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GROZĪJUMI Nr. 1–20

Atzinuma projekts (PE394.085v01-00)
Georgs Andrejevs
Kopienas stratēģija par drošību un veselības aizsardzību darbā 2007. līdz 2012. gadam
(2007/2146(INI))

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. aicina Komisiju cieši uzraudzīt ar veselības aizsardzību un darba drošību saistīto 
Kopienas tiesību aktu īstenošanu un veikt nepieciešamos pasākumus gadījumā, ja tie 
netiek īstenoti, (svītrojums) lai nepieļautu nevienlīdzību starp dalībvalstīm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 2
2. punkts

2. aicina visas tās dalībvalstis, kuras to vēl nav darījušas, izstrādāt valstu stratēģijas un 
noteikt kvantitatīvus mērķus, lai novērtētu sasniegumus veselības aizsardzības un 
darba drošības jomā; turklāt aicina dalībvalstis periodiski novērtēt šīs stratēģijas un 
nodot Komisijai iegūtos datus;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 3
3. punkts

3. uzstājīgi mudina Komisiju izmantot struktūrfondus, it īpaši — Sociālo fondu, un citus 
pieejamos instrumentus, kuri ekonomiski stimulētu uzņēmumus, it īpaši — mazos un 
vidējos uzņēmumus, ievērot veselības aizsardzības un darba drošības noteikumus;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 4
5. punkts

5. atgādina, ka apdraudēta ir ne tikai fiziska darba strādnieku veselība un darba drošība; 
prasa precīzāk noteikt pakalpojumu sektorā strādājošo arodveselības apdraudējumus, 
kuri saistīti ar tiešu personisku kontaktu ar citiem cilvēkiem; prasa vairāk uzmanības 
veltīt cēloņiem, kas izraisa garīgo slimību attīstību, un darbavietās radītajiem 
psiholoģiskajiem apdraudējumiem, tādiem kā stress, uzmākšanās, psiholoģiskais terors 
un vardarbība;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 5
5. punkts

5. atgādina, ka apdraudēta ir ne tikai fiziska darba strādnieku veselība un darba drošība; 
prasa precīzāk noteikt visos sektoros strādājošo arodveselības apdraudējumus; prasa 
vairāk uzmanības veltīt darbavietās radītajiem psiholoģiskajiem apdraudējumiem, 
tādiem kā stress, uzmākšanās, psiholoģiskais terors un vardarbība;

Or. en

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 6
5. punkts

5. atgādina, ka apdraudēta ir ne tikai fiziska darba strādnieku veselība un darba drošība; 
prasa precīzāk noteikt pakalpojumu sektorā strādājošo arodveselības apdraudējumus; 
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prasa vairāk uzmanības veltīt darbavietās radītajiem atkarības draudiem, kā arī
garīgās veselības un psiholoģiskajiem apdraudējumiem, tādiem kā stress, 
uzmākšanās, psiholoģiskais terors un vardarbība; prasa turpmāk pievērst lielāku 
uzmanību darba devēju īstenotajai labas fiziskās un garīgās veselības veicināšanas 
politikai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 7
5.a punkts (jauns)

5.a vērš uzmanību uz pieaugošo apdraudējumu laikā, kad notiek tirgus liberalizācija, 
parādās utilitāra attieksme pret darbiniekiem, notiek finanšu līdzekļu ļaunprātīga 
izmantošana un ētikas vērtību neievērošana darba vietā, tādējādi izraisot neērtības, 
neapmierinātību un psiholoģisko spriedzi;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 8
6.a punkts (jauns)

6.a aicina Komisiju efektīvi rīkoties, lai nodrošinātu apmācības, pārkvalifikāciju un 
palīdzību, meklējot darbu, vai juridisko, finanšu un sociālo aizsardzību;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 9
7. punkts

7. ņemot vērā notiekošās sociālās un ekonomikas pārmaiņas, kas ietekmē darba tirgu un 
rada tajā izmaiņas, aicina Komisiju, lai tā mudina darba devējus piedalīties apmācībās 
par veselības aizsardzību un darba drošību, darba vietā vadīties pēc ētikas 
principiem un nodrošināt cieņas pilnu attieksmi pret darbiniekiem, kā arī sekmēt 
veselīga dzīvesveida ievērošanu darba vietās un nodrošina politikas saskaņotību ar 
citām jomām, jo īpaši — ar sabiedrības veselības jomu.

Or. pl



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

LV

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 10
7. punkts

7. ņemot vērā notiekošās sociālās un ekonomikas pārmaiņas, kas ietekmē darba tirgu un 
rada tajā izmaiņas, aicina Komisiju, lai tā veicina labu nodarbinātības politiku un 
atbilstīgus darba apstākļus un mudina darba devējus sekmēt veselīga dzīvesveida 
ievērošanu darba vietās un nodrošina atbildību un politikas saskaņotību ar citām 
jomām, jo īpaši — ar sabiedrības veselības jomu.

Or. en

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 11
7. punkts

7. ņemot vērā notiekošās sociālās un ekonomikas pārmaiņas, kas ietekmē darba tirgu un 
rada tajā izmaiņas, aicina Komisiju, lai tā mudina darba devējus sekmēt veselīga 
dzīvesveida ievērošanu darba vietās, rīkojot arodveselības veicināšanas kampaņas, 
aizliedzot smēķēt darba vietās un izveidojot sistēmu, kā palīdzēt darbiniekiem-
smēķētājiem atmest smēķēšanu, un nodrošina politikas saskaņotību ar citām jomām, 
jo īpaši — ar sabiedrības veselības jomu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 12
7.a punkts (jauns)

7.a aicina Komisiju pievērst lielāku uzmanību atbildībai, kāda ir darbiniekiem gan 
pašiem pret savu, gan pret kolēģu veselību un drošību darba vietā.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 13
7.a punkts (jauns)

7.a aicina Padomi un Komisiju izveidot grafiku, lai pārskatītu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību 
pret draudiem, kas saistīti ar kancerogēnu vai mutagēnu vielu iedarbību darbavietā 
nolūkā iekļaut reprodukcijai toksiskas vielas un noteikt saistošas robežvērtības 
kancerogēniem, mutagēnām vielām un reprodukcijai toksiskām vielām, uz kurām 
joprojām ir sarežģīti attiecināt aizliegumu.

Or. it

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 14
7.b punkts (jauns)

7.b uzskata, ka ir svarīgi gan panākt lielāku koordināciju ar Helsinkos izveidoto jauno 
Eiropas Ķimikāliju aģentūru (ECHA), gan saskaņot un precizēt vairākus 
jautājumus, kuri radušies, mijiedarbojoties Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un citām 
direktīvām par veselības aizsardzību darba vietā.

Or. it

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 15
7.c punkts (jauns)

7.c aicina Komisiju un dalībvalstis ņemt vērā, ka gan Kopienas stratēģija, gan 
REACH regula ir jāīsteno vienlaikus, turklāt stratēģijai ir jābūt tādai, kas 
papildina REACH regulu attiecībā uz aizsardzību pret ķīmisko vielu radītu 
apdraudējumu un kas saistībā ar REACH īstenošanu nodrošina iespēju veicināt 
profilaktiskus pasākumus pret ķīmisku vielu radītiem apdraudējumiem darba 
vietā.

Or. it
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Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 16
7.d punkts (jauns)

7.d mudina Komisiju atzīt, ka darbinieku pārstāvība ir svarīga, īstenojot nelaimes 
gadījumu darba vietā novēršanas politiku, un mudina pienācīgu uzmanību 
pievērst Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvai 89/391/EEK par pasākumiem, 
kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā; 
šī direktīva ir devusi nozīmīgu ieguldījumu drošības un profilakses noteikumu 
īstenošanā uzņēmumos, kuros ir vislabākā darba ņēmēju pārstāvība.

Or. it

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 17
7.e punkts (jauns)

7.e uzskata, ka vienlaikus ar ietekmes uz vidi novērtēšanu ir svarīgi apņemties 
līdzvērtīgas saistības nepārtraukti novērtēt ietekmi uz veselību un drošību darbā.

Or. it

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 18
7.f punkts (jauns)

7.f uzskata, ka Komisijai un dalībvalstīm arī turpmāk ir jācenšas noteikt ne tikai 
augsta riska ražošanas sektorus (kā jau tas tika veikts), bet arī tādas 
neaizsargātas darba ņēmēju kategorijas kā imigranti, jauni cilvēki, gados veci 
darbinieki, darba ņēmēji, kuri veic nestandarta darbu un strādā nedrošās darba 
vietās, nelegālie strādnieki, sievietes, nepilngadīgie un zemu kvalificēti darba 
ņēmēji, kuri nav pienācīgi pārstāvēti.

Or. it

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 19
7.g punkts (jauns)

7°.g aicina Komisiju paplašināt Kopienas stratēģijas darbības jomu tā, lai tajā 
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ietvertu arī sociālos faktorus, nevis tikai nelaimes gadījumus darbā vai 
slimības gadījumus, ņemot vērā to, ka indivīda veselības stāvokli nosaka 
dažādi ar darbu saistīti faktori, piemēram, līguma veids, darba apstākļi un 
darba pieejamība; norāda, ka darba attiecību izmaiņas un darba drošības 
mazināšanās arī ir iemesls tam, ka rodas vides, psiholoģiskas un sociālas 
problēmas, kuras ir jārisina.

Or. it

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 20
7.h punkts (jauns)

7.h aicina Komisiju un dalībvalstis pienācīgi ņemt vērā nevienlīdzību ne tikai starp 
dalībvalstīm, bet arī katrā dalībvalstī atsevišķi, un mudina apņemties šādu 
nevienlīdzību mazināt.

Or. it


