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Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 1
1 dalis

1. ragina Komisiją atidžiai stebėti Bendrijos teisės aktų dėl darbuotojų sveikatos ir 
saugos įgyvendinimą ir imtis atitinkamų priemonių, jei šių aktų nuostatų nesilaikoma, 
(išbraukta) siekiant išvengti šios srities netolygumų valstybėse narėse;

Or.en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 2
2 dalis

2. ragina valstybes nares parengti nacionalines strategijas ir nustatyti kiekybinius 
pažangos sveikatos ir saugos srityje vertinimo tikslus, jei to dar nepadarė; toliau ragina 
valstybes nares reguliariai vertinti šias strategijas ir perduoti rezultatus Komisijai;

Or.en
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 3
3 dalis

3. primygtinai ragina Komisiją panaudoti struktūrinius fondus, ypač Socialinį fondą, ir 
kitas turimas priemones ekonomiškai skatinti įmonėms, ypač MVĮ, įgyvendinančioms 
darbuotojų sveikatos ir saugos nuostatas;

Or.pl

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 4
5 dalis

5. primena, kad grėsmė darbuotojų sveikatai ir saugai kyla ne vien tik dėl fizinio darbo;
ragina atidžiau nustatyti profesinių ligų riziką paslaugų sferoje, kurioje reikalingi 
tiesioginiai asmeniniai kontaktai; ragina daugiau dėmesio skirti priežastims, dėl 
kurių išsivysto psichinės ligos ir kyla psichologinė rizika darbo vietoje, pvz., stresui, 
priekabiavimui, patyčioms (angl. mobbing), taip pat smurtui;

Or.pl

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 5
5 dalis

5. primena, kad grėsmė darbuotojų sveikatai ir saugai kyla ne vien tik dėl fizinio darbo; 
ragina atidžiau nustatyti profesinių ligų riziką visuose sektoriuose; ragina daugiau 
dėmesio skirti psichologinei rizikai darbo vietoje, pvz., stresui, priekabiavimui, 
patyčioms (angl. mobbing), taip pat smurtui;

Or.en

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 6
5 dalis

5. primena, kad grėsmė darbuotojų sveikatai ir saugai kyla ne vien tik dėl fizinio darbo;
ragina atidžiau nustatyti profesinių ligų riziką paslaugų sferoje; ragina daugiau 
dėmesio skirti psichinei sveikatai, žalingiems įpročiams, psichologinei rizikai darbo 



AM\690244LT.doc 3/7 PE396.560v01-00

LT

vietoje, pvz., stresui, priekabiavimui, patyčioms (angl. mobbing), taip pat smurtui;
ragina ir toliau daugiau dėmesio skirti darbdavių politikai, pagal kurią skatinama 
fizinė ir psichinė sveikata;

Or.en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 7
5a dalis (nauja)

5a. atkreipia dėmesį į rinkos liberalizavimo laikais didėjančią darbuotojų išnaudojimo 
grėsmę, kad darbuotojai bus išnaudojami finansiškai, kad darbo vietoje nebus 
atsižvelgiama į etines vertybes, o tai didina diskomfortą, frustraciją ir psichologinį 
stresą;

Or.pl

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 8
6a dalis (nauja)

6a. ragina Komisiją imtis efektyvių veiksmų siekiant užtikrinti mokymą, 
perkvalifikavimą ir pagalbą ieškantiems darbo arba teisinę, finansinę bei socialinę 
apsaugą;

Or.pl

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 9
7 dalis

7. atsižvelgdamas į vykstančius socialinius bei ekonominius pokyčius, kurie padaro įtaką 
darbo rinkai ir ją keičia, ragina Komisiją skatinti darbdavius dalyvauti mokymuose 
sveikatos ir saugos darbe temomis, darbe laikytis etikos principų ir užtikrinti, kad 
būtų gerbiamas darbuotojų orumas, taip pat propaguoti sveiką gyvenseną darbo 
vietoje ir užtikrinti nuoseklumą su kitomis politikos sritimis, ypač visuomenės 
sveikatos;

Or.pl



PE396.560v01-00 4/7 AM\690244LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 10
7 dalis

7. atsižvelgdamas į vykstančius socialinius bei ekonominius pokyčius, kurie padaro įtaką 
darbo rinkai ir ją keičia, ragina Komisiją skatinti pažangią įdarbinimo politiką ir 
padorias darbo sąlygas bei skatinti darbdavius propaguoti sveiką gyvenseną darbo 
vietoje ir užtikrinti atsakomybę ir nuoseklumą su kitomis politikos sritimis, ypač 
visuomenės sveikatos;

Or.en

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 11
7 dalis

7. atsižvelgdamas į vykstančius socialinius bei ekonominius pokyčius, kurie padaro įtaką 
darbo rinkai ir ją keičia, ragina Komisiją skatinti darbdavius propaguoti sveiką 
gyvenseną darbo vietoje rengiant sveikatos darbo vietoje skatinimo kampanijas, 
laikantis rūkymo draudimo darbo vietoje ir padedant rūkantiems darbuotojams 
mesti rūkyti ir užtikrinti nuoseklumą su kitomis politikos sritimis, ypač visuomenės 
sveikatos;

Or.en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 12
7a dalis (nauja)

7a. ragina Komisiją daugiau dėmesio skirti darbuotojų atsakomybei ir už savo pačių, ir 
už savo bendradarbių sveikatą bei saugą;

Or.en
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Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 13
7a dalis (nauja)

7a. ragina Tarybą ir Komisiją nustatyti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su 
kancerogenų ir mutagenų poveikiu darbe, persvarstymo grafiką siekiant įtraukti 
toksiškas reprodukcijai medžiagas ir nustatyti privalomas kancerogenų, mutagenų 
ir toksiškų reprodukcijai medžiagų, kurias vis dar sunku apriboti, ribines vertes;

Or.it

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 14
7b dalis (nauja)

7b. mano, kad reikia geriau koordinuoti veiklą su nauja Helsinkyje esančia Europos 
cheminių medžiagų agentūra (ECHA) ir patikslinti tam tikrus klausimus, kylančius 
dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų. registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų (REACH) ir kitų direktyvų, susijusių su sveikata darbo vietoje, sąsajų;

Or.it

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 15
7c dalis (nauja)

7c. ragina Komisiją ir valstybes nares tinkamai atsižvelgti į vienalaikį Bendrijos 
strategijos ir REACH reglamento įgyvendinimą: strategijos tikslas turėtų būti 
papildyti REACH reglamentą siekiant apsaugoti nuo rizikos, susijusios su 
cheminėmis medžiagomis, ir pasinaudoti REACH įgyvendinimu siekiant 
sustiprinti prevencijos priemones, skirtas apsaugoti nuo rizikos, kylančios dėl 
cheminių medžiagų darbo vietoje;

Or.it
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Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 16
7d pastraipa (nauja)

7d. reikalauja, kad Komisija pripažintų darbuotojų atstovų dalyvavimo įgyvendinant 
nelaimingų atsitikimų darbo vietoje prevencijos politiką svarbą ir tinkamai 
atsižvelgti į 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių 
darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo, pagal kurią 
buvo pasiekta žymių rezultatų saugumo ir prevencijos srityse tose įmonėse, 
kuriose buvo geriausiai atstovaujama darbuotojams;

Or.it

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 17
7e dalis (nauja)

7e. mano, kad būtina įsipareigoti nuolat atlikti poveikio sveikatai ir saugai darbo 
vietoje vertinimą kartu su poveikio aplinkai vertinimais;

Or.it

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 18
7f dalis (nauja)

7f. mano, kad Komisija ir valstybės narės turėtų ir toliau dėti pastangas siekdamos 
nustatyti ne vien tik didele rizika pasižyminčius gamybos sektorius, nes tai jau 
buvo padaryta, bet ir pažeidžiamas gyventojų grupes, pvz., imigrantai, jauni 
žmonės, vyresnio amžiaus darbuotojai, netipinį ir nesaugų darbą dirbantys 
darbuotojai, nelegaliai dirbantys asmenys, moterys, nepilnamečiai, mažiau 
kvalifikuoti darbuotojai ir netinkamai atstovaujami darbuotojai;

Or.it

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 19
7g dalis (nauja)

7g. ragina Komisiją išplėsti Bendrijos strategijos taikymo sritį siekiant greta 
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nelaimingų atsitikimų darbo vietoje ir profesinių ligų įtraukti socialinius 
veiksnius, kadangi  sveikatos būklę lemia skirtingi su darbu susiję veiksniai, 
pvz., sutarties tipas, darbo sąlygos ir įdarbinimo galimybės; pabrėžia, kad 
darbo santykių pokyčiai ir mažėjantis darbo vietos užtikrintumas kelia 
ekologinio, psichologinio ir socialinio pobūdžio problemų, kurias būtina 
spręsti;

Or.it

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 20
7h dalis (nauja)

7h. ragina Komisiją ir valstybes nares tinkamai atsižvelgti ne tik į skirtumus tarp 
valstybių narių, bet ir į skirtumus valstybių narių viduje ir įsipareigoti juos 
sumažinti;

Or.it


