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

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság 
előmozdítása során kiemelt hangsúlyt kell 
helyezni a megelőzésre, és azt mind az 
uniós szintű, mint a nemzeti stratégiákban 
rögzíteni kell;

1. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság 
előmozdítása során az Európai Uniónak és 
a tagállamoknak a megelőzést kell 
elsőbbségi feladatként kezelniük, és 
lehetővé kell tenniük valamennyi 
munkavállaló számára a munkahelyi és a 
magánélet teljes körű összehangolását;

Or. fr

Módosítás 2
João Ferreira

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság 
előmozdítása során kiemelt hangsúlyt kell 
helyezni a megelőzésre, és azt mind az 
uniós szintű, mint a nemzeti stratégiákban 
rögzíteni kell;

1. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság 
előmozdítása során kiemelt hangsúlyt kell 
helyezni a megelőzésre, és azt mind az 
uniós szintű, mint a nemzeti stratégiákban 
rögzíteni kell, továbbá érvényre kell 
juttatni az egészségügy, a köztisztaság és a 
munkahelyi biztonság területén működő 
közszolgáltatók által végrehajtott, a 
munkavállalók egészsége és a munkahelyi 
körülmények védelmét célzó nemzeti 
prevenciós tervekben;

Or. pt
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Módosítás 3
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság 
előmozdítása során kiemelt hangsúlyt kell 
helyezni a megelőzésre, és azt mind az 
uniós szintű, mint a nemzeti stratégiákban 
rögzíteni kell;

1. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság 
előmozdítása során kiemelt hangsúlyt kell 
helyezni a megelőzésre, és azt mind az 
uniós szintű, mint a nemzeti stratégiákban 
rögzíteni kell, továbbá javítani kellene a 
minőségi munkahelyi egészségvédelmi 
alapszolgáltatásokhoz való hozzáférést, 
melyek lehetővé teszik a munkahelyi 
egészség és biztonság garantálását és a 
minőségi termelékenységhez 
nélkülözhetetlen feltételek megteremtését;

Or. lt

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

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja az Európai Uniót és a 
tagállamokat, hogy hozzanak létre 
európai megfigyelőprogramot a 
munkahelyi egészségügyi kockázatok, 
különösen az izom- és vázrendszeri, 
valamint pszichoszociális problémák 
nyomon követésére, amely a huszonhét 
tagállamban azonos egészségügyi 
mutatókra, epidemológiai 
meghatározásokra és eszközökre épül;
hangsúlyozza egy integrált megfigyelési 
rendszer kiépülésének fontosságát, amely 
egyaránt nyomon követi a munkavállalók 
munkahelyi pályafutását és a nyugdíjba 
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vonult munkavállalók egészségi állapotát;

Or. fr

Módosítás 5
Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet rá, hogy a munkahelyet 
olyan egyedülálló környezetként kell 
szemlélni, amely felhasználható az 
Európai Unió és a tagállamok prevenciós 
stratégiáinak előmozdítására, akár 
fertőző, akár nem fertőző betegségek 
megelőzéséről van szó, és hogy a 
munkaadóknak, a munkavállalói 
szervezeteknek és a többi szociális 
partnernek vezető szerepet kell játszaniuk 
az aktív népesség egészséges életmódra 
nevelésében és egészséggel kapcsolatos 
ismereteinek bővítésében;

Or. en

Módosítás 6
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fokozzák az egészségügy területén 
fennálló egyenlőtlenségek elleni 
küzdelmet, és csökkentsék a munkahelyi 
körülmények és a munkavállalók 
egészségének javítását, a megelőzést és a 
munkahelyi egészséget szolgáló 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén 
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fennálló különbségeket;

Or. lt

Módosítás 7
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
Auconie

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy egyes csoportoknál
– mint például a fiatal vagy idősebb korú 
munkavállalók, migránsok, bizonytalan 
munkakörülmények között dolgozó 
munkavállalók – gyakrabban fordulnak elő 
munkahelyi balesetek; ezért felkéri az 
Európai Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy hozzanak kifejezetten e 
célcsoportokra irányuló intézkedéseket;

2. hangsúlyozza, hogy egyes csoportok –
mint például a fiatal vagy idősebb korú 
munkavállalók, migránsok, bizonytalan 
munkakörülmények között (többek között 
határozott idejű vagy ideiglenes 
szerződéssel és részidőben) dolgozó 
munkavállalók – gyakrabban ki vannak 
téve munkahelyi kockázatoknak; ezért 
felkéri az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hozzanak 
specifikusabb, kifejezetten e csoportokra
irányuló megelőző intézkedéseket;

Or. fr

Módosítás 8
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy egyes csoportoknál 
– mint például a fiatal vagy idősebb korú 
munkavállalók, migránsok, bizonytalan 
munkakörülmények között dolgozó 
munkavállalók – gyakrabban fordulnak elő 
munkahelyi balesetek; ezért felkéri az 
Európai Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy hozzanak kifejezetten e 

2. hangsúlyozza, hogy egyes csoportoknál 
– mint például a fiatal vagy idősebb korú 
munkavállalók, migránsok, munka nélkül 
töltött hosszú időszak után újra munkába 
álló és bizonytalan munkakörülmények 
között dolgozó munkavállalók –
gyakrabban fordulnak elő munkahelyi 
balesetek; hangsúlyozza, hogy külön 
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célcsoportokra irányuló intézkedéseket; figyelmet kell fordítani a veszélyeztetett 
munkavállalók helyzetére, ideértve azokat, 
akiknek előzetes képzés és a szükséges 
szakismeretek nélkül kötelező 
munkavégzési programokban kell részt 
venniük; ezért felkéri az Európai 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
hozzanak kifejezetten e célcsoportokra 
irányuló intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 9
Rovana Plumb

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy egyes csoportoknál 
– mint például a fiatal vagy idősebb korú 
munkavállalók, migránsok, bizonytalan 
munkakörülmények között dolgozó 
munkavállalók – gyakrabban fordulnak elő 
munkahelyi balesetek; ezért felkéri az 
Európai Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy hozzanak kifejezetten e 
célcsoportokra irányuló intézkedéseket;

2. hangsúlyozza, hogy egyes csoportoknál 
– mint például a fiatal vagy idősebb korú 
munkavállalók, migránsok, nők, 
fogyatékkal élők, bizonytalan 
munkakörülmények között dolgozó 
munkavállalók – gyakrabban fordulnak elő 
munkahelyi balesetek; ezért felkéri az 
Európai Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy hozzanak kifejezetten e 
célcsoportokra irányuló intézkedéseket;

Or. ro

Módosítás 10
João Ferreira

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy egyes csoportoknál 
– mint például a fiatal vagy idősebb korú 
munkavállalók, migránsok, bizonytalan 

2. hangsúlyozza, hogy egyes csoportoknál 
– mint például a fiatal vagy idősebb korú 
munkavállalók, migránsok, bizonytalan 
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munkakörülmények között dolgozó 
munkavállalók – gyakrabban fordulnak elő 
munkahelyi balesetek; ezért felkéri az 
Európai Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy hozzanak kifejezetten e 
célcsoportokra irányuló intézkedéseket;

munkakörülmények között dolgozó 
munkavállalók – gyakrabban fordulnak elő 
munkahelyi balesetek; ezért felkéri az 
Európai Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy hozzanak kifejezetten e 
célcsoportokra irányuló intézkedéseket;
hangsúlyozza, hogy külön figyelmet kell 
fordítani a nőkre és az anyaság kérdésére, 
és emlékeztet rá, hogy a stabil és 
munkavállalói jogokat biztosító 
munkahely kulcstényező a munkahelyi 
egészség és biztonság szempontjából;

Or. pt

Módosítás 11
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy egyes csoportoknál 
– mint például a fiatal vagy idősebb korú 
munkavállalók, migránsok, bizonytalan 
munkakörülmények között dolgozó 
munkavállalók – gyakrabban fordulnak elő 
munkahelyi balesetek; ezért felkéri az 
Európai Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy hozzanak kifejezetten e 
célcsoportokra irányuló intézkedéseket;

2. hangsúlyozza, hogy egyes csoportoknál 
– mint például a fiatal vagy idősebb korú 
munkavállalók, migránsok, bizonytalan 
munkakörülmények között dolgozó 
munkavállalók – gyakrabban fordulnak elő 
munkahelyi balesetek; ezért felkéri az 
Európai Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy hozzanak kifejezetten e 
célcsoportokra irányuló intézkedéseket, és 
használják fel a munkahelyeket a felnőtt 
népesség egészségi állapotának javítására;
kéri, hogy fordítsanak több pénzt a 
különböző projekttevékenységekre és a 
munka-egészségügyi rendszer fokozott 
fejlesztésére;

Or. lt

Módosítás 12
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza a biztonsági képzési 
programok és a munkába álló fiataloknak 
az első hónapokban biztosított felügyelet 
központi jelentőségét; e tekintetben úgy 
véli, hogy kulcsszerepet játszanak az 
érintett ágazattal kapcsolatban célzott 
információkat kínáló képzési programok, 
csakúgy, mint a minőségi munkahelyi 
felügyelet, amely közvetlen hatással van a 
munkavállalók biztonságára;

Or. ro

Módosítás 13
Michèle Rivasi, Karin Kadenbach

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. kéri a Bizottságot, hogy 2012 végéig 
terjesszen elő javaslatot olyan kötelező 
erejű jogszabályra, amely biztosítja a 
munkahelyi egészséggel és biztonsággal 
kapcsolatos jogszabályok valamennyi 
alvállalkozói szinten történő teljes körű 
alkalmazását, véget vetve azon 
gyakorlatnak, hogy a megelőző 
intézkedéseket minden munkaadó csak a 
saját munkavállalói körében hajtja végre;

Or. en

Módosítás 14
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2c. emlékeztet rá, hogy a 2007–2012-es 
időszakra szóló közösségi stratégia egyik 
fő célja, hogy az európai uniós 
jogszabályok megfelelő végrehajtásának 
garantálásán túl javítani és egyszerűsíteni 
kell a meglévő jogi keretet, többek között 
nem kötelező erejű eszközök végrehajtása 
révén; emlékeztet továbbá, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 4. cikke értelmében a 
foglalkoztatás és a közegészségügy 
területén az Európai Unió csak a 
tagállamokkal megosztott hatáskörrel 
rendelkezik, és hogy a Bizottság 2007-es 
közleményében a nemzeti stratégiák 
kidolgozásának és végrehajtásának 
fontosságát hangsúlyozta; következésképp 
továbbra is hangsúlyozza, hogy az európai 
szabályozást koherens módon a 
társadalmi változásokhoz kell igazítani, és 
mellőzni kell a felesleges európai szintű 
jogalkotást;

Or. fr

Módosítás 15
Glenis Willmott

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos, 2007–2012 időszakra szóló 
közösségi stratégia csak akkor lehet 
sikeres, ha megvalósul „a munkahelyi 
balesetek és a foglalkozási 
megbetegedések folyamatos, tartós és 
egyenletes csökkentése”, ideértve a 
munkahelyi balesetek számának 25%-os 
csökkentésére kitűzött világos cél elérését, 
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továbbá megállapítja, hogy ezeket az 
eredményeket a munkahelyi balesetek és 
megbetegedések európai alakulására 
vonatkozó, elegendő mennyiségű 
számadattal kell igazolni;

Or. en

Módosítás 16
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2e. felkéri a Bizottságot, hogy segítse elő a 
munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos európai normák 
vállalatokon belüli bevezetését; e 
tekintetben kiemeli a tagállamok közötti 
együttműködés szükségességét mind a 
munkahelyi balesetek okainak 
kivizsgálása, mind a bevált gyakorlatok 
cseréje terén;

Or. ro

Módosítás 17
Rovana Plumb

Véleménytervezet
2 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2f. hangsúlyozza, hogy programokat kell 
kidolgozni az aktív népesség munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági normákról 
való tájékoztatására;

Or. ro
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Módosítás 18
Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló 
keretirányelv (89/391/EGK) már 20 éves és 
eddig még nem módosították érdemben, és 
ezért hozzá kell igazítani a munka 
megváltozott világának új kihívásaihoz, 
például a pszichés megbetegedések 
gyakoribbá válásához;

3. megjegyzi, hogy a munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló 
keretirányelv (89/391/EGK) már 20 éves és 
eddig még nem módosították érdemben, és 
ezért hozzá kell igazítani a munka 
megváltozott világának – például a 
pszichés megbetegedések, valamint az 
izom- és vázrendszeri bántalmak 
gyakoribbá válásából eredő – új 
kihívásaihoz és a betegellátás irányítása 
terén beállt változásokhoz, a 
munkavállalók foglalkoztathatóságát, 
egészségét és jó közérzetét előmozdító 
foglalkoztatási politikák ösztönzése 
érdekében;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló 
keretirányelv (89/391/EGK) már 20 éves és 
eddig még nem módosították érdemben, és 
ezért hozzá kell igazítani a munka 
megváltozott világának új kihívásaihoz,
például a pszichés megbetegedések 

3. megjegyzi, hogy a munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló 
keretirányelv (89/391/EGK) már 20 éves és 
eddig még nem módosították érdemben, és 
ezért hozzá kell igazítani az olyan új 
foglalkoztatási kockázatokhoz, mint az
izom- és vázrendszeri bántalmak, a 



AM\879519HU.doc 13/27 PE473.822v01-00

HU

gyakoribbá válásához; pszichés megbetegedések és más 
pszichoszociális problémák;

Or. fr

Módosítás 20
João Ferreira

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló 
keretirányelv (89/391/EGK) már 20 éves és 
eddig még nem módosították érdemben, és 
ezért hozzá kell igazítani a munka 
megváltozott világának új kihívásaihoz, 
például a pszichés megbetegedések 
gyakoribbá válásához;

3. megjegyzi, hogy a munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló 
keretirányelv (89/391/EGK) már 20 éves és 
eddig még nem módosították érdemben, és 
ezért hozzá kell igazítani a munka 
megváltozott világának olyan új 
kihívásaihoz, mint például a pszichés 
megbetegedések gyakoribbá válása, a 
munkahelyi ergonómia területén 
bekövetkezett változások, valamint az 
izom- és vázrendszeri bántalmak, melyek 
az EU-ban dolgozó, munkahelyi eredetű 
egészségügyi problémákkal küszködő 
munkavállalók több mint felét érintik;

Or. pt

Módosítás 21
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felkéri az Európai Bizottságot, hogy 
tekintettel a munkahelyi depresszió és a 
kognitív diszfunkciók súlyosbodó 
problémájára, az egészségvédelemmel és 
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biztonsággal kapcsolatos európai stratégia 
és jogszabályok felülvizsgálatakor a 
pszichés betegségeket – így a depressziót –
prioritásként kezelje.

Or. en

Módosítás 22
Glenis Willmott

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megállapítja, hogy a munkavállalók 
egészségi és biztonsági helyzete javul 
azokon a munkahelyeken, ahol külön e 
kérdéssel foglalkozó képviselőik vannak;
úgy véli, ahhoz, hogy a munkavállalók 
ténylegesen részt vehessenek egy 
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 
stratégiában, a munkavállalóknak és 
egészségvédelmi és biztonsági 
képviselőiknek megfelelő mértékű 
vádelmet kell élvezniük az ennek kapcsán 
a munkaadójuk részéről esetlegesen őket 
érő mindennemű diszkriminációval 
szemben; felkéri a Bizottságot a 
89/391/EGK irányelv módosítására az 
ilyen típusú diszkrimináció elleni védelem 
megerősítése érdekében, különösen a 
munkavállalók vagy képviselőik 
viktimizálása, elbocsátása, felvételének 
megtagadása vagy feketelistára vétele 
megakadályozása érdekében;

Or. en

Módosítás 23
Michèle Rivasi, Karin Kadenbach

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a munkájuk során rákkeltő 
anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló irányelvet (2004/37/EK); 
megállapítja, hogy csak néhány anyag 
esetén határozták meg ténylegesen az 
egészségre káros anyagok egészségügyi 
határértékét. A munkavállalók érdekében a 
REACH (a vegyi anyagok regisztrálása, 
értékelése, engedélyezése és korlátozása) 
gyors megvalósítását követeli, különös 
tekintettel az egészségre különösen káros 
vegyszerek helyettesítésére;

4. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a munkájuk során rákkeltő 
anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló 2004/37/EK irányelvet 
alkalmazási körének a reprodukciós 
toxicitású anyagokra történő kibővítése 
érdekében; megállapítja, hogy csak néhány 
anyag esetében határozták meg ténylegesen 
az egészségre káros anyagok egészségügyi 
határértékét. A munkavállalók érdekében 
felszólít a REACH (a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 
rendelet) gyors végrehajtására, különösen
a 2004/37/EK irányelvben rögzített 
helyettesítési követelmények tényleges 
alkalmazására;

Or. en

Módosítás 24
Rovana Plumb

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a munkájuk során rákkeltő 
anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló irányelvet (2004/37/EK); 
megállapítja, hogy csak néhány anyag 
esetén határozták meg ténylegesen az 
egészségre káros anyagok egészségügyi 
határértékét. A munkavállalók érdekében a 
REACH (a vegyi anyagok regisztrálása, 
értékelése, engedélyezése és korlátozása)
gyors megvalósítását követeli, különös 
tekintettel az egészségre különösen káros
vegyszerek helyettesítésére;

4. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a munkájuk során rákkeltő 
anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló irányelvet (2004/37/EK); 
megállapítja, hogy csak néhány anyag 
esetében határozták meg ténylegesen az 
egészségre káros anyagok egészségügyi 
határértékét. A munkavállalók érdekében 
felszólít a REACH és a CLP rendeletek
gyors végrehajtására, különös tekintettel 
az egészségre különösen károsként 
nyilvántartott vegyszerek helyettesítésére;
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Or. ro

Módosítás 25
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a munkájuk során rákkeltő 
anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló irányelvet (2004/37/EK); 
megállapítja, hogy csak néhány anyag 
esetén határozták meg ténylegesen az 
egészségre káros anyagok egészségügyi 
határértékét. A munkavállalók érdekében a 
REACH (a vegyi anyagok regisztrálása, 
értékelése, engedélyezése és korlátozása)
gyors megvalósítását követeli, különös 
tekintettel az egészségre különösen káros 
vegyszerek helyettesítésére;

4. felkéri a Bizottságot, hogy mielőbb
vizsgálja felül a munkájuk során rákkeltő 
anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló irányelvet (2004/37/EK); 
megállapítja, hogy csak felületesen és 
csupán néhány anyag esetében határozták 
meg ténylegesen az egészségre káros 
anyagok egészségügyi határértékét. A 
munkavállalók érdekében felszólít a 
REACH rendelet gyors végrehajtására, 
különös tekintettel az egészségre 
különösen káros vegyszerek 
helyettesítésére;

Or. ro

Módosítás 26
João Ferreira

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a munkájuk során rákkeltő 
anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló irányelvet (2004/37/EK);
megállapítja, hogy csak néhány anyag 
esetén határozták meg ténylegesen az 
egészségre káros anyagok egészségügyi 
határértékét. A munkavállalók érdekében a 

4. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a munkájuk során rákkeltő 
anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló irányelvet (2004/37/EK);
megállapítja, hogy csak néhány anyag 
esetében határozták meg ténylegesen az 
egészségre káros anyagok egészségügyi 
határértékét. A munkavállalók érdekében 
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REACH (a vegyi anyagok regisztrálása, 
értékelése, engedélyezése és korlátozása)
gyors megvalósítását követeli, különös 
tekintettel az egészségre különösen káros 
vegyszerek helyettesítésére;

felszólít a REACH rendelet gyors 
végrehajtására, különös tekintettel az 
egészségre különösen káros vegyszerek 
helyettesítésére, megfelelően figyelembe 
véve, hogy bizonyos ágazatokban – pl. a 
ruházati és textiliparban – a rendeletnek 
való megfelelés jelentette nehézségek 
leküzdéséhez a mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak közösségi 
finanszírozásra van szükségük;

Or. pt

Módosítás 27
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. aggasztónak tartja, hogy nem mérték 
fel kellő mértékben a várandós nőket 
fenyegető munkahelyi kockázatokat;
javasolja, hogy készüljön részletes 
tanulmány arról, milyen 
következményekkel járhat a várandós nők 
bizonyos munkakörülményeknek (pl. 
vegyi anyagoknak, ionizáló sugárzásnak, 
elektromágneses sugárzásnak, stressznek, 
túlzottan magas hőmérsékletnek, túlzott 
terhek emelésének stb.) való kitétele, és 
kéri a vetélések, a szülési komplikációk és 
a születési rendellenességek/betegségek, 
illetve a várandós nők szempontjából 
kockázatot jelentő munkakörülmények 
közötti összefüggések vizsgálatát;

Or. ro

Módosítás 28
Glenis Willmott
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Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Parlament már 2007-ben jelezte, hogy 
nem tartja megfelelőnek az izom- és 
vázrendszeri bántalmakra vonatkozó 
hatályos jogszabályt, ezért kérte a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő irányelvre 
irányuló javaslatokat; megállapítja, hogy 
négy évvel később az izom- és vázrendszeri 
bántalmakra vonatkozó hatályos 
jogszabály továbbra sem megfelelő, mivel 
a Bizottság halogatta az új irányelvre 
irányuló javaslatok kidolgozását;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. sajnálatát fejezi ki, hogy a munkahelyi 
zaklatásról és erőszakról szóló európai 
keretmegállapodás (2007) nem kötelező 
erejű, és ebből az okból felhívja az 
Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő 
irányelvjavaslatot a munkahelyi erőszak 
megakadályozásáról;

5. sajnálja, hogy a morális zaklatás 
jelenségére nincs európai szinten közös és 
egységes definíció; kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a morális zaklatás 27 
tagállamban azonos 
fogalommeghatározására építve 
dolgozzanak ki hatékony nemzeti 
stratégiákat a munkahelyi zaklatás elleni 
küzdelem területén;

Or. fr

Módosítás 30
Milan Cabrnoch
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. sajnálatát fejezi ki, hogy a munkahelyi
zaklatásról és erőszakról szóló európai 
keretmegállapodás (2007) nem kötelező 
erejű, és ebből az okból felhívja az 
Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő 
irányelvjavaslatot a munkahelyi erőszak 
megakadályozásáról;

5. üdvözli, hogy bár a zaklatásról és 
erőszakról szóló európai 
keretmegállapodás nem kötelező erejű, az 
egyes tagállamok a szubszidiaritás elvével 
összhangban ezt tekintik a munkahelyi 
erőszak elleni fellépés alapjának;

Or. cs

Módosítás 31
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálja, hogy a 2004/40/EK irányelv 
végrehajtásának elhalasztását követően a 
Bizottság halogatja a munkavállalók 
elektromágneses terek hatásából keletkező 
kockázatoknak való expozíciójára 
vonatkozó egészségügyi és biztonsági 
minimumkövetelményekről szóló új 
jogalkotási javaslat előterjesztését, és kéri 
a szóban forgó jogszabály majdani 
elfogadását követő gyors végrehajtását;

Or. en

Módosítás 32
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5b. rámutat, hogy a REACH keretében 
nem történt meg a vegyi anyagok 
endokrin rendszert károsító hatásának 
felmérése; ezért kéri a Bizottságot, hogy 
tegyen javaslatot olyan rendelkezésekre, 
melyek a hormonrendszert károsító 
hatások figyelembevételét célozzák;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a férfiak és nők 
esetében a fizikai és mentális terhelési 
tényezők eltérő gyakorisággal fordulnak 
elő, és ez különböző igénybevételhez, 
panaszokhoz és foglalkozási ártalmakhoz 
vezet. Ezért felhívja a tagállamokat, hogy
integrálják a nemi szempontokat a nemzeti 
stratégiákba;

6. hangsúlyozza, hogy a férfiakat és a 
nőket eltérően érintik a munkahelyi 
kockázatok, legyen szó akár 
pszichoszociális, akár fizikai 
kockázatokról (pl. izom- és vázrendszeri 
bántalmak); felhívja a figyelmet arra, 
hogy van összefüggés a bizonytalan 
munkaviszony, köztük az átmeneti jellegű 
és a részidős foglalkoztatás, valamint a 
fizikai és pszichoszociális munkahelyi 
kockázatok növekedése között; Ezért 
felhívja a tagállamokat, hogy nemzeti 
stratégiáikban vegyék figyelembe a nemi
szempontokat és a különböző 
munkaszerződésekkel összefüggő 
kockázatokat;

Or. fr

Módosítás 34
Milan Cabrnoch
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sürgeti a munkaügyi felügyelet 
forrásainak biztosítását, a munkaügyi 
felügyeleti tisztviselők minőségi képzését 
és továbbképzését, illetve a vizsgálatok 
intenzívebbé tételét; sürgeti, hogy 
garantálják a vállalkozások munkaügyi 
felügyeletének függetlenségét.

7. felszólít a munkaügyi felügyeleti 
tevékenység színvonalának emelésére, a 
munkaügyi felügyelői képzés minőségének 
megerősítésére, valamint az ellenőrzések 
kellően intenzív végrehajtására; javasolja, 
hogy garantálják a vállalkozások 
munkaügyi felügyeletének függetlenségét.

Or. cs

Módosítás 35
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sürgeti a munkaügyi felügyelet 
forrásainak biztosítását, a munkaügyi 
felügyeleti tisztviselők minőségi képzését 
és továbbképzését, illetve a vizsgálatok 
intenzívebbé tételét; sürgeti, hogy 
garantálják a vállalkozások munkaügyi 
felügyeletének függetlenségét.

7. hangsúlyozza, hogy a munkavállalók 
vészhelyzetben tanúsított magatartása 
növelheti a balesetek valószínűségét, és 
hogy a megfelelő tájékoztatás és képzés 
lehetővé tenné a helytelen 
magatartásformák meghatározását és 
figyelmeztetések megfogalmazását; és 
ennélfogva
sürgeti a munkaügyi felügyelet forrásainak 
biztosítását, a munkaügyi felügyelők
minőségi képzését és továbbképzését, 
illetve a vizsgálatok intenzívebbé tételét;
sürgeti, hogy garantálják a vállalkozások 
munkaügyi felügyeletének függetlenségét.

Or. lt

Módosítás 36
Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi
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Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. üdvözlendőnek tartja, hogy a 
rendelkezésre álló adatok igazolják a 
munkahelyi balesetek csökkenő 
tendenciáját; ugyanakkor megállapítja, 
hogy a munkahelyi balesetek száma még 
így is túl magas;

Or. de

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

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. emlékeztet az Európai Bizottság 2007-
es közleményében foglalt azon 
célkitűzésére, hogy a kis- és 
középvállalkozásokat támogatni kell 
kockázatmegelőzési stratégiáik és az uniós 
jogszabályok végrehajtásában;
következésképp kitart annak 
szükségessége mellett, hogy támogatni kell 
az európai kkv-kat és meg kell óvni őket a 
felesleges és helytelen szankcióktól, 
különösen a mostanihoz hasonló, 
gazdaságilag válságos időszakokban;

Or. fr

Módosítás 38
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7c. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
munkavállalók megfelelő képzése jelentős 
mértékben előmozdítja munkahelyi 
egészségvédelmüket és biztonságukat, 
ezért ennek a jövőben nagyobb figyelmet 
kell szentelni;

Or. lt

Módosítás 39
Thomas Ulmer

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. felkéri a Bizottságot, hogy a 
munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos jövőbeli 
jogalkotási javaslatokban és minden más 
megfelelő helyen ösztönözze a munkahelyi 
balesetek esetén a veszélyes anyagok 
jelentette kockázatok csökkentését 
lehetővé tévő technológiák alkalmazását, 
és ezzel egyidejűleg – amennyire 
lehetséges – a radioaktív vagy vegyi 
anyagok helyettesítését.

Or. de

Módosítás 40
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Véleménytervezet
7 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7e. kéri, hogy a tagállamokra nézve 
kötelező minimumkövetelményként 
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készítse el a munkahelyi megbetegedések 
európai listáját, amely munkahelyi 
megbetegedésnek minősíti az újonnan 
megjelent, egészségkárosító munkahelyi 
stresszhatásokat, valamint a munkahelyi 
eredetű mozgásszervi bántalmakat;

Or. de

Módosítás 41
Karin Kadenbach, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi

Véleménytervezet
7 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7f. kéri a tagállamokat, hogy mielőbb 
ültessék át az egészségügyi dolgozók éles 
vagy hegyes eszközök által okozott 
sérülésekkel szembeni védelméről, 
valamint az egészségügyi ellátás során 
fertőzéseknek kitett páciensek és 
egészségügyi dolgozók magas szintű 
védelmének garantálásáról szóló 
2010/32/EU irányelvet;

Or. de

Módosítás 42
Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi

Véleménytervezet
7 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7g. kitart amellett, hogy az adatok 
Európai Unión belüli összevethetőségének 
biztosítása érdekében folyamatosan 
javítani kell az adatgyűjtést;

Or. de
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Módosítás 43
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Véleménytervezet
7 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7h. kéri a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy tegyék könnyebben alkalmazhatóvá 
a munkavállalók védelmével kapcsolatos 
irányelveket anélkül, hogy a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági szabályok 
veszítenének hatékonyságukból;

Or. de

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

Véleménytervezet
7 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7i. támogatja a munkavállalók 
munkahelyi dohányfüst elleni védelmére 
vonatkozó jogalkotási javaslat 
előterjesztését, mivel a teljes körű védelem 
jelenleg nem biztosított;

Or. de

Módosítás 45
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Véleménytervezet
7 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7j. kötelező súlyhatárértékek 
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meghatározását kéri a manuális 
anyagmozgatás tekintetében, mivel a 
munkaadók ezzel ösztönözhetők 
leghatékonyabban munkavállalóik 
védelmének javítására;

Or. de

Módosítás 46
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Véleménytervezet
7 k bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7k. hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság 
idején hozott takarékossági intézkedések 
nem eredményezhetik a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság 
elhanyagolását;

Or. de

Módosítás 47
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Véleménytervezet
7 l bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7l. hangsúlyozza, hogy a munkaadóknak 
kötelességük előmozdítani a 
munkavállalók testi és lelki egészségét;
kéri, hogy a vállalatok fogadjanak el 
olyan egyezményeket, melyek kötelezően 
előírják a munkahelyi egészségvédelem 
előmozdítását egy olyan tanúsított 
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 
rendszer keretében, amely eleget tesz a 
Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai 
Hálózata által meghatározott 
kritériumoknak;
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Or. de

Módosítás 48
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Véleménytervezet
7 m bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7m. kéri a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos szociális párbeszéd 
intenzívebbé tételét és a munkavállalók 
európai uniós szintű részvételének 
megerősítését;

Or. de

Módosítás 49
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Véleménytervezet
7 n bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7n. kéri a különböző nemzeti hatóságok 
közötti, határokon átívelő információcsere 
javítását a munkavállalók más uniós 
tagállamokba történő kiküldetése esetében 
biztosított felügyelet hatékonyabbá tétele 
érdekében;

Or. de


