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

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että työterveyttä ja 
-turvallisuutta edistettäessä tärkeimmäksi 
lähestymistavaksi on asetettava 
ennaltaehkäiseminen, joka on kirjattava 
sekä EU:n tason strategiaan että
kansallisiin strategioihin;

1. korostaa, että työterveyttä ja 
-turvallisuutta edistettäessä Euroopan 
unionin ja jäsenvaltioiden on asetettava
tärkeimmäksi lähestymistavaksi
ennaltaehkäiseminen ja niiden on 
mahdollistettava, että jokainen työntekijä 
voi yhdistää täysin työelämän ja 
yksityiselämän;

Or. fr

Tarkistus 2
João Ferreira

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että työterveyttä ja 
-turvallisuutta edistettäessä tärkeimmäksi 
lähestymistavaksi on asetettava 
ennaltaehkäiseminen, joka on kirjattava 
sekä EU:n tason strategiaan että 
kansallisiin strategioihin;

1. korostaa, että työterveyttä ja 
-turvallisuutta edistettäessä tärkeimmäksi 
lähestymistavaksi on asetettava 
ennaltaehkäiseminen, joka on kirjattava 
sekä EU:n tason strategiaan että 
kansallisiin strategioihin ja jota on 
hyödynnettävä työterveys-, työhygienia- ja 
työturvallisuusviranomaisten kansallisissa 
ennaltaehkäisysuunnitelmissa, joilla 
pyritään työntekijöiden terveyden ja 
työolosuhteiden suojeluun;

Or. pt
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Tarkistus 3
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että työterveyttä ja 
-turvallisuutta edistettäessä tärkeimmäksi 
lähestymistavaksi on asetettava 
ennaltaehkäiseminen, joka on kirjattava 
sekä EU:n tason strategiaan että 
kansallisiin strategioihin;

1. korostaa, että työterveyttä ja 
-turvallisuutta edistettäessä tärkeimmäksi 
lähestymistavaksi on asetettava 
ennaltaehkäiseminen, joka on kirjattava 
sekä EU:n tason strategiaan että 
kansallisiin strategioihin, ja että on myös 
parannettava laadukkaiden 
perustyöterveyspalvelujen saatavuutta, 
joiden avulla taataan terveys ja 
turvallisuus työpaikalla ja luodaan 
perusedellytykset laadukkaalle 
tuottavuudelle;

Or. lt

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

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa Euroopan unionia ja 
jäsenvaltioita kehittämään 
eurooppalaisen ammattiriskien 
seurantaohjelman, joka koskisi erityisesti 
tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja 
psykososiaalisia sairauksia ja joka 
perustuisi kaikkien jäsenvaltioiden 
yhteisille terveysindikaattoreille, 
määritelmille ja epidemiologisille 
välineille; pitää välttämättömänä 
kokonaisvaltaista seurantamallia, jossa 
otetaan huomioon sekä työntekijöiden 
työura että eläkkeellä olevien 
työntekijöiden terveydentila;
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Or. fr

Tarkistus 5
Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että työpaikkaa on 
pidettävä ensisijaisena foorumina sekä 
tartuntatauteja että muita kuin 
tartuntatauteja koskevien EU:n ja 
jäsenvaltioiden 
ennaltaehkäisystrategioiden kannalta ja 
että työnantajilla, työntekijäjärjestöillä ja 
muilla työmarkkinaosapuolilla on tärkeä 
tehtävä terveiden elämäntapojen ja 
terveysosaamisen edistämisessä 
työntekijöiden keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 6
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tehostamaan epätasa-arvon torjuntaa 
terveyden alalla ja vähentämään 
epäsuhtia, jotka liittyvät työolosuhteisiin 
sekä työntekijöiden terveyttä, 
ennaltaehkäisyä ja työterveyttä 
parantamaan pyrkivien palvelujen 
saatavuuteen;

Or. lt
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Tarkistus 7
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
Auconie

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että työtapaturmia sattuu
muita ryhmiä enemmän tietyille ryhmille, 
kuten nuorille tai iäkkäille työntekijöille, 
siirtolaisille tai epävarmoissa työsuhteissa
oleville; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön näille
kohderyhmille räätälöityjä toimia;

2. korostaa, että ammattiriskit kohdistuvat
muita enemmän tiettyihin ryhmiin, kuten
nuoriin tai iäkkäisiin työntekijöihin, 
siirtolaisiin tai epävarmoissa työsuhteissa
oleviin (erityisesti määräaikaisessa 
työsuhteessa oleviin, tilapäistöitä tai 
osa-aikatyötä tekeviin); kehottaa siksi 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön erityisesti näille ryhmille
räätälöityjä ennaltaehkäisytoimia;

Or. fr

Tarkistus 8
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että työtapaturmia sattuu muita 
ryhmiä enemmän tietyille ryhmille, kuten 
nuorille tai iäkkäille työntekijöille, 
siirtolaisille tai epävarmoissa työsuhteissa 
oleville; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön näille 
kohderyhmille räätälöityjä toimia;

2. korostaa, että työtapaturmia sattuu muita 
ryhmiä enemmän tietyille ryhmille, kuten 
nuorille tai iäkkäille työntekijöille, 
siirtolaisille, työmarkkinoille palaaville 
pitkäaikaistyöttömille tai epävarmoissa 
työsuhteissa oleville; korostaa, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
haavoittuvassa asemassa oleviin 
työntekijöihin, kuten henkilöihin, jotka 
osallistuvat pakollisiin työjärjestelyihin 
ilman aikaisempaa koulutusta ja 
tarvittavaa ammattitaitoa; kehottaa siksi 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön näille kohderyhmille räätälöityjä 
toimia;
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Or. en

Tarkistus 9
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että työtapaturmia sattuu muita 
ryhmiä enemmän tietyille ryhmille, kuten
nuorille tai iäkkäille työntekijöille, 
siirtolaisille tai epävarmoissa työsuhteissa 
oleville; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön näille 
kohderyhmille räätälöityjä toimia;

2. korostaa, että työtapaturmia sattuu muita 
ryhmiä enemmän tietyille ryhmille, kuten 
nuorille tai iäkkäille työntekijöille, 
siirtolaisille, naisille, vammaisille tai 
epävarmoissa työsuhteissa oleville;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön näille kohderyhmille 
räätälöityjä toimia;

Or. ro

Tarkistus 10
João Ferreira

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että työtapaturmia sattuu muita 
ryhmiä enemmän tietyille ryhmille, kuten 
nuorille tai iäkkäille työntekijöille, 
siirtolaisille tai epävarmoissa työsuhteissa 
oleville; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön näille 
kohderyhmille räätälöityjä toimia;

2. korostaa, että työtapaturmia sattuu muita 
ryhmiä enemmän tietyille ryhmille, kuten 
nuorille tai iäkkäille työntekijöille, 
siirtolaisille tai epävarmoissa työsuhteissa 
oleville; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön näille 
kohderyhmille räätälöityjä toimia; katsoo, 
että on kiinnitettävä erityisesti huomiota 
naisiin ja äitiyteen liittyviin kysymyksiin, 
ja muistuttaa, että vakaa työpaikka siihen 
liittyvine oikeuksineen on tärkeä tekijä 
työterveyden ja -turvallisuuden kannalta;

Or. pt
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Tarkistus 11
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että työtapaturmia sattuu muita 
ryhmiä enemmän tietyille ryhmille, kuten 
nuorille tai iäkkäille työntekijöille, 
siirtolaisille tai epävarmoissa työsuhteissa 
oleville; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön näille 
kohderyhmille räätälöityjä toimia;

2. korostaa, että työtapaturmia sattuu muita 
ryhmiä enemmän tietyille ryhmille, kuten 
nuorille tai iäkkäille työntekijöille, 
siirtolaisille tai epävarmoissa työsuhteissa 
oleville; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön näille 
kohderyhmille räätälöityjä toimia ja 
hyödyntämään työpaikkaa aikuisten 
terveyden edistämisessä; pyytää 
myöntämään lisää varoja eri hankkeiden 
toimintaan sekä työterveyshuollon 
palvelujen huomattavaan kehittämiseen;

Or. lt

Tarkistus 12
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa 
turvallisuuskoulutusohjelmien ja nuorten 
valvonnan huomattavaa merkitystä 
ensimmäisten työkuukausien aikana; 
katsoo tältä osin, että kyseiseen alaan 
keskittyvää tietoa tarjoavat 
koulutusohjelmat ovat keskeisiä samoin 
kuin korkealaatuinen valvonta, joka 
vaikuttaa suoraan työntekijöiden 
turvallisuuteen;

Or. ro
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Tarkistus 13
Michèle Rivasi, Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa komissiota esittämään 
ennen vuoden 2012 loppua sitovaa 
lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, että 
työterveys- ja 
työturvallisuuslainsäädäntöä sovelletaan 
kattavasti alihankkijoihin kaikilla tasoilla 
ja lopetetaan siten käytäntö, jossa 
ennaltaehkäisevät toimet rajataan 
koskemaan vain yrityksen omia 
työntekijöitä;

Or. en

Tarkistus 14
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. palauttaa mieliin, että yksi yhteisön 
strategian 2007–2012 päätavoitteista on 
sen lisäksi, että taataan Euroopan 
unionin lainsäädännön hyvä 
täytäntöönpano, parantaa ja 
yksinkertaistaa nykyistä lainsäädäntöä, 
eritoten ottamalla käyttöön muita kuin 
sitovia välineitä; muistuttaa lisäksi, että 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 4 artiklan mukaan unionilla 
on ainoastaan jäsenvaltioiden kanssa 
jaettua toimivaltaa työllisyyden ja 
kansanterveyden aloilla ja että vuoden 
2007 tiedonannossaan komissio korosti 
kansallisten strategioiden kehittämistä ja 
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täytäntöönpanoa; korostaa täten, että on 
tarpeen mukauttaa unionin lainsäädäntöä 
johdonmukaisesti yhteiskunnan 
kehitykseen ja välttää tarpeetonta unionin 
tason lainsäädäntöä;

Or. fr

Tarkistus 15
Glenis Willmott

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. tähdentää, että työterveys- ja 
työturvallisuusstrategian 2007–2012 
onnistuminen tarkoittaa työtapaturmien 
ja ammattitautien jatkuvaa, kestävää ja 
tasaista vähentämistä, johon sisältyy 
työtapaturmien vähenemistä 
25 prosentilla koskevan yleistavoitteen 
saavuttaminen, ja toteaa, että tämä on 
osoitettava asianmukaisella 
kvantitatiivisella aineistolla EU:n tason 
suuntauksista työtapaturmissa ja 
ammattitaudeissa;

Or. en

Tarkistus 16
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. kehottaa komissiota helpottamaan 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien 
eurooppalaisten normien käyttöön 
ottamista; painottaa tähän liittyen 
yhteistyön tarvetta jäsenvaltioiden välillä 
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sekä työtapaturmien syiden tutkinnassa 
että hyvien käytänteiden vaihdossa;

Or. ro

Tarkistus 17
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
2 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 f. korostaa, että on laadittava ohjelmia, 
joiden tarkoituksena on tiedottaa 
aktiiviväestölle työterveys- ja 
työturvallisuusnormeista;

Or. ro

Tarkistus 18
Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että toimenpiteistä 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen edistämiseksi työssä annettu 
direktiivi (89/391/ETY) on jo yli 
kaksikymmentä vuotta vanha ja että siihen 
ei toistaiseksi ole tehty merkittäviä 
muutoksia ja että siksi sitä on mukautettava 
muuttuneen työelämän uusiin haasteisiin, 
kuten psyykkisten sairauksien 
lisääntymiseen;

3. muistuttaa, että toimenpiteistä 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen edistämiseksi työssä annettu 
direktiivi (89/391/ETY) on jo yli 
kaksikymmentä vuotta vanha ja että siihen 
ei toistaiseksi ole tehty merkittäviä 
muutoksia ja että siksi sitä on mukautettava 
muuttuneen työelämän uusiin haasteisiin ja 
terveydenhuollon kehitykseen, kuten 
psyykkisten sairauksien ja tuki- ja 
liikuntaelinten sairauksien
lisääntymiseen, jotta voidaan keskittyä 
kohdennettuihin työllisyyspoliittisiin 
toimiin, joilla tuetaan työntekijän 
työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia;
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Or. en

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

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että toimenpiteistä 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen edistämiseksi työssä annettu 
direktiivi (89/391/ETY) on jo yli 
kaksikymmentä vuotta vanha ja että siihen 
ei toistaiseksi ole tehty merkittäviä 
muutoksia ja että siksi sitä on mukautettava 
muuttuneen työelämän uusiin haasteisiin, 
kuten psyykkisten sairauksien 
lisääntymiseen;

3. muistuttaa, että toimenpiteistä 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen edistämiseksi työssä annettu 
direktiivi (89/391/ETY) on jo yli 
kaksikymmentä vuotta vanha ja että siihen 
ei toistaiseksi ole tehty merkittäviä 
muutoksia ja että siksi sitä on mukautettava 
uusiin ammattiriskeihin, kuten tuki- ja 
liikuntaelinten sairauksiin, psyykkisiin 
sairauksiin ja muihin psykososiaalisiin 
riskeihin;

Or. fr

Tarkistus 20
João Ferreira

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että toimenpiteistä 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen edistämiseksi työssä annettu 
direktiivi (89/391/ETY) on jo yli 
kaksikymmentä vuotta vanha ja että siihen 
ei toistaiseksi ole tehty merkittäviä 
muutoksia ja että siksi sitä on mukautettava 
muuttuneen työelämän uusiin haasteisiin, 
kuten psyykkisten sairauksien 
lisääntymiseen;

3. muistuttaa, että toimenpiteistä 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen edistämiseksi työssä annettu 
direktiivi (89/391/ETY) on jo yli 
kaksikymmentä vuotta vanha ja että siihen 
ei toistaiseksi ole tehty merkittäviä 
muutoksia ja että siksi sitä on mukautettava 
muuttuneen työelämän uusiin haasteisiin, 
kuten psyykkisten sairauksien 
lisääntymiseen, työergonomian 
kehitykseen ja tuki- ja liikuntaelinten 
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sairauksiin, jotka koskevat EU:ssa yli 
puolta työperäisistä fyysisistä ongelmista 
kärsivistä työntekijöistä;

Or. pt

Tarkistus 21
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota laittamaan 
masennuksen kaltaiset psyykkiset 
sairaudet etusijalle tarkistaessaan 
strategiaa ja unionin työterveys- ja 
työturvallisuuslainsäädäntöä, sillä 
työperäinen masennus ja kognitiohäiriöt 
ovat kasvava ongelma;

Or. en

Tarkistus 22
Glenis Willmott

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. toteaa, että työntekijöiden terveys ja 
turvallisuus paranee, kun heillä on 
työpaikallaan työterveys- ja 
työturvallisuusedustajia; katsoo, että jotta 
työntekijät voivat osallistua tosiasiallisesti 
työterveys- ja työturvallisuusstrategiaan, 
sekä työntekijöitä että heidän työterveys-
ja työturvallisuusedustajiaan on 
suojeltava asianmukaisesti mahdolliselta 
työnantajan harjoittamalta syrjinnältä; 
kehottaa komissiota tarkistamaan 
direktiiviä 89/391/ETY ja vahvistamaan 
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suojelua tämäntyyppistä syrjintää vastaan 
sekä erityisesti estämään työntekijöiden 
tai heidän edustajiensa huonon kohtelun, 
irtisanomisen, kieltäytymisen heidän 
työhönotostaan tai heidän joutumisensa 
"mustalle listalle";

Or. en

Tarkistus 23
Michèle Rivasi, Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota tarkistamaan 
työntekijöiden suojelemisesta 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
tekijöille tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille altistumiseen työssä 
liittyviltä vaaroilta annettua direktiiviä
(2004/37/EY); toteaa, että vain harvat 
aineet on todella luokiteltu terveydelle 
haitallisiksi; edellyttää työntekijöiden 
etujen suojelemiseksi Reach-asetuksen 
pikaista täytäntöönpanoa ja etenkin
terveydelle erittäin haitallisten 
kemikaalien korvaamista muilla aineilla;

4. kehottaa komissiota tarkistamaan 
työntekijöiden suojelemisesta 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
tekijöille tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille altistumiseen työssä 
liittyviltä vaaroilta annettua direktiiviä
(2004/37/EY) ja laajentamaan sen 
soveltamisalaa, jotta se kattaa 
lisääntymiselle vaaralliset aineet; toteaa, 
että vain harvoille terveydelle haitallisiksi
luokitelluille aineille on todella määritelty 
raja-arvot; edellyttää työntekijöiden etujen 
suojelemiseksi Reach-asetuksen pikaista 
täytäntöönpanoa ja etenkin direktiivissä 
2004/37/EY säädettyjen 
korvaamisvaatimusten tosiasiallista 
soveltamista;

Or. en

Tarkistus 24
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota tarkistamaan 
työntekijöiden suojelemisesta 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
tekijöille tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille altistumiseen työssä 
liittyviltä vaaroilta annettua direktiiviä
(2004/37/EY); toteaa, että vain harvat
aineet on todella luokiteltu terveydelle 
haitallisiksi; edellyttää työntekijöiden 
etujen suojelemiseksi Reach-asetuksen
pikaista täytäntöönpanoa ja etenkin 
terveydelle erittäin haitallisten
kemikaalien korvaamista muilla aineilla;

4. kehottaa komissiota tarkistamaan 
työntekijöiden suojelemisesta 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
tekijöille tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille altistumiseen työssä 
liittyviltä vaaroilta annettua direktiiviä
(2004/37/EY); toteaa, että vain harvoille
terveydelle haitallisiksi luokitelluille 
aineille on todella määritelty raja-arvot;
edellyttää työntekijöiden etujen 
suojelemiseksi Reach- ja CLP-asetusten
pikaista täytäntöönpanoa ja etenkin 
terveydelle erittäin haitallisiksi 
luokiteltujen kemikaalien korvaamista 
muilla aineilla;

Or. ro

Tarkistus 25
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota tarkistamaan 
työntekijöiden suojelemisesta 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
tekijöille tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille altistumiseen työssä 
liittyviltä vaaroilta annettua direktiiviä
(2004/37/EY); toteaa, että vain harvat
aineet on todella luokiteltu terveydelle 
haitallisiksi; edellyttää työntekijöiden 
etujen suojelemiseksi Reach-asetuksen 
pikaista täytäntöönpanoa ja etenkin 
terveydelle erittäin haitallisten kemikaalien 
korvaamista muilla aineilla;

4. kehottaa komissiota tarkistamaan
pikaisesti työntekijöiden suojelemisesta 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
tekijöille tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille altistumiseen työssä 
liittyviltä vaaroilta annettua direktiiviä
(2004/37/EY); toteaa, että vain harvoille
terveydelle haitallisiksi luokitelluille 
aineille on todella määritelty raja-arvot ja 
nekin ylimalkaisesti; edellyttää 
työntekijöiden etujen suojelemiseksi 
Reach-asetuksen pikaista täytäntöönpanoa 
ja etenkin terveydelle erittäin haitallisten 
kemikaalien korvaamista muilla aineilla;

Or. ro
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Tarkistus 26
João Ferreira

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota tarkistamaan 
työntekijöiden suojelemisesta 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
tekijöille tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille altistumiseen työssä 
liittyviltä vaaroilta annettua direktiiviä
(2004/37/EY); toteaa, että vain harvat 
aineet on todella luokiteltu terveydelle 
haitallisiksi; edellyttää työntekijöiden 
etujen suojelemiseksi Reach-asetuksen 
pikaista täytäntöönpanoa ja etenkin 
terveydelle erittäin haitallisten kemikaalien 
korvaamista muilla aineilla;

4. kehottaa komissiota tarkistamaan 
työntekijöiden suojelemisesta 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
tekijöille tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille altistumiseen työssä 
liittyviltä vaaroilta annettua direktiiviä
(2004/37/EY); toteaa, että vain harvoille
terveydelle haitallisiksi luokitelluille 
aineille on todella määritelty raja-arvot;
edellyttää työntekijöiden etujen 
suojelemiseksi Reach-asetuksen pikaista 
täytäntöönpanoa ja etenkin terveydelle 
erittäin haitallisten kemikaalien 
korvaamista muilla aineilla, niin että 
otetaan asianmukaisesti huomioon tarve 
unionin rahoitukseen, jonka avulla 
tiettyjen alojen, erityisesti tekstiili- ja 
vaatetusalan, mikro- ja pk-yritykset 
selviävät asetukseen sopeutumisen 
aiheuttamista vaikeuksista;

Or. pt

Tarkistus 27
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. on huolissaan riittämättömästä 
riskinarvioinnista työssäkäyvien raskaana 
olevien naisten osalta; suosittaa 
laatimaan perusteellisen tutkimuksen 
raskaana olevien naisten altistumisesta 
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tietyille olosuhteille työpaikalla (kuten 
altistuminen kemiallisille aineille, 
ionisoivalle säteilylle, sähkömagneettisille 
aalloille, stressille, liialliselle 
kuumuudelle, liian painavien taakkojen 
kantamiselle) ja kehottaa tutkimaan 
yhteyksiä keskenmenojen, 
synnytyskomplikaatioiden ja 
vastasyntyneiden terveydellisten 
ongelmien sekä raskaana olevien naisten 
vaarallisten työolosuhteiden välillä;

Or. ro

Tarkistus 28
Glenis Willmott

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. toteaa, että parlamentti katsoi vuonna 
2007, että senhetkinen tuki- ja 
liikuntaelinten sairauksia koskeva 
lainsäädäntö ei ollut asianmukaista, ja 
tämän vuoksi pyysi komissiota 
harkitsemaan direktiiviehdotuksen 
esittämistä; toteaa, että neljän vuoden 
kuluttua tuki- ja liikuntaelinten 
sairauksia koskeva lainsäädäntö ei 
edelleenkään ole asianmukaista, sillä 
komissio on lykännyt ehdotustaan 
uudeksi direktiiviksi;

Or. en

Tarkistus 29
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Lausuntoluonnos
5 kohta



PE473.822v01-00 18/26 AM\879519FI.doc

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää valitettavana, että vuonna 2007 
tehty häirintää ja väkivaltaa työpaikalla
koskeva puitesopimus ei ole sitova, ja 
pyytää tämän vuoksi komissiota 
antamaan direktiiviehdotuksen väkivallan 
estämiseksi työpaikoilla;

5. pitää valitettavana, että unionin tasolla
ei ole työpaikkakiusaamiselle yhteistä ja 
yhtenäistä määritelmää; pyytää 
komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään 
tehokkaita ja kaikkien jäsenvaltioiden 
yhteiseen työpaikkakiusaamisen 
määritelmään perustuvia kansallisia 
strategioita työpaikkaväkivallan 
torjumiseksi;

Or. fr

Tarkistus 30
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää valitettavana, että vuonna 2007 
tehty häirintää ja väkivaltaa työpaikalla 
koskeva puitesopimus ei ole sitova, ja 
pyytää tämän vuoksi komissiota 
antamaan direktiiviehdotuksen väkivallan 
estämiseksi työpaikoilla;

5. pitää myönteisenä, että vaikka häirintää 
ja väkivaltaa työpaikalla koskeva 
puitesopimus ei ole sitova, useat 
jäsenvaltiot käyttävät sitä 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
perustana työpaikkaväkivallan 
torjunnassa;

Or. cs

Tarkistus 31
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää valitettavana, että komission 
toimet uuden lainsäädäntöehdotuksen 
esittämiseksi terveyttä ja turvallisuutta 
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koskevista vähimmäisvaatimuksista 
työntekijöiden suojelemiseksi 
altistumiselta sähkömagneettisille kentille 
aiheutuville riskeille ovat viivästyneet sen 
jälkeen, kun direktiivin 2004/40/EY 
täytäntöönpanoa lykättiin, ja kehottaa 
panemaan nopeasti täytäntöön asiaa 
koskevan lainsäädännön, kunhan se on 
hyväksytty;

Or. en

Tarkistus 32
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. huomauttaa, että kemikaaleja ei 
REACHin perusteella arvioida 
hormonaalisten haittavaikutusten osalta; 
kehottaa täten komissiota ehdottamaan 
säännöksiä hormonaalisten 
haittavaikutusten huomioon ottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 33
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että fyysistä ja psyykkistä 
kuormitusta aiheuttavien tekijöiden 
esiintymistiheys vaihtelee naisilla ja 
miehillä, mikä johtaa erilaisiin 
rasituksiin, valituksiin ja työperäisiin 
sairauksiin; kehottaa siksi jäsenvaltioita
sisällyttämään sukupuolinäkökulman 

6. korostaa, että miehet ja naiset altistuvat 
eri tavalla sekä psykososiaalisille että 
fyysisille (eritoten tuki- ja liikuntaelimiä 
koskeville) ammattiriskeille; muistuttaa 
lisäksi, että epätyypillisten, erityisesti 
tilapäisten ja osa-aikaisten työsopimusten, 
ja fyysisten ja psykososiaalisten 
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kansallisiin strategioihinsa; ammattiriskien lisääntymisen välillä on 
yhteys; kehottaa siksi jäsenvaltioita
ottamaan huomioon kansallisissa 
strategioissaan sukupuolinäkökohdan ja 
erilaisiin työsopimuksiin liittyvät riskit;

Or. fr

Tarkistus 34
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. edellyttää, että on varmistettava 
työsuojelutarkastuksia koskevat resurssit, 
kyseisten tarkastajien jatko- ja 
täydennyskoulutusta koskevat korkeat 
laatustandardit ja tarkastusten 
tehostaminen; edellyttää myös, että tällöin 
on varmistettava työsuojelutarkastusten 
riippumattomuus yrityksistä.

7. pyytää laadukkaampia 
työsuojelutarkastustoimia ja tarkastajien 
koulutuksen laadun parantamista ja 
kehottaa myös toteuttamaan tarkastuksia 
riittävän usein; suosittaa, että taataan
työsuojelutarkastusten riippumattomuus 
yrityksistä.

Or. cs

Tarkistus 35
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. edellyttää, että on varmistettava 
työsuojelutarkastuksia koskevat resurssit, 
kyseisten tarkastajien jatko- ja 
täydennyskoulutusta koskevat korkeat 
laatustandardit ja tarkastusten 
tehostaminen; edellyttää myös, että tällöin 
on varmistettava työsuojelutarkastusten 
riippumattomuus yrityksistä.

7. korostaa, että työntekijöiden 
käyttäytyminen vaaratilanteissa voi 
kasvattaa onnettomuuden mahdollisuutta 
ja että asianmukaisen tiedotuksen ja 
koulutuksen avulla voidaan määritellä 
tilanteeseen sopimaton ja vaarallinen 
käyttäytyminen ja laatia varoituksia; näin 
ollen edellyttää, että on varmistettava 
työsuojelutarkastuksia koskevat resurssit, 
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kyseisten tarkastajien jatko- ja 
täydennyskoulutusta koskevat korkeat 
laatustandardit ja tarkastusten 
tehostaminen; edellyttää myös, että tällöin 
on varmistettava työsuojelutarkastusten 
riippumattomuus yrityksistä.

Or. lt

Tarkistus 36
Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
saatavilla olevat tiedot vahvistavat 
työtapaturmien vähenemisen; toteaa 
kuitenkin, että työtapaturmien määrä on 
edelleen liian korkea;

Or. de

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

Lausuntoluonnos
7 b (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. palauttaa mieliin, että vuoden 2007 
tiedonannossa komission tavoitteena oli 
tukea pk-yrityksiä unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanossa ja riskien 
ennaltaehkäisemistä koskevissa toimissa; 
vaatii näin ollen, että eurooppalaisia 
pk-yrityksiä on tuettava ja että niille ei saa 
langettaa ylimitoitettuja ja sopimattomia 
seuraamuksia, erityisesti nykyisen 
talouskriisin aikana;
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Or. fr

Tarkistus 38
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. kiinnittää huomiota siihen seikkaan, 
että työntekijöiden asianmukainen 
koulutus edistää huomattavasti heidän 
terveyttään ja turvallisuuttaan ja että 
tulevaisuudessa siihen olisi kiinnitettävä 
enemmän huomiota;

Or. lt

Tarkistus 39
Thomas Ulmer

Lausuntoluonnos
7 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 d. kehottaa komissiota tulevassa 
työterveys- ja 
työturvallisuuslainsäädännössä ja 
tarvittaessa edistämään sellaisten 
teknologioiden käyttöä, jotka vähentävät 
vaarallisten aineiden aiheuttamia riskejä 
työtapaturmissa, ja siten 
mahdollisuuksien mukaan korvaamaan 
niillä kemiallisten ja radioaktiivisten 
aineiden käytön.

Or. de

Tarkistus 40
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi
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Lausuntoluonnos
7 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 e. vaatii vähimmäisvaatimuksena 
jäsenvaltioille sitovaa unionin 
ammattitautiluetteloa, jossa 
ammattitaudeiksi tunnustetaan myös 
sairastumista aiheuttavat työn 
rasitustekijät, kuten psyykkisistä syistä 
johtuvat työperäiset liikunta- ja 
tukielinten sairaudet;

Or. de

Tarkistus 41
Karin Kadenbach, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
7 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 f. pyytää jäsenvaltioita panemaan 
mahdollisimman nopeasti täytäntöön 
HOSPEEMin ja EPSUn tekemän terävien 
instrumenttien aiheuttamien tapaturmien 
ehkäisemistä terveydenhuoltoalalla 
koskevan puitesopimuksen 
täytäntöönpanosta annetun direktiivin 
2010/32/EU, jotta varmistetaan 
mahdollisimman korkea suojelun taso 
hoitoon liittyville infektioille altistuville 
potilaille ja terveydenhoitoalan 
työntekijöille;

Or. de

Tarkistus 42
Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi
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Lausuntoluonnos
7 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 g. korostaa, että on välttämätöntä 
parantaa jatkuvasti tietojenkeruuta, jotta 
voidaan varmistaa tietojen vertailtavuus 
EU:n laajuisesti;

Or. de

Tarkistus 43
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
7 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 h. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
tekemään työntekijöiden suojelusta 
annetuista direktiiveistä 
käytännönläheisempiä heikentämättä 
kuitenkaan työturvallisuutta ja 
työterveyttä koskevia säännöksiä;

Or. de

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

Lausuntoluonnos
7 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 i. kannattaa lainsäädäntöaloitetta 
työntekijöiden suojelemiseksi 
tupakansavulta työpaikalla, koska tähän 
mennessä ei ole saatu aikaan kattavaa 
suojaa;

Or. de
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Tarkistus 45
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
7 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 j. vaatii sitovia raja-arvoja 
manuaaliseen kuormankäsittelyyn, sillä 
ne ovat toimivin tapa saada työnantajat 
suojelemaan paremmin työntekijöitä;

Or. de

Tarkistus 46
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
7 k kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 k. korostaa, että talouskriisin johdosta 
tehtävät säästötoimet eivät saa johtaa 
siihen, että työturvallisuuteen ja 
työterveyteen ei enää kiinnitetä huomiota;

Or. de

Tarkistus 47
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
7 l kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 l. painottaa työnantajan vastuuta 
työntekijöiden fyysisen ja psyykkisen 
hyvinvoinnin vaalimisesta; edellyttää 
yrityksiltä yrityskohtaisia 
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työehtosopimuksia, joissa määrätään 
sitovasti työterveyshuollosta Euroopan 
työpaikkaterveyden edistämisen verkoston 
laatuvaatimusten mukaisen sertifioidun 
työturvallisuuden ja työterveyden 
hallintajärjestelmän muodossa;

Or. de

Tarkistus 48
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
7 m kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 m. kehottaa tehostamaan 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua 
aiheesta "työterveys ja työturvallisuus" ja 
työntekijöiden osallistumista EU:n 
tasolla;

Or. de

Tarkistus 49
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
7 n kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 n. kehottaa parempaan rajatylittävään 
tietojenvaihtoon eri kansallisten 
viranomaisten välillä, jotta voidaan 
tehostaa valvontaa, kun kyseessä on 
työntekijöiden lähettäminen toisiin EU:n 
jäsenvaltioihin.

Or. de


