
AM\690244BG.doc PE 396.560v01-00

BG BG

EUROPEAN PARLIAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по околна среда, обществено хранене и безопасност на храните

17.10.2007 PE396.560v01-00

ИЗМЕНЕНИЯ 1-20

Проектостановище (PE394.085v01-00)
Georgs Andrejevs
Стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–
2012 г.
(2007/2146(INI))

Изменение, внесено от Philip Bushill-Matthews

Изменение1
Параграф 1

1. призовава Комисията да следи отблизо прилагането на законодателството на 
Общността относно здравословните и безопасни условия на труд и да 
предприеме необходимите мерки в случаите на неизпълнение (заличава се), с 
цел избягване на неравнопоставеността между държавите-членки;

Or. en

Изменение, внесено от Philip Bushill-Matthews

Изменение 2
Параграф 2

2. призовава държавите-членки, които още не са го направили, да изготвят 
национални стратегии и да определят количествени цели за оценка на напредъка 
в областта на здравето и безопасността; освен това призовава държавите-членки 
да извършват редовно оценка на тези стратегии и да предават своите 
заключения на Комисията;
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Or. en

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 3
Параграф 3

3. насърчава настоятелно Комисията да използва структурните фондове, по-
конкретно социалния фонд, и всички останали налични инструменти като 
икономически стимули за предприятията и по-специално за малките и средни 
предприятия, за да могат последните да изпълнят изискванията за 
здравословни и безопасни условия на труд;

Or. pl

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 4
Параграф 5

5. припомня, че заплахата за здравословните и безопасни условия на труд не се 
изчерпва с ръчния труд; призовава за по-добро определяне на рисковете, 
свързани със здравословните условия на труд в сектора на услугите, където се 
изисква пряк личен контакт с околните; призовава за отделяне на по-голямо 
внимание на причините, които са в основата на психичните разстройства и 
на психологичните рискове на работното място, като стрес, упражняване на 
тормоз и мобинг, както и насилие;

Or. pl

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 5
Параграф 5

5. припомня, че заплахите за здравословните и безопасни условия на труд не се 
изчерпват с ръчния труд; призовава за по-добро определяне на професионалните 
рискове за здравето във всички сектори; призовава за отделяне на по-голямо 
внимание на психологическите рискове на работното място, като стрес, 
упражняване на тормоз и мобинг, както и насилие;

Or. en
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Изменение, внесено от John Bowis

Изменение 6
Параграф 5

5. припомня, че заплахите за здравословните и безопасни условия на труд не се 
изчерпват с ръчния труд; призовава за по-добро определяне на професионалните 
рискове за здравето в сектора на услугите; призовава за отделяне на по-голямо 
внимание на психическото здраве, наркоманията и психологическите рискове 
на работното място, като стрес, упражняване на тормоз и мобинг, както и 
насилие; наред с това призовава да се обърне по-голямо внимание на 
политиките на работодателите за насърчаване на доброто физическо и 
психическо здраве;

Or. en

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 7
Параграф 5 a (нов)

5а. припомня, че във времето на пазарна либерализация нараства опасността 
от утилитаристично третиране на служителите, експлоатация и 
незачитане на етичните принципи на работното място, което поражда 
дискомфорт, усещане за безпомощност и психологически стрес;

Or. pl

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 8
Параграф 6 a (нов)

6а. призовава Комисията да предприеме ефективни действия и да гарантира 
възможности за допълнително обучение, промяна на квалификацията и 
помощ при търсене на работа или правна, финансова или социална защита;

Or. pl
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 9
Параграф 7

7. отчитайки текущите социални и икономически промени, които оказват влияние 
и променят и пазара на труда, призовава Комисията да насърчи работодателите 
да се обучават относно здравословните и безопасни условия на труд, да се
водят от етични принципи на работното място, да се отнасят с уважение 
към служителите , както и да подпомагат здравословните условия на труд и 
да осигурят съгласуваност на политиката в други области, особено в областта на
общественото здраве.

Or. pl

Изменение, внесено от Giovanni Berlinguer

Изменение 10
Параграф 7

7. като се вземат предвид текущите социални и икономически промени, които 
оказват влияние и променят и пазара на труда, призовава Комисията да 
насърчава прилагането на добри политики на заетост и достойни условия 
на труд, както и да стимулира работодателите да поощряват здравословните 
условия на труд и да осигурят поемането на отговорност и съгласуваността на 
политиката с политиките в други области, особено в областта на общественото 
здраве;

Or. en

Изменение, внесено от John Bowis

Изменение 11
Параграф 7

7. като се вземат предвид текущите социални и икономически промени, които 
оказват влияние и променят и пазара на труда, призовава Комисията да 
насърчава работодателите да поощряват здравословните условия на труд чрез 
кампании за насърчаване на здравето на работното място, забрана на 
пушенето на работното място и схеми за подпомагане на служителите-
пушачи да се откажат от пушенето, както и да осигурят съгласуваността на 
политиката с политиките в други области, особено в областта на общественото 
здраве;

Or. en
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Изменение, внесено от Philip Bushill-Matthews

Изменение 12
Параграф 7 a (нов)

7a. призовава Комисията да обърне по-голямо внимание на отговорността на 
самите работници за собственото им здраве и безопасност, както и за 
техните колеги;

Or. en

Изменение, внесено от Giovanni Berlinguer

Изменение13
Параграф 7 a (нов)

7a. призовава Съвета и Комисията да определят график за преразглеждане на 
Директива 2004/37/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с 
експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа, за да се 
включат в нея вещества, токсични за репродукцията, и да се определят  
пределно допустими стойности за канцерогените, мутагените и 
веществата, токсични за репродукцията, които все още е трудно да бъдат 
забранени;

Or. it

Изменение, внесено от Giovanni Berlinguer

Изменение14
Параграф 7 б (нов)

7b. счита за важно да се подобри координацията с новата Европейска агенция 
по химикалите (ECHA) в Хелзинки и да се изяснят редица въпроси за 
връзката между Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химични вещества и препарати 
(REACH) и други директиви, отнасящи се за здравословните условия на 
труд;

Or. it
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Изменение, внесено от Giovanni Berlinguer

Изменение 15
Параграф7 в (нов)

7c. призовава Комисията и държавите-членки да вземат предвид това, че 
стратегията на Общността и регламентът REACH ще се изпълняват 
паралелно; целта на стратегията трябва да е да допълва регламента 
REACH по отношение на защитата от химически рискове и трябва да се 
възползва от възможността за засилване на превантивните мерки срещу 
химическите рискове на работното място във връзка с прилагането на 
REACH;

Or. it

Изменение, внесено от Giovanni Berlinguer

Изменение 16
Параграф 7 г (нов)

7d. настоятелно призовава Комисията да признае значението на 
представителството на работниците в рамките на политиката за 
превенция на инциденти на работното място и да вземе предвид 
Директива 89/391/EИО на Съвета от 12 юни 1989 г. относно въвеждане 
на мерки за насърчаване подобряването на здравето и безопасността на 
работниците на работното място, чието прилагане даде 
забележителни резултати по отношение на безопасността и 
превенцията в предприятията с най-голямо представителство на 
работниците;

Or. it

Изменение, внесено от Giovanni Berlinguer

Изменение 17
Параграф 7 д (нов)

7e. счита за важно да се поеме същия ангажимент и за текущата оценка 
на въздействието върху здравословните и безопасни условия на труд, 
наред с оценките на екологичните аспекти;

Or. it
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Изменение, внесено от Giovanni Berlinguer

Изменение 18
Параграф 7 е (нов)

7f. счита, че Комисията и държавите-членки трябва да продължат да 
полагат усилия за определяне не само на високорисковите 
производствени сектори, което вече е направено, но също така и на 
уязвимите групи като имигранти, младежи и възрастни работници, 
работници с нестандартни и несигурни работни места, нелегални 
работници, жени, малолетни и нискоквалифицирани работници и на 
недостатъчното им представителство; 

Or. it

Изменение, внесено от Giovanni Berlinguer

Изменение 19
Параграф 7 ж (нов)

7g. призовава Комисията да разшири обхвата на стратегията на 
Общността, така че да обхване и социалните фактори, а не само 
трудови злополуки или професионални заболявания, предвид това, че 
здравословното състояние на лицата се определя от различни 
фактори, свързани с работната среда, като вида на договора, 
условията на труд и наличието на възможности за работа; изтъква,
че промените в трудовите взаимоотношения и намаляването на 
сигурността на работното място също пораждат екологични, 
психологични и социални проблеми, които трябва да се решат;

Or. it

Изменение, внесено от Giovanni Berlinguer

Изменение 20
Параграф 7 з (нов)

7h. призовава Комисията и държавите-членки надлежно да отчетат 
неравенствата не само между държавите-членки, но също така и в 
рамките на самите държави-членки, и да поемат ангажимент за 
намаляването им; 

Or. it


