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Pozměňovací návrh 1
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
Auconie

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že při podpoře bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci je třeba dát 
nejvyšší prioritu preventivnímu přístupu 
a že tento přístup musí být zakotven jak ve 
strategii na úrovni EU, tak i ve 
vnitrostátních strategiích;

1. zdůrazňuje, že při podpoře bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci musí Evropská 
unie a členské státy dát prioritu 
preventivnímu přístupu a umožnit
každému zaměstnanci plně sladit pracovní 
a soukromý život;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že při podpoře bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci je třeba dát 
nejvyšší prioritu preventivnímu přístupu 
a že tento přístup musí být zakotven jak ve 
strategii na úrovni EU, tak i ve
vnitrostátních strategiích;

1.  zdůrazňuje, že při podpoře bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci je třeba dát 
nejvyšší prioritu preventivnímu přístupu 
a že tento přístup musí být zakotven jak ve 
strategii na úrovni EU, tak i ve 
vnitrostátních strategiích, a uplatňován ve 
vnitrostátních plánech prevence 
prováděných veřejnými zdravotními, 
hygienickými a pracovně bezpečnostními 
službami a zaměřených na ochranu zdraví 
pracujících a dobrých pracovních 
podmínek;

Or. pt

Pozměňovací návrh 3
Rolandas Paksas
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že při podpoře bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci je třeba dát 
nejvyšší prioritu preventivnímu přístupu 
a že tento přístup musí být zakotven jak ve 
strategii na úrovni EU, tak i ve 
vnitrostátních strategiích;

1. zdůrazňuje, že při podpoře bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci je třeba dát 
nejvyšší prioritu preventivnímu přístupu 
a že tento přístup musí být zakotven jak ve 
strategii na úrovni EU, tak i ve 
vnitrostátních strategiích, a že by bylo 
rovněž vhodné zlepšit přístup k základním 
službám pečujícím o kvalitu zdraví při 
práci, jež umožňují zaručit zdraví 
a bezpečnost na pracovišti a vytvářet 
základní podmínky pro kvalitní 
produktivitu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 4
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
Auconie

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Evropskou unii a členské státy, 
aby vyvinuly evropský program sledování 
pracovních rizik, zejména potíží 
pohybového ústrojí a psychosociálních 
problémů, který bude založen na 
zdravotních ukazatelích, definicích 
a epidemiologických nástrojích 
společných pro dvacet sedm členských 
států; trvá na tom, že je nutné zaujmout 
přístup integrovaného sledování 
zaměřeného nejen na profesní dráhu 
zaměstnanců, ale i na zdravotní stav 
zaměstnanců v důchodu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 5
Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že pracoviště je třeba 
považovat za privilegovanou platformu na 
podporu preventivních strategií Evropské 
unie a členských států, jak pro přenosné, 
tak pro nepřenosné choroby, a že 
zaměstnanci, organizace pracovníků 
a další sociální partneři hrají velkou 
úlohu při propagování zdravého životního 
stylu a podpoře informovanosti o otázkách
zdraví mezi aktivní populací;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzívnily boj proti nerovnosti ve 
zdravotní oblasti a aby snížily nerovnosti 
ovlivňující pracovní podmínky a přístup 
ke službám zaměřeným na zlepšení 
zdravotního stavu pracujících, na 
prevenci a ochranu zdraví při práci;

Or. lt

Pozměňovací návrh 7
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
Auconie
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že u určitých skupin, jako 
jsou například mladí či starší zaměstnanci, 
přistěhovalci a zaměstnanci v nejistých 
pracovních podmínkách, dochází 
k pracovním úrazům častěji než u jiných; 
vybízí proto Evropskou komisi a členské 
státy, aby přijaly opatření zaměřená 
konkrétně na tyto cílové skupiny;

2. zdůrazňuje, že určité skupiny, jako jsou 
například mladí či starší zaměstnanci, 
přistěhovalci a zaměstnanci v nejistých 
pracovních podmínkách (zejména u smluv 
na dobu určitou, přechodná zaměstnání 
a zaměstnání na částečný úvazek), jsou 
častěji vystaveny pracovním rizikům; 
vybízí proto Evropskou komisi a členské 
státy, aby přijaly preventivní opatření 
zaměřená konkrétně na tyto cílové skupiny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že u určitých skupin, jako 
jsou například mladí či starší zaměstnanci, 
přistěhovalci a zaměstnanci v nejistých 
pracovních podmínkách, dochází 
k pracovním úrazům častěji než u jiných; 
vybízí proto Evropskou komisi a členské 
státy, aby přijaly opatření zaměřená 
konkrétně na tyto cílové skupiny;

2. zdůrazňuje, že u určitých skupin, jako 
jsou například mladí či starší zaměstnanci, 
přistěhovalci, dlouhodobě nezaměstnaní 
vracející se na trh práce a zaměstnanci 
v nejistých pracovních podmínkách, 
dochází k pracovním úrazům častěji než 
u jiných; zdůrazňuje, že by se měla 
věnovat zvláštní pozornost situaci 
zranitelných pracovníků, zejména osob, 
které se musí účastnit povinných 
programů činnosti, aniž by k tomu měly 
potřebnou kvalifikaci a aniž by prošly 
odbornou přípravou;   vybízí proto 
Evropskou komisi a členské státy, aby 
přijaly opatření zaměřená konkrétně na tyto 
cílové skupiny;

Or. en



AM\879519CS.doc 7/26 PE473.822v01-00

CS

Pozměňovací návrh 9
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že u určitých skupin, jako 
jsou například mladí či starší zaměstnanci, 
přistěhovalci a zaměstnanci v nejistých 
pracovních podmínkách, dochází 
k pracovním úrazům častěji než u jiných;
vybízí proto Evropskou komisi a členské 
státy, aby přijaly opatření zaměřená 
konkrétně na tyto cílové skupiny;

2. zdůrazňuje, že u určitých skupin, jako 
jsou například mladí či starší zaměstnanci, 
přistěhovalci, ženy, osoby s postižením
a zaměstnanci v nejistých pracovních 
podmínkách, dochází k pracovním úrazům 
častěji než u jiných; vybízí proto 
Evropskou komisi a členské státy, aby 
přijaly opatření zaměřená konkrétně na tyto 
cílové skupiny;

Or. ro

Pozměňovací návrh 10
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že u určitých skupin, jako 
jsou například mladí či starší zaměstnanci, 
přistěhovalci a zaměstnanci v nejistých 
pracovních podmínkách, dochází 
k pracovním úrazům častěji než u jiných; 
vybízí proto Evropskou komisi a členské 
státy, aby přijaly opatření zaměřená 
konkrétně na tyto cílové skupiny;

2. zdůrazňuje, že u určitých skupin, jako 
jsou například mladí či starší zaměstnanci, 
přistěhovalci a zaměstnanci v nejistých 
pracovních podmínkách, dochází 
k pracovním úrazům častěji než u jiných; 
vybízí proto Evropskou komisi a členské 
státy, aby přijaly opatření zaměřená 
konkrétně na tyto cílové skupiny;domnívá 
se, 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 při práci;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 11
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že u určitých skupin, jako 
jsou například mladí či starší zaměstnanci, 
přistěhovalci a zaměstnanci v nejistých 
pracovních podmínkách, dochází 
k pracovním úrazům častěji než u jiných;
vybízí proto Evropskou komisi a členské 
státy, aby přijaly opatření zaměřená 
konkrétně na tyto cílové skupiny;

2. zdůrazňuje, že u určitých skupin, jako 
jsou například mladí či starší zaměstnanci, 
přistěhovalci a zaměstnanci v nejistých 
pracovních podmínkách, dochází 
k pracovním úrazům častěji než u jiných;
vybízí proto Evropskou komisi a členské 
státy, aby přijaly opatření zaměřená 
konkrétně na tyto cílové skupiny a aby 
využívaly pracoviště jako místo, kde bude 
prosazována ochrana zdraví dospělých; 
žádá, aby se věnovalo více prostředků na 
různé příslušné projekty a na podporu 
rozvíjení služeb v oblasti ochrany zdraví 
při práci;

Or. lt

Pozměňovací návrh 12
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje zásadní význam programů 
vzdělávání v oblasti bezpečnosti a dohledu 
nad mladými lidmi během prvních měsíců 
práce; v tomto ohledu se domnívá, že 
zásadní úlohu mají programy vzdělávání 
poskytující příslušné informace, stejně 
jako kvalitní dohled, který má přímý 
dopad na bezpečnost pracovníků;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 13
Michèle Rivasi, Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby do konce roku 
2012 navrhla závazné právní předpisy s 
cílem zajistit, aby se zdravotní 
a bezpečnostní právní předpisy plně 
vztahovaly na subdodavatele na všech 
úrovních tak, aby skončila praxe, kdy se 
bezpečnostní opatření omezují na vlastní 
pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. připomíná, že jeden z hlavních cílů 
strategie Unie na období 2007–2012 
spočívá nejen v zajištění řádného 
uplatňování právních předpisů Evropské 
unie, ale rovněž ve zdokonalení 
a zjednodušení stávajících právních 
předpisů, zejména prostřednictvím 
nezávazných nástrojů; připomíná, že 
s ohledem na článek 4 Smlouvy 
o fungování Evropské unie má Evropská 
unie pouze sdílenou pravomoc se 
členskými státy v oblasti zaměstnanosti 
a veřejného zdraví a že Evropská komise 
ve svém sdělení z roku 2007 zdůrazňuje 
rozvoj a provádění vnitrostátních 
strategií; proto trvá na tom, že je nutné 
jednotně přizpůsobit evropské právní 
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předpisy společenskému vývoji a 
nevytvářet zbytečně další právní předpisy 
na evropské úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Glenis Willmott

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. zdůrazňuje, že strategie pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na období 
2007–2012 bude úspěšná, pokud dosáhne 
„stálého, udržitelného a rovnoměrného 
snížení počtu pracovních úrazů a nemocí 
z povolání“ včetně splnění výslovného cíle 
snížení počtu pracovních úrazů o 25 %, 
a konstatuje , že je to třeba prokázat 
odpovídajícími kvantitativními údaji 
o trendech v počtu pracovních úrazů 
a nemocí z povolání na úrovni EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh stanoviska
Bod 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2e. vyzývá Komisi, aby usnadnila zavádění 
evropských norem v oblasti zdraví 
a bezpečnosti v podnicích; v této 
souvislosti zdůrazňuje nezbytnost 
spolupráce mezi členskými státy, a to 
pokud jde o zjišťování příčin pracovních 
úrazů i o výměnu osvědčených postupů;



AM\879519CS.doc 11/26 PE473.822v01-00

CS

Or. ro

Pozměňovací návrh 17
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 2 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2f. zdůrazňuje, že je důležité vypracovat 
programy určené pro informování aktivní 
populace o normách v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci;

Or. ro

Pozměňovací návrh 18
Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že rámcová směrnice 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
(89/391/EHS) je již více než 20 let stará 
a stále nebyla podstatně změněna, a proto 
musí být přizpůsobena novým výzvám, 
které s sebou nesou změny v oblasti práce, 
jako je například rostoucí výskyt 
psychických onemocnění;

3. připomíná, že rámcová směrnice 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
(89/391/EHS) je již více než 20 let stará 
a stále nebyla podstatně změněna, a proto 
musí být přizpůsobena novým výzvám, 
které s sebou nesou změny v oblasti práce,
a vývoji v řízení zdravotní péče, jako je 
například rostoucí výskyt psychických 
onemocnění a potíží pohybového ústrojí, s 
cílem upřednostnit politiky zaměstnanosti 
zaměřené na zaměstnatelnost, zdraví 
a dobré životní podmínky zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
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Auconie

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že rámcová směrnice 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
(89/391/EHS) je již více než 20 let stará 
a stále nebyla podstatně změněna, a proto 
musí být přizpůsobena novým výzvám, 
které s sebou nesou změny v oblasti práce, 
jako je například rostoucí výskyt 
psychických onemocnění;

3. připomíná, že rámcová směrnice 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
(89/391/EHS) je již více než 20 let stará 
a stále nebyla podstatně změněna, a proto 
musí být přizpůsobena novým pracovním 
rizikům, jako jsou potíže pohybového 
ústrojí, psychická onemocnění a další 
psychosociální rizika;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že rámcová směrnice 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
(89/391/EHS) je již více než 20 let stará 
a stále nebyla podstatně změněna, a proto 
musí být přizpůsobena novým výzvám, 
které s sebou nesou změny v oblasti práce, 
jako je například rostoucí výskyt 
psychických onemocnění;

3. připomíná, že rámcová směrnice 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
(89/391/EHS) je již více než 20 let stará 
a stále nebyla podstatně změněna, a proto 
musí být přizpůsobena novým výzvám, 
které s sebou nesou změny v oblasti práce, 
jako je například rostoucí výskyt 
psychických onemocnění, vývoj v oblasti 
ergonomie práce a potíže pohybového 
ústrojí, jež v EU postihují více než 
polovinu pracovníků, kteří trpí fyzickými 
obtížení v souvislosti s prací;

Or. pt

Pozměňovací návrh 21
Marina Yannakoudakis
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a.vyzývá Evropskou komisi, aby 
považovala duševní choroby, jako je 
deprese, za prioritu při přezkumu strategie 
a evropských právních předpisů v oblasti 
zdraví a bezpečnosti, a to s ohledem na 
rostoucí problém deprese a kognitivních 
poruch souvisejících s prací;  

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Glenis Willmott

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. konstatuje, že pokud mají zaměstnanci 
na pracovišti zástupce pro oblast zdraví a 
bezpečnosti, jejich zdraví a bezpečnost se 
zlepšují;domnívá se, že aby se mohli 
zaměstnanci účinně podílet na strategiích 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
musí být zaměstnanci i jejich zástupci pro 
bezpečnost a zdraví při práci 
odpovídajícím způsobem chráněni proti 
jakékoli související diskriminaci ze strany 
zaměstnavatelů; vyzývá Komisi, aby 
pozměnila směrnici 89/391 EHS tak, aby 
tato směrnice posilovala ochranu proti 
tomuto druhu diskriminace, a zejména 
aby předcházela odvetným opatřením, 
propouštění nebo odmítání přijmout do 
zaměstnání nebo zařazení pracovníku 
a jejich zástupců na „černou listinu“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Michèle Rivasi, Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby přepracovala 
směrnici 2004/37/ES o ochraně 
zaměstnanců před riziky spojenými 
s expozicí karcinogenům nebo mutagenům 
při práci; konstatuje, že mezní hodnoty 
zdraví škodlivých látek byly skutečně 
stanoveny jen u několika málo látek; v 
zájmu zaměstnanců žádá rychlé provedení 
nařízení REACH, zejména nahrazení 
chemických látek s obzvlášť nepříznivými 
dopady na zdraví;

4. vyzývá Komisi, aby přepracovala 
směrnici 2004/37/ES o ochraně 
zaměstnanců před riziky spojenými 
s expozicí karcinogenům nebo mutagenům 
při práci, a rozšířila tak její oblast použití 
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;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby přepracovala 
směrnici 2004/37/ES o ochraně 
zaměstnanců před riziky spojenými 
s expozicí karcinogenům nebo mutagenům 
při práci; konstatuje, že mezní hodnoty 
zdraví škodlivých látek byly skutečně 
stanoveny jen u několika málo látek; v 
zájmu zaměstnanců žádá rychlé provedení 
nařízení REACH, zejména nahrazení 
chemických látek s obzvlášť nepříznivými 
dopady na zdraví;

4. vyzývá Komisi, aby přepracovala 
směrnici 2004/37/ES o ochraně 
zaměstnanců před riziky spojenými 
s expozicí karcinogenům nebo mutagenům 
při práci; konstatuje, že mezní hodnoty 
zdraví škodlivých látek byly skutečně 
stanoveny jen u několika málo látek; 
v zájmu zaměstnanců žádá rychlé 
provedení nařízení REACH a CLP, 
zejména nahrazení chemických látek 
klasifikovaných jako látky s obzvlášť 
nepříznivými dopady na zdraví;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 25
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby přepracovala 
směrnici 2004/37/ES o ochraně 
zaměstnanců před riziky spojenými 
s expozicí karcinogenům nebo mutagenům 
při práci; konstatuje, že mezní hodnoty 
zdraví škodlivých látek byly skutečně 
stanoveny jen u několika málo látek; v 
zájmu zaměstnanců žádá rychlé provedení 
nařízení REACH, zejména nahrazení 
chemických látek s obzvlášť nepříznivými 
dopady na zdraví;

4. vyzývá Komisi, aby rychle přepracovala 
směrnici 2004/37/ES o ochraně 
zaměstnanců před riziky spojenými 
s expozicí karcinogenům nebo mutagenům 
při práci; konstatuje, že mezní hodnoty 
zdraví škodlivých látek byly ve skutečnosti
stanoveny jen velmi povrchně a týkají se 
jen několika málo látek; v zájmu 
zaměstnanců žádá rychlé provedení 
nařízení REACH, zejména nahrazení 
chemických látek s obzvlášť nepříznivými 
dopady na zdraví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 26
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby přepracovala 
směrnici 2004/37/ES o ochraně 
zaměstnanců před riziky spojenými 
s expozicí karcinogenům nebo mutagenům 
při práci; konstatuje, že mezní hodnoty 
zdraví škodlivých látek byly skutečně 
stanoveny jen u několika málo látek; v 
zájmu zaměstnanců žádá rychlé provedení 
nařízení REACH, zejména nahrazení 
chemických látek s obzvlášť nepříznivými 
dopady na zdraví;

4. vyzývá Komisi, aby přepracovala 
směrnici 2004/37/ES o ochraně 
zaměstnanců před riziky spojenými 
s expozicí karcinogenům nebo mutagenům 
při práci; konstatuje, že mezní hodnoty 
zdraví škodlivých látek byly skutečně 
stanoveny jen u několika málo látek;
v zájmu zaměstnanců žádá rychlé 
provedení nařízení REACH, zejména 
nahrazení chemických látek s obzvlášť 
nepříznivými dopady na zdraví, přičemž je
třeba řádně zohlednit potřebu finančního 
příspěvku Unie, který by měl pomoci 
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překonat obtíže, jež v souvislosti s 
přizpůsobením se tomuto nařízení 
vzniknou mikropodnikům a malým a 
středním podnikům v některých odvětvích, 
jako je textilní a oděvnický průmysl;

Or. pt

Pozměňovací návrh 27
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je znepokojen nedostatečným 
posouzením rizik, jimž jsou při práci 
vystaveny těhotné ženy; doporučuje, aby 
byla provedena zevrubná studie důsledků 
vystavení těhotných žen určitým 
pracovním podmínkám (jako je vystavení 
chemickým látkám, ionizujícímu záření, 
elektromagnetickým vlnám, stresu, příliš 
velkému horku, nošení příliš těžkých 
břemen atd.), a vyzývá k tomu, aby byly 
prozkoumány vzájemné vztahy mezi 
potraty, komplikacemi při narození, 
novorozenci se zdravotními problémy na 
jedné straně a riskantními pracovními 
podmínkami pro těhotné ženy na straně 
druhé;

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Glenis Willmott

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. upozorňuje na to, že Parlament v roce 
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2007 shledal, že platné právní předpisy 
týkající se potíží pohybového ústrojí 
neodpovídají současným potřebám, a
požádal  proto Komisi, aby zvážila 
předložení návrhu směrnice; konstatuje, 
že čtyři roky poté jsou právní předpisy 
týkající se potíží pohybového ústrojí 
nadále nevyhovující, protože Komise se s 
návrhem nové směrnice opozdila;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
evropská rámcová dohoda proti
obtěžování a násilí v práci (2007) není 
závazná; vyzývá proto Evropskou komisi, 
aby předložila návrh směrnice s cílem 
zamezit násilí na pracovišti;

5. 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 založeny na jedné definici 
psychického obtěžování společné pro 
27 členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Milan Cabrnoch

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
evropská rámcová dohoda proti obtěžování 
a násilí v práci (2007) není závazná; 
vyzývá proto Evropskou komisi, aby 

5. vítá, že ačkoli evropská rámcová dohoda 
proti obtěžování a násilí není v souladu 
s principy subsidiarity závazná, jednotlivé 
členské státy z ní vychází při boji proti
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předložila návrh směrnice s cílem zamezit 
násilí na pracovišti;

násilí na pracovišti;

Or. cs

Pozměňovací návrh 31
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. 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 provádění 
směrnice 2004/40/ES, a vyzývá k 
rychlému provedení odpovídajících 
právních předpisů, jakmile budou přijaty; 

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. poukazuje na to, že chemické látky 
nejsou v rámci REACH posuzovány z 
hlediska endokrinní poruchy; žádá proto 
Komisi, aby navrhla příslušná ustanovení 
s cílem zohlednit hormonální poruchy; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že fyzické a psychické 
zátěžové faktory se u žen a mužů často 
projevují rozdílně a vedou k různým 
typům zátěže, obtíží a nemocí z povolání; 
vyzývá proto členské státy, aby do 
vnitrostátních strategií začlenily 
genderové aspekty;

6. zdůrazňuje, že muži a ženy nejsou 
vystaveni pracovním rizikům ve stejné 
míře, ať už se jedná o psychosociální 
nebo fyzická rizika (zejména choroby 
pohybového aparátu); 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;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Milan Cabrnoch

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. 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;

7. vyzývá ke kvalitnější činnosti inspekce 
práce, k posílení kvality vzdělávání 
a dalšího školení inspektorů práce 
a k potřebné intenzitě kontrol; doporučuje, 
aby byla zajištěna nezávislost inspekce 
práce na podnicích;

Or. cs
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Pozměňovací návrh 35
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. 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;

7. zdůrazňuje, že chování pracovníků 
v nebezpečných situacích může zvýšit 
pravděpodobnost nehody a že vhodné 
informace a školení umožňují stanovit 
nevhodné a nebezpečné druhy chování a 
formulovat příslušné výstražné pokyny; v 
důsledku toho 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;

Or. lt

Pozměňovací návrh 36
Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vítá skutečnost, že dostupné údaje 
potvrzují trend snižování počtu 
pracovních úrazů; upozorňuje však, že 
počet pracovních úrazů je i nadále příliš 
vysoký;

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie Auconie
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Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. připomíná, že Evropská komise si ve 
svém sdělení z roku 2007 stanovila cíl 
podporovat malé a střední podniky při 
provádění právních předpisů EU a jejích 
politik zaměřených na prevenci rizik;
upozorňuje proto, že je na nezbytné 
podporovat evropské malé a střední 
podniky a chránit je před veškerými 
bezdůvodnými a nepřiměřenými 
sankcemi, zejména v tomto období 
hospodářské krize;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. upozorňuje na skutečnost, že 
odpovídající vzdělávání pracovníků 
přispívá významným způsobem k jejich 
zdraví a bezpečnosti, a že by mu proto 
měla být v budoucnosti věnována větší 
pozornost;

Or. lt

Pozměňovací návrh 39
Thomas Ulmer

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7d. vyzývá Komisi, aby v rámci budoucích 
právních předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
aby v případě potřeby podporovala 
používání technologií umožňujících 
snižovat riziko, které při pracovních 
úrazech představují zdraví škodlivé látky, 
a aby tedy v co nejvyšší možné míře 
prosazovala nahrazování chemických a 
radioaktivních látek jinými látkami;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Bod 7 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7e. žádá, aby bylo členským státům 
uloženo jako minimální požadavek 
vytvořit závazný evropský seznam nemocí 
z povolání, v němž budou za nemoci z 
povolání uznány také nové patogenní 
pracovní stresy a psychické důsledky 
poruch pohybového ústrojí související s 
prací;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Karin Kadenbach, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Bod 7 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7f. vyzývá členské státy, aby co nejdříve 
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provedly směrnici 2010/32/EU o ochraně 
zdravotnického personálu před 
poraněními ostrými předměty, a aby 
zajistily maximální ochranu pacientů a 
zdravotnického personálu před infekcemi 
spojenými se zdravotní péčí;

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Bod 7 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7g. trvá na tom, že je nezbytné průběžně 
zlepšovat shromažďování údajů, aby byla 
zajištěna srovnatelnost údajů na úrovni 
Evropské unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Bod 7 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7h. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
usnadnily uplatňování směrnic týkajících 
se ochrany pracovníků, aniž by to snížilo 
účinnost předpisů v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci;

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi
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Návrh stanoviska
Bod 7 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7i. podporuje předložení legislativní 
iniciativy týkající se ochrany pracovníků 
před kouřením na pracovišti, neboť úplná 
ochrana v této oblasti není dosud 
zajištěna;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Bod 7 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7j. požaduje stanovení povinných omezení 
v oblasti manipulace s břemeny, neboť se 
jedná o nejúčinnější prostředek, jak 
zaměstnavatele přimět ke zvýšení ochrany 
svých zaměstnanců;

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Bod 7 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7k. zdůrazňuje, že úsporná opatření 
přijatá v souvislosti s hospodářskou krizí 
nesmí vést k tomu, že ochraně bezpečnosti 
a zdraví při práci nebude věnována 
pozornost;
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Or. de

Pozměňovací návrh 47
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Bod 7 l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7l. zdůrazňuje, že odpovědnost za podporu 
fyzického i psychického zdraví pracovníků 
je na zaměstnavatelích; žádá, aby podniky 
zavedly do praxe dohody, jež stanoví 
povinnost 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;

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Bod 7 m (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7m. žádá o to, aby byl veden intenzívnější 
sociální dialog na téma „zdraví a 
bezpečnost pracovišti“ a aby byla v rámci 
tohoto dialogu posílena účast pracovníků 
na úrovni Evropské unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi
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Návrh stanoviska
Bod 7 n (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7n. žádá zlepšení přeshraniční výměny 
informací mezi různými vnitrostátními 
orgány s cílem dosáhnout účinnější 
kontroly v rámci vysílání pracovníků do 
jiných členských států Evropské unie.

Or. de


