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Eiropas stratēģija drošībai un veselības aizsardzībai darbā  

Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. septembra rezolūcija par Eiropas stratēģiju drošībai 

un veselības aizsardzībai darbā  (2013/2685(RSP)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, jo īpaši tā preambulu, kā arī 3. un 6. pantu, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 4., 9., 145., 151., 152., 153., 

154., 156. un 168. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 1., 3., 27., 31., 32. un 

33. pantu, 

– ņemot vērā jautājumu Komisijai par Eiropas stratēģijas 2007.–2012. gadam  drošībai un 

veselības aizsardzībai darbā (O-000073/2013 – B7-0214/2013), 

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 11. marta paziņojumu „Pielāgošanās izmaiņām darbā un 

sabiedrībā — jauna Kopienas Stratēģijā par veselību un drošību darbā (2002-2006)” 

(COM(2002)0118), 

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. februāra paziņojumu „Darba kvalitātes un 

produktivitātes uzlabošana: Kopienas stratēģija par drošību un veselības aizsardzību darbā 

2007. līdz 2012. gadam” (COM(2007)0062),   

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020: stratēģija gudrai, 

ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020), 

– ņemot vērā Komisija 2011. gada 27. aprīļa dienestu darba dokumentu „Eiropas stratēģijas 

drošībai un veselības aizsardzībai darbā laikposmam no 2007. līdz 2012. gadam termiņa 

vidusposma pārskatīšana” (SEC(2011)0547), 

– ņemot vērā Komisija 2013. gada 31. maija dienestu darba dokumentu „Eiropas stratēģijas 

2007.–2012. gadam drošībai un veselības aizsardzībai darbā novērtēšana” 

(SWD(2013)0202), 

– ņemot vērā 2005. gada 24. februāra rezolūciju par drošības un veselības aizsardzības 

veicināšanu darba vietās1,  

– ņemot vērā 2008. gada 15. janvāra rezolūciju par Kopienas stratēģiju veselības aizsardzībai 

un drošībai darbā 2007. –2012. gadam2,  

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 15. decembra rezolūciju par Eiropas stratēģijas drošībai 

                                                 
1  OV C 304 E, 1.12.2005., 400. lpp. 
2  OV C 41 E, 19.2.2009., 14. lpp. 



un veselības aizsardzībai darbā laikposmam no 2007. līdz 2012. gadam termiņa vidusposma 

pārskatīšanu1, 

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu, 

A. tā kā stratēģijas „Eiropa 2020” mērķis ir līdz 2020. gadam sasniegt 75 % nodarbinātības 

līmeni attiecībā uz iedzīvotājiem vecumā no 20 līdz 64 gadiem; 

B. tā kā tehnoloģiskā attīstība, tendences ekonomikā un ekonomikas un sociālā krīzi 

nepārtraukti ietekmē darba vidi un tādēļ ir nepieciešami strauji risinājumi, lai darba vietā 

nodrošinātu augsta līmeņa veselības aizsardzību un drošību; 

C. tā kā ekonomikas krīzi nevajadzētu izmantot par aizbildinājumu arodrisku profilakses 

politikas vājināšanai; 

D. tā kā, lai atbalstītu likumdošanas pasākumus, jau kopš 1978. gada veselības aizsardzības un 

drošības darbā jautājumam ir veltīti ES līmeņa politikas dokumenti un rīcības programmas; 

E. tā kā Kopienas stratēģija veselības aizsardzībai un drošībai darbā 2007. –2012. gadam 

beidza darboties 2012. gadā un līdz šim brīdim tā nav turpināta nevienā ES līmeņa politikas 

dokumentā; 

F. tā kā Komisija atzīst, ka Kopienas stratēģijai veselības aizsardzībai un drošībai darbā 2007. 

–2012. gadam bija pozitīva ietekme visā ES teritorijā un ka turpmākajos gados vel arvien 

būs jārisina vairākas ar drošību un veselības aizsardzību darbā saistītas problēmas, 

1. pauž bažas par to, ka Komisija līdz šim brīdim nav pieņēmusi jaunu Eiropas stratēģiju 

drošībai un veselības aizsardzībai darbā; 

2. atkārtoti pieprasa Komisijai iesniegt jaunu Eiropas stratēģiju drošībai un veselības 

aizsardzībai darbā laika posmam līdz 2020. gadam; aicina Komisiju izdarīt to līdz 

2013. gada beigām; 

3. pauž nožēlu, ka līdz šim laika Komisija nav iesniegusi priekšlikumu vai nu direktīvai  par 

darbā gūtām muskulatūras un skeleta saslimšanām, vai arī par Direktīvas 2004/37/EK par 

darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību 

darbā, pārskatīšanu, lai gan šie pasākumi jau bija iekļauti tās 2011. gada darba programmā; 

4. atkārtoti pauž 2011. gada 15. decembra rezolūcijā par Eiropas stratēģijas drošībai un 

veselības aizsardzībai darbā laikposmam no 2007. līdz 2012. gadam termiņa vidusposma 

pārskatīšanu iekļauto vēstījumu; 

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 
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