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Evropská strategie pro bezpečnost a zdraví při práci  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2013 o evropské strategii pro bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci (2013/2685(RSP)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na preambuli a články 3 a 6 této 

smlouvy, 

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 4, 9, 145, 151, 

152, 153, 154, 156 a 168 této smlouvy, 

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na články 1, 3, 27, 31, 32 

a 33 této listiny, 

– s ohledem na otázku Komisi o hodnocení evropské strategie pro zdraví a bezpečnosti při 

práci na období 2007–2012 (O-000073/2013 – B7-0214/2013), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2002 s názvem „Přizpůsobit se změnám 

práce a společnosti: nová strategie Společenství na období 2002–2006 pro bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci“ (COM(2002)0118), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. února 2007 nazvané „Zlepšení kvality 

a produktivity práce: strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

období 2007–2012“ (COM(2007)0062), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 s názvem „Evropa 2020. Strategie 

pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020), 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 27. dubna 2011 s názvem 

„Střednědobá evropská strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 

2007–2012 “ (SEC(2011)0547), 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 31. května 2013 s názvem 

„Hodnocení evropské strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–

2012 “ (SWD(2013)0202), 

– s ohledem na usnesení ze dne 24. února 2005 o podpoře ochrany zdraví a bezpečnosti na 

pracovišti1,  

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2008 o strategii Společenství pro bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na období 2007–20122,  

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2011 o přezkumu evropské strategie pro 

                                                 
1  Úř. věst. C 304 E, 1.12.2005, s. 400. 
2  Úř. věst. C 41 E, 19.2.2009, s. 14. 



bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012 v polovině období1, 

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že strategie Evropa 2020 hodlá dosáhnout do roku 2020 75% míry 

zaměstnanosti obyvatelstva ve věku 20 až 64 let; 

B. vzhledem k tomu, že technologický pokrok, hospodářský rozvoj a hospodářská a sociální 

krize mají soustavný dopad na pracovní prostředí a vyžadují rychlou reakci s cílem 

dosáhnout vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti při práci; 

C. vzhledem k tomu, že by hospodářská krize neměla být používána jako omluva 

k podkopávání politik prevence před pracovními riziky; 

D. vzhledem k tomu, že podpora legislativních opatření v oblasti ochrany zdraví 

a bezpečnosti při práci byla řešena v politických dokumentech a akčních programech na 

úrovni EU od roku 1978;  

E. vzhledem k tomu, že strategie Společenství na podporu ochrany zdraví a bezpečnosti při 

práci na období 2007–2012 uplynula v roce 2012 a nenásledoval ji až dosud žádný 

politický dokument na úrovni EU; 

F. vzhledem k tomu, že Komise uznává, že strategie Společenství pro zdraví a bezpečnost 

při práci na období 2007–2012 měla v EU pozitivní dopad a že je i v nadcházejících 

letech nutno řešit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řadu výzev; 

1. vyjadřuje znepokojení nad tím, že až dosud Komise nepřijala novou evropskou strategii 

pro zdraví a bezpečnost při práci; 

2. opětovně Komisi žádá, aby předložila novou evropskou strategii pro bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci pro nadcházející roky až do roku 2020; vyzývá Komisi, aby tak 

učinila do konce roku 2013; 

3. vyslovuje politování nad tím, že Komise dosud nepředložila návrh směrnice o poruchách 

pohybového ústrojí v důsledku výkonu povolání ani návrh revize směrnice 2004/37/ES o 

ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům 

při práci, ačkoli byly tyto návrhy zmíněny již v pracovním plánu Komise na rok 2011; 

4. připomíná výzvy obsažené v jeho usneseních ze dne 15. prosince 2011 o přezkumu 

evropské strategie pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2007–2012 

v polovině období; 

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 
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