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Europejska strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie europejskiej 

strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (2013/2685(RSP)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego preambułę oraz art. 3 i 6, 

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4, 9, 

145, 151, 152, 153, 154, 156 i 168, 

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 1, 3, 

27, 31, 32 i 33, 

– uwzględniając pytanie skierowane do Komisji w sprawie oceny europejskiej strategii na 

rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007–2012 (O-000073/2013 – B7-0214/2013), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 marca 2002 r. zatytułowany „Jak dostosować 

się do zmian w miejscu pracy i w społeczeństwie: nowa wspólnotowa strategia w zakresie 

ochrony bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy na lata 2002–2006” (COM(2002)0118),  

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. zatytułowany „Podniesienie 

wydajności i jakości w pracy: wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny 

pracy na lata 2007–2012” (COM(2007)0062), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020 – 

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu” (COM(2010)2020), 

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

zatytułowany „Śródokresowa analiza europejskiej strategii na rzecz bezpieczeństwa 

i higieny pracy” (SEC(2011)0547), 

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji Europejskiej z dnia 31 maja 2013 r. 

zatytułowany „Ocena europejskiej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 

2007–2012” (SWD(2013)0202), 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie promowania zdrowia 

i bezpieczeństwa w miejscu pracy1,  

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowej strategii 

na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007–20122,  

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie śródokresowej analizy 

                                                 
1 Dz.U. C 304 E z 1.12.2005, s. 400. 
2 Dz.U. C 41 E z 19.2.2009, s. 14. 



europejskiej strategii na lata 2007–2012 na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy1, 

– uwzględniając art. 115 ust. 5 i art. 110 ust. 2 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że strategia „Europa 2020” ma na celu osiągnięcie do 2020 r. stopy 

zatrudnienia na poziomie 75 % dla grupy wiekowej 20–64 lata; 

B. mając na uwadze, że postęp technologiczny, zmiany gospodarcze oraz kryzys gospodarczy 

i społeczny stale wpływają na środowisko pracy i wymagają szybkich reakcji w celu 

zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

C. mając na uwadze, że kryzysu gospodarczego nie wolno wykorzystywać ze szkodą dla 

polityki zapobiegania zagrożeniom zawodowym; 

D. mając na uwadze, że, aby wesprzeć środki ustawodawcze, kwestię bezpieczeństwa i higieny 

pracy porusza się w dokumentach politycznych i programach działań na szczeblu UE od 

1978 r.; 

E. mając na uwadze, że wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 

2007–2012 wygasła w 2012 r. i  w odniesieniu do niej nie powstał dotychczas żaden 

dokument polityczny na szczeblu UE; 

F. mając na uwadze, że Komisja przyznaje, iż wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa 

i higieny pracy na lata 2007–2012 przyniosła pozytywne skutki w całej UE, a szeregiem 

wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nadal należy się zająć w najbliższych 

latach; 

1. jest zaniepokojony tym, że Komisja do tej pory nie przyjęła nowej europejskiej strategii na 

rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2. ponawia apel do Komisji o przedstawienie nowej europejskiej strategii na rzecz 

bezpieczeństwa i higieny pracy na okres do 2020 r.; wzywa Komisję, by uczyniła to 

najpóźniej do końca 2013 r.; 

3.  ubolewa nad faktem, że do chwili obecnej Komisja nie przedstawiła wniosku dotyczącego 

dyrektywy w sprawie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą czy 

też wniosku dotyczącego przeglądu dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony 

pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników 

rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, mimo że było to zapowiadane już w jej 

programie prac na rok 2011;  

4. ponawia przesłania zawarte w swojej rezolucji z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie 

śródokresowej analizy europejskiej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 

2007–2012; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 

i Komisji. 

 

 

                                                 
1   Dz.U. C 168 E z 14.6.2013, s. 102. 


