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Lausuntoluonnos (PE394.085v01-00)
Georgs Andrejevs
yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2007–2012
(2007/2146(INI))

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 1
1 kohta

1. pyytää komissiota seuraamaan tiiviisti yhteisön työterveys- ja 
työturvallisuuslainsäädännön täytäntöönpanoa ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, 
mikäli sitä ei noudateta, (poistetaan) jotta vältettäisiin eriarvoisuutta jäsenvaltioiden 
välillä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 2
2 kohta

2. pyytää kaikkia jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole tätä tehneet, laatimaan kansallisia 
strategioita ja asettamaan laadullisia tavoitteita terveyden ja turvallisuuden alalla 
saavutettavan edistyksen arvioimiseksi; edelleen pyytää jäsenvaltioita arvioimaan 
näitä strategioita säännöllisin väliajoin ja välittämään tulokset komissiolle;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 3
3 kohta

3. kannustaa voimakkaasti komissiota käyttämään rakennerahastoja, erityisesti 
sosiaalirahastoa ja kaikkia muita saatavilla olevia välineitä, taloudellisina 
kannustimina yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotta ne 
noudattaisivat työterveys- ja työturvallisuussääntöjä;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 4
5 kohta

5. muistuttaa, että työterveyteen ja työturvallisuuteen kohdistuvat uhat eivät rajoitu 
ruumiilliseen työhön; kehottaa määrittelemään paremmin sellaiseen palvelualan 
työhön liittyvät työterveysriskit, joka vaatii suoraa kanssakäymistä muiden ihmisten 
kanssa; kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota mielisairauksien kehittymisen 
perimmäisiin syihin sekä psyykkisiin työterveysriskeihin kuten stressiin, häirintään ja 
ahdisteluun sekä väkivaltaan;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 5
5 kohta

5. muistuttaa, että työterveyteen ja työturvallisuuteen kohdistuvat uhat eivät rajoitu 
ruumiilliseen työhön; kehottaa määrittelemään paremmin (poistetaan) työhön liittyvät 
työterveysriskit kaikilla aloilla; kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota 
psyykkisiin työterveysriskeihin kuten stressiin, häirintään ja ahdisteluun sekä 
väkivaltaan;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 6
5 kohta

5. muistuttaa, että työterveyteen ja työturvallisuuteen kohdistuvat uhat eivät rajoitu 
ruumiilliseen työhön; kehottaa määrittelemään paremmin palvelualan työhön liittyvät 
työterveysriskit; kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota mielenterveyteen, 
riippuvuuksiin ja psyykkisiin työterveysriskeihin kuten stressiin, häirintään ja 
ahdisteluun sekä väkivaltaan; kehottaa lisäksi korostamaan tehokkaammin 
työnantajapolitiikan merkitystä hyvän fyysisen ja henkisen terveyden edistämisessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 7
5 a kohta (uusi)

5 a. kiinnittää huomiota siihen kasvavaan uhkaan, että meneillään olevalla 
markkinoiden vapauttamisen aikakaudella työntekijöitä kohdellaan utilitaristisesti 
ja heitä käytetään taloudellisesti hyväksi eikä heidän eettisiä arvojaan huomioida 
työpaikalla, mikä herättää hämmennystä ja aiheuttaa turhautumista ja henkistä 
stressiä;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 8
6 a kohta (uusi)

6 a. kehottaa komissiota toteuttamaan tehokkaita toimia koulutuksen ja 
uudelleenkoulutuksen tarjoamisen sekä työnhaun tai oikeudellisen, taloudellisen tai 
sosiaalisen suojelun hakemisen avustamisen varmistamiseksi;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 9
7 kohta

7. ottaen huomioon meneillään olevat sosiaaliset ja taloudelliset muutokset, jotka 
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vaikuttavat myös työmarkkinoihin ja muuttavat niitä, pyytää komissiota kannustamaan 
työnantajia osallistumaan työterveyttä ja -turvallisuutta koskevaan koulutukseen, 
noudattamaan työpaikalla eettisiä periaatteita ja varmistamaan, että työntekijöitä 
kohdellaan arvokkaasti, ja pyytää komissiota kannustamaan työnantajia myös 
terveellisten elämäntapojen edistämiseen työpaikoilla ja varmistamaan 
toimintalinjojen johdonmukaisuuden suhteessa muihin alueisiin, erityisesti 
kansanterveyteen.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Berlinguer

Tarkistus 10
7 kohta

7. ottaen huomioon meneillään olevat sosiaaliset ja taloudelliset muutokset, jotka 
vaikuttavat myös työmarkkinoihin ja muuttavat niitä, pyytää komissiota kannustamaan 
hyvän työllisyyspolitiikan ja oikeudenmukaisten työehtojen soveltamiseen ja 
kannustamaan työnantajia terveellisten elämäntapojen edistämiseen työpaikoilla ja 
varmistamaan vastuuvelvollisuuden ja toimintalinjojen johdonmukaisuuden suhteessa 
muihin alueisiin, erityisesti kansanterveyteen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 11
7 kohta

7. ottaen huomioon meneillään olevat sosiaaliset ja taloudelliset muutokset, jotka 
vaikuttavat myös työmarkkinoihin ja muuttavat niitä, pyytää komissiota kannustamaan 
työnantajia terveellisten elämäntapojen edistämiseen työpaikoilla työterveyden 
edistämisohjelmien, työpaikalla täytäntöönpantavien tupakointikieltojen ja 
tupakoivien työntekijöiden tupakoinnin lopettamista tukevien ohjelmien avulla ja 
varmistamaan toimintalinjojen johdonmukaisuuden suhteessa muihin alueisiin, 
erityisesti kansanterveyteen;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 12
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa komissiota korostamaan tehokkaammin sitä vastuuta, joka työntekijöillä 
itsellään on omasta terveydestään ja turvallisuudestaan sekä työkumppaneistaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Berlinguer

Tarkistus 13
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa neuvostoa ja komissiota asettamaan aikataulun työntekijöiden 
suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 29. huhtikuuta 2004 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY tarkistamiselle,
jotta siihen sisällytettäisiin lisääntymiselle vaaralliset aineet ja jotta asetettaisiin 
pakolliset raja-arvot niille karsinogeeneille, mutageeneille ja lisääntymiselle 
vaarallisille aineille, joita on vaikea kieltää;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Berlinguer

Tarkistus 14
7 b kohta (uusi)

7 b. katsoo, että on olennaista lisätä koordinointia uuden, Helsingissä sijaitsevan 
Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) kanssa ja selventää niitä muutamia 
kysymyksiä, jotka liittyvät kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja muiden työterveyttä 
koskevien direktiivien väliseen yhteyteen;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Berlinguer

Tarkistus 15
7 c kohta (uusi)

7 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan asianmukaisesti huomioon 
yhteisön strategian ja REACH-asetuksen samanaikaisen täytäntöönpanon ja 
katsoo, että strategialla olisi pyrittävä täydentämään kemiallisilta vaaroilta 
suojelua koskevaa REACH-asetusta ja että sillä pitäisi hyödyntää mahdollisuus 
tehostaa kemiallisilta vaaroilta suojelemista työpaikoilla koskevia ennalta 
ehkäiseviä toimia REACH-asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Berlinguer

Tarkistus 16
7 d kohta (uusi)

7 d. kehottaa komissiota tunnustamaan työntekijöiden edustuksen merkityksen 
työtapaturmien torjuntaa koskevassa politiikassa ja ottamaan asianmukaisesti 
huomioon toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen edistämiseksi työssä 12. kesäkuuta 1989 annetun neuvoston 
direktiivin 89/391/ETY, sillä se on parantanut merkittävästi turvallisuutta ja 
ennaltaehkäisyä koskevia ehtoja yrityksissä, joissa työntekijät ovat edustettuina 
parhaiten;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Berlinguer

Tarkistus 17
7 e kohta (uusi)

7 e. katsoo, että on olennaisen tärkeää sitoutua ympäristövaikutusten arviointien 
lisäksi tasavertaisesti myös työterveys- ja työturvallisuusvaikutusten käynnissä 
olevaan arviointiin;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Berlinguer

Tarkistus 18
7 f kohta (uusi)

7 f. katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava lisätoimia paitsi 
suuririskisten tuotantoalojen määrittelemiseksi, kuten tähän mennessä on tehty, 
myös heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten maahanmuuttajien, nuorten ja 
ikääntyneiden työntekijöiden, epätyypillisissä tai epävarmoissa töissä olevien 
henkilöiden, laittomien työntekijöiden, naisten, alaikäisten ja heikon pätevyyden 
omaavien tai heikosti edustettujen henkilöiden määrittelemiseksi;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Berlinguer

Tarkistus 19
7 g kohta (uusi)

7 g. kehottaa komissiota laajentamaan yhteisön strategian soveltamisalaa siten, 
että se kattaa työtapaturmien ja ammattitautien lisäksi myös sosiaaliset syyt, 
sillä henkilön terveydentilaan vaikuttavat useat työhön liittyvät tekijät, kuten 
sopimustyyppi, työehdot ja työn saatavuus; huomauttaa, että muutokset 
työsuhteissa ja työsuhdeturvan heikentyminen aiheuttavat ympäristöä 
koskevia ongelmia sekä psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, joihin on 
puututtava;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Berlinguer

Tarkistus 20
7 h kohta (uusi)

7 h. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan asianmukaisesti huomioon 
eriarvoisuuden paitsi jäsenvaltioiden välillä, myös yksittäisissä jäsenvaltioissa, 
ja sitoutumaan sen vähentämiseen;

Or. it


