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Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija  

2013 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos darbuotojų 

sveikatos ir saugos strategijos (2013/2685(RSP)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos preambulę ir į 3 bei 6 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 4, 9, 145, 151, 152, 

153, 154, 156 ir 168 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 1, 3, 27, 31, 32 ir 

33 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl 2007–2012 m. Europos Sąjungos darbuotojų 

sveikatos ir saugos strategijos vertinimo (O-000073/2013 – B7-0214/2013), 

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Prisitaikymas prie darbo ir 

visuomenės permainų: nauja Bendrijos sveikatos ir saugos darbe strategija (2002–

2006 m.)“ (COM(2002)0118), 

– atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 21 d. Komisijos komunikatą „2007–2012 m. Bendrijos 

darbuotojų sveikatos ir saugos strategija: gerinti darbo kokybę ir našumą“ 

(COM(2007)0062), 

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 

tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2007–

2012 m. Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos laikotarpio vidurio 

peržiūra“ (SEC(2011)0547), 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 31 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2007–

2012 m. Europos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos vertinimas“ 

(SWD(2013)0202), 

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. vasario 24 d. rezoliuciją dėl sveikatos ir saugos skatinimo 

darbo vietoje1,  

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl 2007–2012 m. Bendrijos 

darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos2,  

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl 2007–2012 m. Europos 

                                                 
1  OL C 304 E, 2005 12 1, p. 400. 
2  OL C 41 E, 2009 2 19, p. 14. 



Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos laikotarpio vidurio peržiūros1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį, 

A. kadangi pagal strategiją „Europa 2020“ iki 2020 m. siekiama užtikrinti 20–64 metų 

amžiaus gyventojų grupės 75 proc. užimtumo lygį; 

B. kadangi technologinė pažanga, ekonominiai pokyčiai ir ekonominė bei socialinė krizė 

nuolat daro poveikį darbo sąlygoms, todėl reikia greitai reaguoti, kad būtų užtikrinta 

darbuotojų sveikata ir didelis saugos lygis; 

C. kadangi ekonomikos krizė neturi būti naudojama kaip dingstis profesinės rizikos 

prevencijos politikai neįgyvendinti; 

D. kadangi, siekiant paremti teisėkūros priemones, darbuotojų sveikatos ir saugos klausimas 

politikos dokumentuose ir veiksmų programose ES lygmeniu sprendžiamas jau nuo 

1978 m.; 

E. kadangi 2007–2012 m. Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija nustojo galioti 

2012 m. ir nuo to laiko dar neparengtas joks tolesnis politikos dokumentas ES lygmeniu; 

F. kadangi Komisija pripažįsta, kad 2007–2012 m. Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos 

strategija padarė teigiamą poveikį visoje ES ir kad ateinančiais metais vis dar reikia 

išspręsti kai kuriuos uždavinius darbuotojų sveikatos ir saugos srityje; 

1. reiškia susirūpinimą dėl to, kad Komisija iki šiol dar nepatvirtino naujos Europos 

Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos; 

2. pakartoja savo raginimą Komisijai pateikti naują ES darbuotojų sveikatos ir saugos 

strategiją laikotarpiu nuo dabar iki 2020 m.; ragina Komisiją tai padaryti iki 2013 m. 

pabaigos; 

3.  apgailestauja, kad Komisija iki šiol nepateikė nei pasiūlymo dėl direktyvos dėl su darbu 

susijusių raumenų bei kaulų ligų, nei pasiūlymo persvarstyti Direktyvą 2004/37/EB dėl 

darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu 

darbe, nors tai buvo numatyta jau 2011 m. Komisijos darbo programoje; 

4. pakartoja savo 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliucijoje dėl 2007–2012 m. Europos Sąjungos 

darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos laikotarpio vidurio peržiūros išdėstytas 

nuostatas; 

5. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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