественото здраве и че в 
съобщението си от 2007 г. 
Европейската комисия поставя 
акцент върху разработването и 
прилагането на национални 
стратегии; подчертава следователно 
необходимостта европейското 
законодателство да бъде 
последователно адаптирано към 



AM\879519BG.doc 11/29 PE473.822v01-00

BG

социалните промени и да не се 
създават закони на европейско 
равнище, без това да е необходимо;

Or. fr

Изменение 15
Glenis Willmott

Проектостановище
Параграф 2г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. подчертава, че успехът на 
стратегията за здравословни и 
безопасни условия на труд 2007–
2012 г. означава „продължаващо, 
устойчиво и хомогенно намаляване на 
трудовите злополуки и 
професионалните заболявания“, и по-
специално изпълнението на ясно 
заявената цел за намаляване с 25 % на 
броя на трудовите злополуки, и 
счита, че тези резултати трябва да 
бъдат потвърдени от подходящи
количествени данни относно 
тенденциите в областта на 
трудовите злополуки и 
професионалните заболявания на 
равнище ЕС;

Or. en

Изменение 16
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Проектостановище
Параграф 2д (нов)

Проектостановище Изменение

2д. призовава Комисията да улесни 
прилагането на европейските 
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стандарти в областта на 
здравословните и безопасни условия 
на труд в предприятията; 
подчертава в тази връзка 
необходимостта от сътрудничество 
между държавите-членки по 
отношение както на разследванията 
относно причините за трудовите 
злополуки, така и на обмена на добри 
практики;

Or. ro

Изменение 17
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 2е (нов)

Проектостановище Изменение

2е. подчертава, че е важно да се 
разработят програми, предназначени 
да информират активното население 
относно стандартите в областта на 
здравословните и безопасни условия 
на труд;

Or. ro

Изменение 18
Антония Първанова, Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва, че Рамковата директива за 
въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и 
здравето на работниците на работното 
място (89/391/ЕИО) е вече на повече от 
20 години и че до този момент тя не е 

3. посочва, че Рамковата директива за 
въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и 
здравето на работниците на работното 
място (89/391/ЕИО) е вече на повече от 
20 години и че до този момент тя не е 
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променяна по същество, поради което 
трябва да се приспособи към новите 
предизвикателства на променения 
трудов свят, като например към 
увеличаването на психичните 
заболявания;

променяна по същество, поради което 
трябва да се приспособи към новите 
предизвикателства на променения 
трудов свят и към развитието на 
управлението на здравеопазването, 
като например към увеличаването на 
психичните заболявания и на мускулно-
скелетните смущения, за да се 
постави ударение върху целенасочени
политики за заетост, насърчаващи 
повишаването на 
трудоспособността, здравето и 
благосъстоянието на заетите лица;

Or. en

Изменение 19
Philippe Juvin, Антония Първанова, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
Auconie

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва, че Рамковата директива за 
въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и 
здравето на работниците на работното 
място (89/391/ЕИО) е вече на повече от 
20 години и че до този момент тя не е 
променяна по същество, поради което 
трябва да се приспособи към новите 
предизвикателства на променения 
трудов свят, като например към
увеличаването на психичните 
заболявания; 

3. посочва, че Рамковата директива за 
въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и 
здравето на работниците на работното 
място (89/391/ЕИО) е вече на повече от 
20 години и че до този момент тя не е 
променяна по същество, поради което 
трябва да се приспособи към новите 
професионални рискове, като например
към мускулно-скелетните 
заболявания, психичните заболявания и 
други психосоциални рискове;

Or. fr

Изменение 20
João Ferreira
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва, че Рамковата директива за 
въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и 
здравето на работниците на работното 
място (89/391/ЕИО) е вече на повече от 
20 години и че до този момент тя не е 
променяна по същество, поради което 
трябва да се приспособи към новите 
предизвикателства на променения 
трудов свят, като например към 
увеличаването на психичните 
заболявания;

3. посочва, че Рамковата директива за 
въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и 
здравето на работниците на работното 
място (89/391/ЕИО) е вече на повече от 
20 години и че до този момент тя не е 
променяна по същество, поради което 
трябва да се приспособи към новите 
предизвикателства на променения 
трудов свят, като например към 
увеличаването на психичните 
заболявания, развитието в областта 
на ергономията на работното място 
и на мускулно-скелетните 
заболявания, които засягат повече от 
половината работници в ЕС, 
страдащи от физически проблеми, 
свързани с работата;

Or. pt

Изменение 21
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. приканва Европейската комисия 
да отдаде приоритет на психичните 
заболявания, като например 
депресията, при разглеждането на 
стратегията и на европейското 
законодателство в областта на 
здравето и безопасността, като вземе 
предвид нарастващия проблем, който 
представляват депресията и 
когнитивните смущения във връзка с 
работното място.



AM\879519BG.doc 15/29 PE473.822v01-00

BG

Or. en

Изменение 22
Glenis Willmott

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. счита, че здравето и 
безопасността на заетите лица се 
подобряват, когато те имат 
представители по въпросите на 
здравето и безопасността на 
работното си място; счита, че за да 
могат заетите лица действително да 
участват в стратегия за
здравословни и безопасни условия на 
работното място, както заетите 
лица, така и техните представители 
по въпросите на здравето и 
безопасността трябва да бъдат 
защитени в достатъчна степен 
срещу каквато и да било произтичаща 
от това дискриминация от страна на 
техния работодател; призовава 
Комисията да измени 
Директива 89/391/ЕИО, за да засили 
мерките за защита срещу този вид
дискриминация, и по-специално да 
възпрепятства репресивните мерки, 
уволненията и отказите за 
назначаване или поставянето на 
работниците и техните 
представители в „черни списъци“;

Or. en

Изменение 23
Michèle Rivasi, Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията към това, да 
предприеме преработка на Директива 
2004/37/ЕО относно защитата на 
работниците от рискове, свързани с 
експозицията на канцерогенни или 
мутагени по време на работа;   
констатира, че установяването на 
гранични стойности за вещества, 
представляващи опасност за здравето, е 
реално предприето само за малък брой 
вещества; изисква, в интерес на 
работниците, бързо изпълнение на 
Регламента за REACH, по-специално 
замяната на особено опасни за 
здравето химикали;

4. призовава Комисията към това, да 
предприеме преработка на Директива 
2004/37/ЕО относно защитата на 
работниците от рискове, свързани с 
експозицията на канцерогенни или 
мутагени по време на работа, за да 
включи в приложното й поле 
веществата, които са токсични за 
възпроизводството; констатира, че 
установяването на гранични стойности 
за вещества, представляващи опасност 
за здравето, е реално предприето само за 
малък брой вещества; изисква, в интерес 
на работниците, бързо изпълнение на 
Регламента за REACH, по-специално за 
ефективното прилагане на 
изискванията за замяна, посочени в 
Директива 2004/37/ЕО;

Or. en

Изменение 24
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията към това, да 
предприеме преработка на Директива 
2004/37/ЕО относно защитата на 
работниците от рискове, свързани с 
експозицията на канцерогенни или 
мутагени по време на работа;   
констатира, че установяването на 
гранични стойности за вещества, 
представляващи опасност за здравето, е 
реално предприето само за малък брой 
вещества; изисква, в интерес на 
работниците, бързо изпълнение на 
Регламента за REACH, по-специално 
замяната на особено опасни за здравето 

4. призовава Комисията към това, да 
предприеме преработка на Директива 
2004/37/ЕО относно защитата на 
работниците от рискове, свързани с 
експозицията на канцерогенни или 
мутагени по време на работа;   
констатира, че установяването на 
гранични стойности за вещества, 
представляващи опасност за здравето, е 
реално предприето само за малък брой 
вещества; изисква, в интерес на 
работниците, бързо изпълнение  
Регламента за REACH и Регламента 
CLP, по-специално замяната на 
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химикали; класифицирани като особено опасни 
за здравето химикали; 

Or. ro

Изменение 25
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията към това, да 
предприеме преработка на Директива 
2004/37/ЕО относно защитата на 
работниците от рискове, свързани с 
експозицията на канцерогенни или 
мутагени по време на работа;   
констатира, че установяването на 
гранични стойности за вещества, 
представляващи опасност за здравето, е 
реално предприето само за малък брой 
вещества; изисква, в интерес на 
работниците, бързо изпълнение на 
Регламента за REACH, по-специално 
замяната на особено опасни за здравето 
химикали;

4. призовава Комисията към това, 
спешно да предприеме преработка на 
Директива 2004/37/ЕО относно 
защитата на работниците от рискове, 
свързани с експозицията на 
канцерогенни или мутагени по време на 
работа;   констатира, че установяването 
на гранични стойности за вещества, 
представляващи опасност за здравето, е 
реално предприето повърхностно и се 
отнася само за малък брой вещества; 
изисква, в интерес на работниците, 
бързо изпълнение на Регламента за 
REACH, по-специално замяната на 
особено опасни за здравето химикали;

Or. ro

Изменение 26
João Ferreira

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията към това, да 
предприеме преработка на Директива 
2004/37/ЕО относно защитата на 
работниците от рискове, свързани с 
експозицията на канцерогенни или 

4. призовава Комисията към това, да 
предприеме преработка на Директива 
2004/37/ЕО относно защитата на 
работниците от рискове, свързани с 
експозицията на канцерогенни или 
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мутагени по време на работа;   
констатира, че установяването на 
гранични стойности за вещества, 
представляващи опасност за здравето, е 
реално предприето само за малък брой 
вещества; изисква, в интерес на 
работниците, бързо изпълнение на 
Регламента за REACH, по-специално 
замяната на особено опасни за здравето 
химикали;

мутагени по време на работа; 
констатира, че установяването на 
гранични стойности за вещества, 
представляващи опасност за здравето, е 
реално предприето само за малък брой 
вещества; изисква, в интерес на 
работниците, бързо изпълнение на 
Регламента за REACH, по-специално 
замяната на особено опасни за здравето 
химикали, като се отчитат 
надлежно потребностите от 
финансиране от Общността, за да се 
преодолеят трудностите за 
адаптиране към регламента, срещани 
от микропредприятията, малките и 
средните предприятия в определени 
сектори като текстилния и 
шивашкия сектор;

Or. pt

Изменение 27
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. изразява загриженост относно 
недостига на оценки на рисковете, на 
които са изложени бременните жени 
на работното място; препоръчва 
задълбочено проучване на 
последствията от излагането на 
бременни жени на определени условия 
на труд, като например излагане на 
химически продукти, йонизиращи 
лъчения, електромагнитни вълни, 
стрес, прекомерна топлина, носене на 
прекомерни тежести и т.н., и 
призовава да бъдат проучени 
взаимоотношенията между 
спонтанните аборти, усложненията 
при раждане, децата, родени със 
здравословни проблеми, от една 
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страна и рисковите условия на труд 
за бременните жени, от друга;

Or. ro

Изменение 28
Glenis Willmott

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. посочва, че през 2007 г. 
Парламентът счете, че действащото 
законодателство в областта на 
мускулно-скелетните смущения не 
съответства на потребностите, и 
следователно призова Комисията да 
разгледа възможността за 
представяне на предложения за 
директива; счита, че четири години 
по-късно законодателството в 
областта на мускулно-скелетните 
смущения все още не съответства на 
потребностите, тъй като 
Комисията забави предложението си 
за нова директива;

Or. en

Изменение 29
Philippe Juvin, Антония Първанова, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изразява съжаление относно липсата 
на обвързващ характер на 
Европейското рамково споразумение
относно тормоза и насилието на 
работното място (2007 г.), като 

5. изразява съжаление относно липсата 
на европейско равнище на общо и
единно определение на явлението 
„морален тормоз“; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
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поради това призовава Комисията да 
представи предложение за директива 
за предотвратяване на насилието на 
работното място; 

разработят национални стратегии за
борба срещу насилието на работното 
място, които да бъдат ефикасни и 
основани на общо за двадесет и 
седемте държави-членки определение 
за моралния тормоз;

Or. fr

Изменение 30
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5.  изразява съжаление относно 
липсата на обвързващ характер на
Европейското рамково споразумение 
относно тормоза и насилието на 
работното място (2007 г.), като 
поради това призовава Комисията да 
представи предложение за директива 
за предотвратяване на насилието на 
работното място;

5. приветства факта, че въпреки че
Европейското рамково споразумение 
относно тормоза и насилието няма 
задължителен характер съгласно 
принципа на субсидиарност, различни 
държави-членки го използват като
основа в борбата срещу насилието на 
работното място;

Or. cs

Изменение 31
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. изразява съжаление относно 
закъснението на Комисията да 
представи ново законодателно 
предложение относно минималните 
изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд, свързани с 
излагането на работниците на 
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рискове, дължащи се на 
електромагнитни полета, след 
доклада за прилагането на 
Директива 2004/40/ЕО, и призовава за 
бързо прилагане на относимото 
законодателството след приемането 
му;

Or. en

Изменение 32
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. счита, че в рамките на REACH, 
химическите вещества не са оценени 
от гледна точка на ендокринните 
смущения; призовава следователно 
Комисията да предложи разпоредби с 
цел хормоналните смущения да бъдат 
взети предвид;

Or. en

Изменение 33
Philippe Juvin, Антония Първанова, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че физически и 
психически натоварващите фактори 
се проявят с различна честота при 
жените и мъжете и водят до различно 
натоварване, оплаквания и свързани с 
работата заболявания; във връзка с 
това призовава държавите-членки да 
включат специфични за половете 

6. подчертава, че мъжете и жените са 
засегнати по различен начин от 
професионалните рискове, независимо 
дали са психосоциални или физически 
(по-специално мускулно-скелетни); от 
друга страна, припомня, че може да се 
установи връзка между несигурните 
договори, по-специално временните
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въпроси в националните стратегии; договори и тези на непълно работно 
време, и увеличаването на 
физическите и психосоциалните 
професионални рискове; във връзка с 
това призовава държавите-членки в 
своите национални стратегии да 
вземат предвид измерението на пола 
и рисковете, свързани с различните
видове трудови договори;

Or. fr

Изменение 34
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изисква осигуряване на ресурси за
инспекция на труда, високи стандарти
на качеството на обучение и 
допълнително квалифициране на 
инспекторите по труда, както и по-
голяма интензивност на проверките; 
изисква да се гарантира независимостта 
на инспекциите на труда от 
предприятията;

7. изисква по-високо качество на 
дейностите за инспекция на труда, 
повишаване на качеството на обучение 
и допълнително квалифициране на 
инспекторите по труда, както и
провеждането на проверки с
необходимото равнище на 
интензивност; препоръчва да се 
гарантира независимостта на 
инспекциите на труда от предприятията;

Or. cs

Изменение 35
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изисква осигуряване на ресурси за 
инспекция на труда, високи стандарти 
на качеството на обучение и 

7. подчертава, че поведението на 
работниците в положение на 
опасност може да увеличи 
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допълнително квалифициране на 
инспекторите по труда, както и по-
голяма интензивност на  проверките; 
изисква да се гарантира независимостта 
на инспекциите на труда от 
предприятията;

вероятността от злополука и че 
подходящата информация и обучение 
позволява да се определят 
неподходящите и опасни видове 
поведение и да се формулират 
предпазни мерки; и следователно
изисква осигуряване на ресурси за 
инспекция на труда, високи стандарти 
на качеството на обучение и 
допълнително квалифициране на 
инспекторите по труда, както и по-
голяма интензивност на  проверките; 
изисква да се гарантира независимостта 
на инспекциите на труда от 
предприятията;

Or. lt

Изменение 36
Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. приветства факта, че наличните 
данни потвърждават тенденцията за 
намаляване на трудовите злополуки; 
посочва въпреки това, че броят на 
трудовите злополуки все още е 
прекалено висок;

Or. de

Изменение 37
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 7б (нов)
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Проектостановище Изменение

7б. припомня, че в съобщението си от 
2007 г. Европейската комисия имаше 
за цел да подкрепи малките и средни 
предприятия (МСП) в прилагането на 
законодателството на ЕС и техните 
политики за предотвратяване на 
рисковете; във връзка с това 
подчертава необходимостта 
европейските МСП да бъдат 
подкрепяни и предпазвани от всички 
неправомерни и неадекватни санкции, 
особено в настоящия период на 
икономическа криза;

Or. fr

Изменение 38
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Проектостановище
Параграф 7в (нов)

Проектостановище Изменение

7 в. насочва вниманието върху факта, 
че подходящото обучение на 
работниците допринася значително 
за тяхното здраве и безопасност и в 
бъдеще трябва да му бъде обърнато 
по-специално внимание;

Or. lt

Изменение 39
Thomas Ulmer

Проектостановище
Параграф 7г (нов)
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Проектостановище Изменение

7г. призовава Комисията в бъдещото 
законодателство относно здравето и 
безопасността на работното място 
и навсякъде, където е приложимо, да 
стимулира използването на 
технологии, които намаляват 
рисковете от опасни вещества при 
трудови злополуки, и по този начин, 
където е възможно, да замени 
употребата на химически и 
радиоактивни вещества.

Or. de

Изменение 40
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 7д (нов)

Проектостановище Изменение

7д. изисква да се изготви като 
минимално изискване за държавите-
членки задължителен за ЕС списък на 
професионалните заболявания, в 
който за професионални заболявания 
да се признават и новите патогенни 
натоварвания на работното място 
като заболяванията на опорно-
двигателния апарат на психична 
основа, които са следствие от 
работата;

Or. de

Изменение 41
Karin Kadenbach, Антония Първанова, Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 7е (нов)
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Проектостановище Изменение

7е. приканва държавите-членки да 
транспонират възможно най-бързо 
Директива 2010/32/ЕС относно 
предпазването на работещите в 
сектора на здравеопазването срещу 
наранявания с остри предмети и 
гарантирането на максимално 
равнище на защита на пациентите и 
лекуващия персонал, изложени на 
инфекции, свързани със здравните 
грижи;

Or. de

Изменение 42
Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 7ж (нов)

Проектостановище Изменение

7ж. подчертава необходимостта от 
постоянно подобряване на 
събирането на данни, за да се 
гарантира съпоставимостта на 
данните в рамките на ЕС;

Or. de

Изменение 43
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 7з (нов)

Проектостановище Изменение

7з. призовава държавите-членки и 
Европейската комисия да направят 
директивите за защита на
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работниците по-близки до 
практиката, без при това да се 
накърняват разпоредбите за 
безопасност и здраве на работното 
място;

Or. de

Изменение 44
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 7и (нов)

Проектостановище Изменение

7и. подкрепя представянето на 
законодателна инициатива за 
защита на жените-работнички от 
цигарения дим на работното място, 
тъй като досега не е гарантирана 
всеобхватна защита;

Or. de

Изменение 45
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 7й (нов)

Проектостановище Изменение

7й. изисква задължителни пределни 
стойности по отношение на 
вдигането на тежести на ръка, тъй 
като те са най-ефективното 
средство за насърчаване на 
работодателите да полагат повече 
грижи за работниците и 
служителите;

Or. de
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Изменение 46
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 7к (нов)

Проектостановище Изменение

7к. подчертава, че мерките за 
икономии по време на 
икономическата криза не трябва да 
водят до пренебрегване на здравето и 
безопасността на работното място;

Or. de

Изменение 47
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 7л (нов)

Проектостановище Изменение

7л. подчертава отговорността на 
работодателите за насърчаване на 
физическото и психическото здраве 
на жените работнички; изисква 
сключването на споразумения между 
предприятията и работническите
съвети, които да направят 
задължително насърчаването на 
здравето на работното място под 
формата на сертифицирана система 
за управление на безопасността и 
здравето на работното място в 
съответствие с критериите за 
качество на Европейските мрежи за 
здравословни условия на труд.

Or. de
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Изменение 48
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 7м (нов)

Проектостановище Изменение

7м. изисква засилване на социалния 
диалог на тема „Здраве и безопасност 
на работното място“ и на участието 
на жените работнички в процеса на 
вземане на решения на равнище ЕС;

Or. de

Изменение 49
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Проектостановище
Параграф 7н (нов)

Проектостановище Изменение

7н. изисква по-добър транснационален 
информационен обмен между 
различните национални органи, за да 
се постигне по-ефективен контрол 
при командироването на работници в 
други държави-членки на ЕС.

Or. de


