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Predlog spremembe 1
Philippe Juvin, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Sophie Auconie

Osnutek mnenja 
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti najpomembnejša 
naloga pri spodbujanju zdravja in varnosti 
na delovnem mestu preventivni pristop, ki 
ga je treba trdno zasidrati tudi v strategiji 
na ravni EU in nacionalnih strategijah;

1. poudarja, da morajo Evropska unija in 
države članice pri spodbujanju zdravja in 
varnosti na delovnem mestu dati prednost 
preventivnemu pristopu ter vsakemu 
zaposlenemu omogočiti popolno 
usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja;

Or. fr

Predlog spremembe 2
João Ferreira

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti najpomembnejša 
naloga pri spodbujanju zdravja in varnosti 
na delovnem mestu preventivni pristop, ki 
ga je treba trdno zasidrati tudi v strategiji 
na ravni EU in nacionalnih strategijah;

1. poudarja, da mora biti najpomembnejša 
naloga pri spodbujanju zdravja in varnosti 
na delovnem mestu preventivni pristop, ki 
ga je treba trdno zasidrati tudi v strategiji 
na ravni EU in nacionalnih strategijah ter 
ga upoštevati v nacionalnih preventivnih 
načrtih, usmerjenih k varovanju zdravja 
delavcev in delovnih razmer, ki jih 
izvajajo javne službe za zdravje, higieno in 
varnost pri delu;

Or. pt

Predlog spremembe 3
Rolandas Paksas
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti najpomembnejša 
naloga pri spodbujanju zdravja in varnosti 
na delovnem mestu preventivni pristop, ki 
ga je treba trdno zasidrati tudi v strategiji 
na ravni EU in nacionalnih strategijah;

1. poudarja, da mora biti najpomembnejša 
naloga pri spodbujanju zdravja in varnosti 
na delovnem mestu preventivni pristop, ki 
ga je treba trdno zasidrati tudi v strategiji 
na ravni EU in nacionalnih strategijah, 
istočasno pa bi bilo treba izboljšati tudi 
dostop do kakovostnih osnovnih storitev 
za zdravje pri delu, ki zagotavljajo zdravje 
in varnost pri delu ter ustvarjajo temeljne 
pogoje za uresničevanje kakovostne 
produktivnosti;

Or. lt

Predlog spremembe 4
Philippe Juvin, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Sophie Auconie

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Evropsko unijo in države 
članice, naj razvijejo evropski program za 
nadzor poklicnih tveganj, zlasti mišično-
kostnih obolenj in psihosocialnih motenj, 
ki bo temeljil na zdravstvenih kazalnikih, 
opredelitvah in epidemioloških orodjih, ki 
so skupni vsem sedemindvajsetim 
državam članicam; poudarja potrebo po 
nadzoru s celostnim pristopom, ki bo 
upošteval tako poklicno pot delavcev kot 
zdravstveno stanje upokojenih delavcev; 

Or. fr
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Predlog spremembe 5
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da je delovno mesto treba 
obravnavati kot prednostni okvir za 
podpiranje strategij EU in držav članic za 
preprečevanje nalezljivih in nenalezljivih 
bolezni ter da imajo delodajalci, delavske 
organizacije in drugi socialni partnerji 
pomembno vlogo pri spodbujanju 
zdravega načina življenja in zdravstvene 
pismenosti pri delovno aktivnem 
prebivalstvu;

Or. en

Predlog spremembe 6
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo boj proti neenakosti na področju 
zdravja ter zmanjšajo razlike, povezane z 
delovnimi pogoji in dostopom do storitev 
za izboljšanje zdravja delavcev, 
preprečevanje in zdravje na delovnem 
mestu;

Or. lt

Predlog spremembe 7
Philippe Juvin, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Sophie Auconie
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je v nekaterih skupinah več 
delovnih nesreč – na primer med mladimi
ali starejšimi delavci, migranti in delavci v 
negotovem delovnem razmerju; zato 
spodbuja Evropsko komisijo in države 
članice, naj za te ciljne skupine uvedejo 
posebne ukrepe;

2. poudarja, da so nekatere skupine, na 
primer mladi ali starejši delavci, migranti 
in delavci v negotovem delovnem razmerju 
(zlasti tisti, zaposleni za določen čas, na 
začasnem delu ali s krajšim delovnim 
časom), pogosteje izpostavljene poklicnim 
tveganjem; zato spodbuja Evropsko 
komisijo in države članice, naj za te 
skupine uvedejo posebne preventivne
ukrepe;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je v nekaterih skupinah več 
delovnih nesreč – na primer med mladimi 
ali starejšimi delavci, migranti in delavci v 
negotovem delovnem razmerju; zato 
spodbuja Evropsko komisijo in države 
članice, naj za te ciljne skupine uvedejo 
posebne ukrepe;

2. poudarja, da je v nekaterih skupinah več 
delovnih nesreč – na primer med mladimi 
ali starejšimi delavci, migranti, dolgotrajno 
brezposelnimi, ki se ponovno vključujejo 
na trg dela, in delavci v negotovem 
delovnem razmerju; poudarja, da je treba 
nameniti posebno pozornost razmeram 
ranljivih delavcev, vključno s tistimi, ki 
brez predhodnega usposabljanja in 
potrebnih znanj in veščin sodelujejo v 
obveznih programih javnih del; zato 
spodbuja Evropsko komisijo in države 
članice, naj za te ciljne skupine uvedejo 
posebne ukrepe;

Or. en



AM\879519SL.doc 7/25 PE473.822v01-00

SL

Predlog spremembe 9
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je v nekaterih skupinah več 
delovnih nesreč – na primer med mladimi 
ali starejšimi delavci, migranti in delavci v 
negotovem delovnem razmerju; zato 
spodbuja Evropsko komisijo in države 
članice, naj za te ciljne skupine uvedejo 
posebne ukrepe;

2. poudarja, da je v nekaterih skupinah več 
delovnih nesreč – na primer med mladimi 
ali starejšimi delavci, migranti, ženskami, 
invalidi in delavci v negotovem delovnem 
razmerju; zato spodbuja Evropsko komisijo 
in države članice, naj za te ciljne skupine 
uvedejo posebne ukrepe;

Or. ro

Predlog spremembe 10
João Ferreira

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je v nekaterih skupinah več 
delovnih nesreč – na primer med mladimi 
ali starejšimi delavci, migranti in delavci v 
negotovem delovnem razmerju; zato 
spodbuja Evropsko komisijo in države 
članice, naj za te ciljne skupine uvedejo 
posebne ukrepe;

2. poudarja, da je v nekaterih skupinah več 
delovnih nesreč – na primer med mladimi 
ali starejšimi delavci, migranti in delavci v 
negotovem delovnem razmerju; zato 
spodbuja Evropsko komisijo in države 
članice, naj za te ciljne skupine uvedejo 
posebne ukrepe; meni, da je treba ženskam 
in vprašanjem materinstva nameniti 
posebno pozornost, ter opozarja, da je 
stabilna zaposlitev s pripadajočimi 
pravicami pomemben dejavnik zdravja in 
varnosti pri delu;

Or. pt

Predlog spremembe 11
Rolandas Paksas
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je v nekaterih skupinah več 
delovnih nesreč – na primer med mladimi 
ali starejšimi delavci, migranti in delavci v 
negotovem delovnem razmerju; zato 
spodbuja Evropsko komisijo in države 
članice, naj za te ciljne skupine uvedejo 
posebne ukrepe;

2. poudarja, da je v nekaterih skupinah več 
delovnih nesreč – na primer med mladimi 
ali starejšimi delavci, migranti in delavci v 
negotovem delovnem razmerju; zato 
spodbuja Evropsko komisijo in države 
članice, naj za te ciljne skupine uvedejo 
posebne ukrepe ter uporabijo delovno 
mesto kot kraj za promoviranje zdravja 
odraslih; poziva k dodelitvi več sredstev 
dejavnostim različnih projektov in 
pospešenemu razvoju storitev sistema za 
zdravje pri delu; 

Or. lt

Predlog spremembe 12
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja velik pomen programov 
usposabljanja na področju varnosti in 
nadzora mladih v prvih mesecih 
zaposlitve; v zvezi s tem meni, da imajo 
glavno vlogo programi usposabljanja, ki 
ponujajo informacije, osredotočene na 
določeno panogo, in visokokakovosten 
nadzor, ki ima neposreden vpliv na 
varnost delavcev; 

Or. ro

Predlog spremembe 13
Michèle Rivasi, Karin Kadenbach
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Komisijo, naj še pred koncem 
leta 2012 predlaga zavezujočo zakonodajo
in s tem zagotovil, da bo zakonodaja o 
zdravju in varnosti v celoti veljala tudi za 
podizvajalce na vseh ravneh, s čimer bi 
naredili konec omejevanju preventivnih 
ukrepov na lastne zaposlene;

Or. en

Predlog spremembe 14
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. opozarja, da je poleg zagotavljanja 
pravilnega izvajanja zakonodaje Evropske
unije eden glavnih ciljev strategije 
Skupnosti 2007–2012 tudi izboljšanje in 
poenostavitev obstoječe zakonodaje, zlasti 
z uvedbo nezavezujočih instrumentov; 
poleg tega opozarja, da si Evropska unija 
po členu 4 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije na področjih zaposlovanja in 
javnega zdravja pristojnost deli z državami 
članicami ter da sporočilo Evropske 
komisije iz leta 2007 vztrajno poudarja 
razvoj in izvajanje nacionalnih strategij; 
zato poudarja, da je treba evropsko 
zakonodajo usklajeno prilagajati 
družbenemu razvoju, ne pa po 
nepotrebnem sprejemati zakonodaje na 
evropski ravni; 

Or. fr
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Predlog spremembe 15
Glenis Willmott

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. poudarja, da za strategijo 2007–2012 o 
zdravju in varnosti pri delu uspeh pomeni 
„stalno, trajno in enotno zmanjšanje 
nesreč pri delu in poklicnih bolezni“, 
vključno z uresničitvijo izrecnega cilja 25-
odstotnega zmanjšanja pogostosti nesreč 
pri delu, ter ugotavlja, da bo to treba 
dokazati z ustreznimi količinskimi podatki 
o gibanjih na področju nesreč pri delu in 
poklicnih bolezni na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 16
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2e. poziva Komisijo, naj poenostavi 
izvajanje evropskih zdravstvenih in 
varnostnih standardov v podjetjih; v zvezi 
s tem poudarja, da je med državami 
članicami potrebno sodelovanje pri 
raziskovanju vzrokov nesreč pri delu, pa 
tudi pri izmenjavi dobre prakse; 

Or. ro

Predlog spremembe 17
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 2 f (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2f. poudarja, da je treba pripraviti 
programe za obveščanje aktivnega 
prebivalstva o standardih v zvezi z 
zdravjem in varnostjo pri delu;

Or. ro

Predlog spremembe 18
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. želi spomniti, da je okvirna direktiva o 
varnosti in zdravju pri delu (89/391/EGS) 
stara že 20 let in je doslej niso bistveno 
spreminjali, treba pa jo je prilagoditi novih
izzivom v spremenjenem svetu dela, na 
primer porastu duševnih bolezni;

3. želi spomniti, da je okvirna direktiva o 
varnosti in zdravju pri delu (89/391/EGS) 
stara že 20 let in je doslej niso bistveno 
spreminjali, treba pa jo je prilagoditi novim
izzivom v spremenjenem svetu dela in 
gibanjem na področju upravljanja 
zdravstvenega varstva, na primer porastu 
duševnih bolezni in mišično-kostnih 
obolenj, da bi se tako osredotočili na 
ciljne politike zaposlovanja, ki podpirajo 
zaposljivost, zdravje in dobro počutje;

Or. en

Predlog spremembe 19
Philippe Juvin, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Sophie Auconie

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. želi spomniti, da je okvirna direktiva o 
varnosti in zdravju pri delu (89/391/EGS) 
stara že 20 let in je doslej niso bistveno 

3. želi spomniti, da je okvirna direktiva o 
varnosti in zdravju pri delu (89/391/EGS) 
stara že 20 let in je doslej niso bistveno 
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spreminjali, treba pa jo je prilagoditi novih
izzivom v spremenjenem svetu dela, na 
primer porastu duševnih bolezni;

spreminjali, treba pa jo je prilagoditi novim
poklicnim tveganjem, kot so mišično-
kostna obolenja, duševne bolezni in druga 
psihosocialna tveganja;

Or. fr

Predlog spremembe 20
João Ferreira

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. želi spomniti, da je okvirna direktiva o 
varnosti in zdravju pri delu (89/391/EGS) 
stara že 20 let in je doslej niso bistveno 
spreminjali, treba pa jo je prilagoditi novih
izzivom v spremenjenem svetu dela, na 
primer porastu duševnih bolezni;

3. želi spomniti, da je okvirna direktiva o 
varnosti in zdravju pri delu (89/391/EGS) 
stara že 20 let in je doslej niso bistveno 
spreminjali, treba pa jo je prilagoditi novim
izzivom v spremenjenem svetu dela, na 
primer porastu duševnih bolezni, razvoju 
na področju ergonomije pri delu ter 
upoštevanju mišično-kostnih obolenj, ki v 
EU prizadenejo več kot polovico delavcev, 
ki imajo telesne težave, povezane z delom;

Or. pt

Predlog spremembe 21
Marina Janakudakis (Marina Yannakoudakis) 

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Evropsko komisijo, naj glede 
na vse večji problem depresije in 
kognitivnih motenj, povezanih z delovnim 
mestom, pri pregledu strategije in 
evropske zakonodaje na področju zdravja 
in varnosti prednostno obravnava duševne 
bolezni, kakršna je depresija;
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Or. en

Predlog spremembe 22
Glenis Willmott

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. ugotavlja, da se zdravje in varnost 
zaposlenih izboljšata, ko imajo na 
delovnem mestu predstavnike za zdravje 
in varnost; meni, da je za učinkovito 
sodelovanje zaposlenih pri strategiji za 
zdravje in varnost na delovnem mestu 
treba delavce in njihove predstavnike za 
zdravje in varnost ustrezno zaščititi pred 
vsakršno diskriminacijo s strani 
delodajalcev; poziva Komisijo, naj 
spremeni Direktivo 89/391/EGS, da bi 
okrepila zaščito proti tej vrsti 
diskriminacije, predvsem pa preprečila 
viktimizacijo in odpuščanje delavcev ali 
njihovih predstavnikov, zavračanje 
zaposlitve ali uvrščanje na črni seznam;

Or. en

Predlog spremembe 23
Michèle Rivasi, Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja Komisijo k reviziji Direktive 
2004/37/ES o varovanju delavcev pred 
nevarnostmi zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem pri 
delu; poudarja, da so mejne vrednosti za 
zdravju nevarne snovi določili samo za 
nekatere snovi; zaradi delavcev spodbuja k 

4. spodbuja Komisijo k reviziji Direktive 
2004/37/ES o varovanju delavcev pred 
nevarnostmi zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem pri 
delu z namenom razširiti njeno področje 
uporabe, da bo vključevalo snovi, ki so 
strupene za razmnoževanje; poudarja, da 
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pospešenemu izvajanju uredbe Reach, 
zlasti v zvezi z nadomeščanjem močno 
škodljivih kemikalij;

so mejne vrednosti za zdravju nevarne 
snovi določili samo za nekatere snovi; 
zaradi delavcev spodbuja k pospešenemu 
izvajanju uredbe Reach, zlasti k učinkoviti 
uporabi zahtev v zvezi z nadomeščanjem
iz Direktive 2004/37/ES;

Or. en

Predlog spremembe 24
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja Komisijo k reviziji Direktive 
2004/37/ES o varovanju delavcev pred 
nevarnostmi zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem pri 
delu; poudarja, da so mejne vrednosti za 
zdravju nevarne snovi določili samo za 
nekatere snovi; zaradi delavcev spodbuja k 
pospešenemu izvajanju uredbe Reach, 
zlasti v zvezi z nadomeščanjem močno 
škodljivih kemikalij;

4. spodbuja Komisijo k reviziji Direktive 
2004/37/ES o varovanju delavcev pred 
nevarnostmi zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem pri 
delu; poudarja, da so mejne vrednosti za 
zdravju nevarne snovi določili samo za 
nekatere snovi; zaradi delavcev spodbuja k 
pospešenemu izvajanju uredbe Reach in 
CLP , zlasti v zvezi z nadomeščanjem 
kemikalij, razvrščenih kot močno 
škodljive;

Or. ro

Predlog spremembe 25
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja Komisijo k reviziji Direktive 
2004/37/ES o varovanju delavcev pred 
nevarnostmi zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem pri 
delu; poudarja, da so mejne vrednosti za 

4. spodbuja Komisijo k nujni reviziji 
Direktive 2004/37/ES o varovanju 
delavcev pred nevarnostmi zaradi 
izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim 
snovem pri delu; poudarja, da so mejne 
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zdravju nevarne snovi določili samo za 
nekatere snovi; zaradi delavcev spodbuja k 
pospešenemu izvajanju uredbe Reach, 
zlasti v zvezi z nadomeščanjem močno 
škodljivih kemikalij;

vrednosti za zdravju nevarne snovi določili 
samo načelno in da veljajo samo za 
nekatere snovi; zaradi delavcev spodbuja k 
pospešenemu izvajanju uredbe Reach, 
zlasti v zvezi z nadomeščanjem močno 
škodljivih kemikalij;

Or. ro

Predlog spremembe 26
João Ferreira

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja Komisijo k reviziji Direktive 
2004/37/ES o varovanju delavcev pred 
nevarnostmi zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem pri 
delu; poudarja, da so mejne vrednosti za 
zdravju nevarne snovi določili samo za 
nekatere snovi; zaradi delavcev spodbuja k 
pospešenemu izvajanju uredbe Reach, 
zlasti v zvezi z nadomeščanjem močno 
škodljivih kemikalij;

4. spodbuja Komisijo k reviziji Direktive 
2004/37/ES o varovanju delavcev pred 
nevarnostmi zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem pri 
delu; poudarja, da so mejne vrednosti za 
zdravju nevarne snovi določili samo za 
nekatere snovi; zaradi delavcev spodbuja k 
pospešenemu izvajanju uredbe Reach, 
zlasti v zvezi z nadomeščanjem močno 
škodljivih kemikalij, pri čemer je treba 
dosledno upoštevati potrebe mikro, malih 
in srednjih podjetij v nekaterih panogah, 
kot sta tekstilna in oblačilna, po sredstvih 
Skupnosti za premagovanje težav pri 
prilagajanju na uredbo; 

Or. pt

Predlog spremembe 27
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. izraža zaskrbljenost nad 
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pomanjkljivimi ocenami tveganj, katerim 
so pri delu izpostavljene nosečnice; 
priporoča poglobljeno študijo posledic 
izpostavljenosti nosečnic določenim 
delovnim pogojem (kot so izpostavljenost 
kemikalijam, ionizirajočemu sevanju, 
elektromagnetnemu polju, stresu, 
prekomerni vročini, dviganju pretežkih 
bremen itd.) in poziva k preučevanju 
povezav med splavom, zapleti pri porodu, 
novorojenčki z zdravstvenimi težavami na 
eni strani in delovnimi pogoji, ki 
predstavljajo tveganje za nosečnice, na 
drugi strani;

Or. ro

Predlog spremembe 28
Glenis Willmott

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. ugotavlja, da je bil Parlament leta 
2007 mnenja, da je bila takratna 
zakonodaja o mišično-kostnih obolenj 
pomanjkljiva, in je Komisijo pozval, naj 
razmisli o pripravi predlogov za direktivo; 
ugotavlja, da je zakonodaja o mišično-
kostnih obolenjih po štirih letih še vedno 
pomanjkljiva, saj Komisija odlaša s 
predlogom nove direktive;

Or. en

Predlog spremembe 29
Philippe Juvin, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Françoise Grossetête, Sophie 
Auconie

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. obžaluje, da evropski okvirni sporazum 
o nadlegovanju in nasilju na delovnem 
mestu (2007) ni zavezujoč, zato poziva 
Komisijo, naj predlaga direktivo o 
preprečevanju nasilja na delovnem mestu;

5. obžaluje, da na evropski ravni ni
skupne in enotne opredelitve za pojav 
psihičnega nasilja; poziva Komisijo in 
države članice, naj razvijejo učinkovite 
nacionalne strategije za boj proti nasilju 
na delovnem mestu, temelječe na 
opredelitvi psihičnega nasilja, ki bo 
skupna vsem sedemindvajsetim državam 
članicam; 

Or. fr

Predlog spremembe 30
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. obžaluje, da evropski okvirni sporazum 
o nadlegovanju in nasilju na delovnem 
mestu (2007) ni zavezujoč, zato poziva 
Komisijo, naj predlaga direktivo o 
preprečevanju nasilja na delovnem mestu;

5. izraža zadovoljstvo nad dejstvom, da 
različne države članice evropski okvirni 
sporazum o nadlegovanju in nasilju, čeprav
v skladu z načelom subsidiarnosti ni 
zavezujoč, jemljejo kot osnovo za boj proti 
nasilju na delovnem mestu;

Or. cs

Predlog spremembe 31
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. obžaluje, da Komisija po odložitvi 
izvajanja Direktive 2004/40/ES zavlačuje 
s predstavitvijo novega zakonodajnega 
predloga o minimalnih zdravstvenih in 
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varnostnih zahtevah v zvezi z 
izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki 
nastajajo zaradi elektromagnetnega polja, 
in poziva k čimprejšnjemu izvajanju 
zadevne zakonodaje, ko bo sprejeta;

Or. en

Predlog spremembe 32
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. opozarja, da se vzročna povezanost 
kemikalij in endokrinih motenj v skladu z 
uredbo REACH ne ocenjuje; zato poziva 
Komisijo, naj predlaga določbe, na 
podlagi katerih se bodo hormonske 
motnje upoštevale;

Or. en

Predlog spremembe 33
Philippe Juvin, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Françoise Grossetête, Sophie 
Auconie

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da so dejavniki psihološke in 
fizične obremenitve pri ženskah in moških
različno pogosti, tako da povzročajo 
različno obremenjenost, težave in z delom 
povezana obolenja; zato poziva države 
članice, naj v svojo nacionalni strategiji 
zajamejo značilne vidike obeh spolov;

6. poudarja, da poklicna tveganja, tako
psihosocialna kot fizična (zlasti mišično-
kostne okvare), moške in ženske različno
prizadenejo; obenem opozarja, da je 
mogoče vzpostaviti povezavo med 
negotovimi pogodbami o zaposlitvi, zlasti 
za začasno delo in delo s krajšim delovnim 
časom, in povečanjem fizičnih in 
psihosocialnih poklicnih tveganj; zato 
poziva države članice, naj v svoji
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nacionalni strategiji upoštevajo načelo 
enakosti spolov in tveganja, povezana z 
različnimi pogodbami o zaposlitvi;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k zagotovitvi sredstev za delovno 
inšpekcijo, visokih standardov kakovosti
pri izobraževanju in usposabljanju 
delovnih inšpektorjev ter k strožjim 
pregledom; poziva, da mora biti delovna 
inšpekcija neodvisna od podjetij.

7. poziva h kakovostnejši dejavnosti 
inšpekcije dela, povečanju kakovosti
izobraževanja in usposabljanja delovnih 
inšpektorjev ter k ustrezni strogosti 
pregledov; priporoča, da mora biti
zagotovljena neodvisnost delovne 
inšpekcije od podjetij.

Or. cs

Predlog spremembe 35
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k zagotovitvi sredstev za delovno 
inšpekcijo, visokih standardov kakovosti 
pri izobraževanju in usposabljanju 
delovnih inšpektorjev ter k strožjim 
pregledom; poziva, da mora biti delovna 
inšpekcija neodvisna od podjetij.

7. poudarja, da lahko delavci s svojim 
ravnanjem v nevarni situaciji verjetnost 
nesreče povečajo in da je z ustreznim 
seznanjanjem in usposabljanjem mogoče 
opredeliti neprimerne in nevarne načine 
ravnanja ter oblikovati opozorila; za
poziva k zagotovitvi sredstev za delovno 
inšpekcijo, visokih standardov kakovosti 
pri izobraževanju in usposabljanju 
delovnih inšpektorjev ter k strožjim 
pregledom; poziva, da mora biti delovna 
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inšpekcija neodvisna od podjetij.

Or. lt

Predlog spremembe 36
Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. pozdravlja dejstvo, da razpoložljivi 
podatki potrjujejo trend upadanja nesreč 
pri delu; kljub temu opozarja, da je 
njihovo število še vedno preveliko; 

Or. de

Predlog spremembe 37
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie Auconie

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. opozarja, da je bil cilj sporočila 
Evropske komisije iz leta 2007 podpreti 
mala in srednja podjetja pri izvajanju 
zakonodaje EU in njihovih politik 
preprečevanja tveganj; zato vztrajno 
poudarja, da je treba evropska mala in 
srednja podjetja, zlasti v sedanjem 
obdobju gospodarske krize, podpirati in 
jih obvarovati pred vsakršnimi zlorabami 
in neustreznimi sankcijami; 

Or. fr

Predlog spremembe 38
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. opozarja, da k zdravju in varnosti 
delavcev znatno pripomore ustrezno 
usposabljanje in da bi bilo torej treba v 
prihodnosti temu nameniti večjo 
pozornost;

Or. lt

Predlog spremembe 39
Thomas Ulmer

Osnutek mnenja
Odstavek 7 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7d. poziva Komisijo, naj v prihodnjih 
zakonodajnih določbah glede zdravja in 
varnosti pri delu ter tam, kjer je to 
mogoče, spodbuja k uporabi tehnologij, ki 
zmanjšujejo tveganje nevarnih snovi pri 
nesrečah pri delu, in s tem k 
nadomeščanju, kjer je le mogoče, uporabe 
kemikalij ali radioaktivnih snovi;

Or. de

Predlog spremembe 40
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 7 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7e. poziva, naj se kot minimalna zahteva 
za države članice sestavi zavezujoč 
evropski seznam poklicnih bolezni, v 
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katerem bodo kot poklicne bolezni 
priznane tudi nove patogene poklicne 
obremenitve in obolenja gibalnega 
aparata zaradi duševnih vzrokov, ki so 
posledica opravljanja dela;

Or. de

Predlog spremembe 41
Karin Kadenbach, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 7 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7f. poziva države članice, naj v svojo 
zakonodajo čim prej prenesejo Direktivo 
2010/32/EU o zaščiti negovalnega osebja 
pred poškodbami z ostrimi pripomočki, 
bolnikom in negovalcem, izpostavljenim 
okužbam, povezanim z zdravstveno nego, 
pa zagotovijo najvišjo raven zaščite; 

Or. de

Predlog spremembe 42
Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 7 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7g. poudarja potrebo po stalnem 
izboljševanju zajema podatkov, da se 
zagotovi primerljivost podatkov na ravni 
Evropske unije;

Or. de
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Predlog spremembe 43
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 7 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7h. poziva države članice in Komisijo, naj 
poenostavijo uporabo direktiv o varovanju 
delavcev, pri čemer pa ne smejo 
spodkopavati učinkovitosti predpisov, ki se 
nanašajo na varnost in zdravje pri delu; 

Or. de

Predlog spremembe 44
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 7 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7i. podpira zakonodajno pobudo za zaščito 
delavcev pred izpostavljenostjo tobačnemu 
dimu na delovnem mestu, saj trenutno ni 
zagotovljena celovita zaščita; 

Or. de

Predlog spremembe 45
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 7 j (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7j. poziva k določitvi obveznih omejitev za 
rokovanje z bremeni, saj je to 
najučinkovitejše sredstvo za spodbuditev 
delodajalcev k okrepitvi varovanja 
njihovih zaposlenih; 
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Or. de

Predlog spremembe 46
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 7 k (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7k. poudarja, da se zaradi varčevalnih 
ukrepov, sprejetih med gospodarsko krizo, 
ne sme pozabiti na zdravje in varnost pri 
delu; 

Or. de

Predlog spremembe 47
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 7 l (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7l. poudarja, da je dolžnost delodajalcev, 
da skrbijo za telesno in duševno zdravje 
delavcev; zahteva, da podjetja uvedejo 
pogodbe, ki bodo določale obvezno skrb za 
zdravje pri delu v obliki potrjenega 
sistema za upravljanje varnosti in zdravja 
pri delu, ki bo ustrezal merilom kakovosti 
evropske mreže za spodbujanje zdravja pri 
delu; 

Or. de

Predlog spremembe 48
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 7 m (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7m. poziva k okrepljenemu socialnemu 
dialogu o zdravju in varnosti pri delu in k 
večji udeležbi delavcev na ravni Evropske 
unije;

Or. de

Predlog spremembe 49
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Odstavek 7 n (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7n. poziva k izboljšanju čezmejnih 
izmenjav informacij med različnimi 
nacionalnimi organi za učinkovitejši 
nadzor pri napotitvi delavcev v druge 
države članice Evropske unije. 

Or. de


