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Véleménytervezet (PE394.085v01-00)
Georgs Andrejevs
a 2007–2012 között megvalósítandó munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos közösségi stratégiáról
(2007/2146(INI))

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 1
1. bekezdés

1. felszólítja a Bizottságot, hogy közelről kövesse a munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos jogszabályok működését, és nem megfelelőség esetén hozza 
meg a szükséges intézkedéseket (törlés) a tagállamok közötti egyenlőtlenségek 
elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 2
2. bekezdés

2. felszólítja azokat a tagállamokat, amelyek még nem készítették el nemzeti 
stratégiájukat, és nem tűztek ki mennyiségi célokat az egészségügy és biztonság terén 
tett előrelépések értékelésére, pótolják e hiányosságokat; felszólítja továbbá a 
tagállamokat, hogy rendszeresen értékeljék stratégiájukat, és az eredményeket
továbbítsák a Bizottságnak;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 3
3. bekezdés

3. határozottan ösztönzi a Bizottságot a strukturális alapok, különösen a szociális alap és 
bármilyen más rendelkezésre álló eszköz alkalmazására annak érdekében, hogy a
vállalatokat – különösen a kis- és középvállalkozásokat – a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági előírások betartására ösztönözze;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 4
5. bekezdés

5. emlékeztet arra, hogy a munkahelyi egészségvédelem és biztonság nem csak fizikai 
munkát végzők esetében kerülhet veszélybe; felszólít a szolgáltatóiparban végzett –
másokkal közvetlen személyes kapcsolat kialakítását igénylő – munka egészségügyi 
kockázatainak pontosabb azonosítására; kéri, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a 
mentális betegségek kialakulásának okaira és a munkahelyek lélektani kockázataira, 
így például a stresszre, a zaklatásra, a támadásokra és az erőszakra;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 5
5. bekezdés

5. emlékeztet arra, hogy a munkahelyi egészségvédelem és biztonság nem csak fizikai 
munkát végzők esetében kerülhet veszélybe; felszólít a (törlés) munkavégzés
egészségügyi kockázatainak pontosabb azonosítására valamennyi ágazatban; kéri, 
hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a munkahelyek lélektani kockázataira, így 
például a stresszre, a zaklatásra, a támadásokra és az erőszakra;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 6
5. bekezdés

5. emlékeztet arra, hogy a munkahelyi egészségvédelem és biztonság nem csak fizikai 
munkát végzők esetében kerülhet veszélybe; felszólít a szolgáltatóiparban végzett 
munka egészségügyi kockázatainak pontosabb azonosítására; kéri, hogy fordítsanak 
nagyobb figyelmet a lelki egészségvédelemre, a szenvedélybetegségekre és a 
munkahelyek lélektani kockázataira, így például a stresszre, a zaklatásra, a 
támadásokra és az erőszakra; továbbá felhív arra, hogy a munkaadók megfelelő 
fizikai és lelki egészség támogatására irányuló politikái nagyobb hangsúlyt
kapjanak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 7
5a. bekezdés (új)

5a. felhívja a figyelmet, hogy a piacliberalizáció korában a munkahelyeken egyre nő a 
munkavállalókkal szemben alkalmazott haszonelvű bánásmód, a pénzügyi 
kizsákmányolás veszélye és az erkölcsi értékek figyelmen kívül hagyása, ami rossz 
közérzet, frusztráció és lelki stressz kialakulását idézi elő;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 8
6a. (új)

6a. felkéri a Bizottságot, hogy hatékonyan lépjen fel a képzés, átképzés és a 
munkakeresés során való segítségnyújtás, illetve a jogi, pénzügyi és szociális 
védelem biztosítása érdekében;

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 9
7. bekezdés

7. tekintettel azokra a folyamatban lévő társadalmi és gazdasági változásokra, amelyek 
egyben a munkaerőpiacot is befolyásolják és változtatják, felszólítja a Bizottságot, 
hogy ösztönözze a munkaadókat, hogy vegyenek részt munkahelyi egészségvédelmi 
és biztonsági képzésen, kövessék a munkahelyi erkölcsi elveket és biztosítsák, hogy a 
munkavállalókkal méltósággal bánjanak, és az egészséges munkahelyi életmód
kialakulását is mozdítsák elő, valamint biztosítsa a más területekkel, például a 
közegészségüggyel való politikai koherenciát.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 10
7. bekezdés

7. tekintettel azokra a folyamatban lévő társadalmi és gazdasági változásokra, amelyek 
egyben a munkaerőpiacot is befolyásolják és változtatják, felszólítja a Bizottságot, 
hogy ösztönözze megfelelő foglalkoztatási politikák és tisztességes 
munkakörülmények kialakítását, és hogy buzdítsa a munkaadókat az egészséges 
munkahelyi életmód előmozdítására, valamint biztosítsa a más területekkel, például a 
közegészségüggyel való hatásköri és politikai koherenciát;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 11
7. bekezdés

7. tekintettel azokra a folyamatban lévő társadalmi és gazdasági változásokra, amelyek 
egyben a munkaerőpiacot is befolyásolják és változtatják, felszólítja a Bizottságot, 
hogy ösztönözze a munkaadókat az egészséges munkahelyi életmód foglalkozás-
egészségügyi kampányok, a munkahelyi dohányzási tilalom érvényesítése és a 
dohányzó munkavállalók dohányzásról való leszokását támogató programok 
segítségével történő előmozdítására, valamint biztosítsa a más területekkel, például a 
közegészségüggyel való politikai koherenciát;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 12
7a. bekezdés (új)

7a. felkéri a Bizottságot, hogy helyezzen nagyobb hangsúlyt arra, hogy maguk a
munkaadók felelősséggel tartoznak mind a saját, mind a munkahelyi kollégáik 
egészségéért és biztonságáért;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 13
7a. bekezdés (új)

7a. felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy határozzon meg ütemtervet a munkájuk 
során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelméről szóló, 2004. április 29-i 2004/37/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv azon célból történő felülvizsgálatára vonatkozóan, hogy az 
irányelvbe bekerüljenek a szaporodási képességre nézve mérgező anyagok is, és 
hogy kötelező határértékeket határozzanak meg a rákkeltő anyagok, mutagének és a 
szaporodási képességre nézve mérgező anyagok tekintetében, amelyek betiltása 
továbbra is nehéz;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 14
7b. bekezdés (új)

7b. alapvető fontosságúnak tartja, hogy nagyobb összhang alakuljon ki az új, helsinki 
székhelyű, Európai Vegyianyag-ügynökséggel (ECHA), valamint a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló, 2006. 
december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) és a 
munkahelyi egészségvédelemről szóló egyéb irányelvek közötti kapcsolattal 
összefüggésben felmerülő számtalan kérdés tisztázását;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 15
7c. bekezdés (új)

7c. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kellő figyelmet fordítsanak a 
közösségi stratégia és a REACH-rendelet egyidejű végrehajtására: a stratégiának 
arra kell törekednie, hogy kiegészítse a kémiai veszélyekkel szembeni védelemről 
szóló REACH-rendeletet, és ki kell használnia a lehetőséget a munkahelyi kémiai 
veszélyekkel szembeni megelőző intézkedések fokozására a REACH-rendelet 
végrehajtásával összefüggésben;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 16
7d. bekezdés (új)

7d. sürgeti a Bizottságot, hogy ismerje el a munkavállalói képviselet fontosságát a 
munkahelyi baleset-megelőzési politikában, és fordítson kellő figyelmet a 
munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását 
ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi 
irányelvre, amely jelentős eredményeket hozott a biztonság és megelőzés 
tekintetében azon vállalatoknál, ahol a legjobb a munkavállalói képviselet;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 17
7e. bekezdés (új)

7e. elengedhetetlennek tartja, hogy a környezeti hatásvizsgálatok mellett a 
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos folyamatos
vizsgálat tekintetében ugyanolyan kötelezettségvállalásra kerüljön sor;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 18
7f. bekezdés (új)

7f. úgy véli, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak további erőfeszítéseket kell 
tenniük annak érdekében, hogy ne csak a nagy kockázatot jelentő termelői 
ágazatokat azonosítsák, ahogy erre már sor került, hanem a kiszolgáltatott 
csoportokat is, ide tartoznak például a bevándorlók, a fiatalok és az idősebb 
munkavállalók, a nem szokványos és veszélyes munkakörben dolgozó 
munkavállalók, az illegális munkavállalók, a nők, a kiskorúak, valamint az 
alacsony képzettségű és nem megfelelő képviselettel rendelkező munkavállalók;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 19
7g. bekezdés (új)

7g. felkéri a Bizottságot, hogy bővítse a közösségi stratégia hatókörét, hogy ne 
csak a munkahelyi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre terjedjen ki, 
hanem a meghatározó társadalmi tényezőkre is, mivel az egyén egészségi 
állapotát számos, munkával kapcsolatos tényező határozza meg, mint például a 
munkaszerződés típusa, a munkakörülmények és az elérhető 
munkalehetőségek; rámutat arra, hogy a munkaviszony tekintetében 
bekövetkezett változások és a munkahely biztonságával kapcsolatos hanyatlás 
környezeti, lelki és társadalmi problémákat is előidéznek, amelyekkel 
foglalkozni kell;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 20
7h. bekezdés (új)

7h. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ne csak a tagállamok közötti, 
hanem az egyes tagállamokon belüli egyenlőtlenségeket is kellő mértékben 
vegyék figyelembe, és vállaljanak kötelezettséget az egyenlőtlenségek 
csökkentésére;

Or. it
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