
AM\690244PL.doc PE396.560v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

17.10.2007 PE396.560v01-00

POPRAWKI 1-20

Projekt opinii (PE394.085v01-00)
Georgs Andrejevs
Wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012
(2007/2146)

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 1
Ustęp 1

1. apeluje do Komisji o to, by ściśle monitorowała wdrażanie wspólnotowego 
prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aby podjęła niezbędne 
środki w razie jego nieprzestrzegania (skreślenie) w celu uniknięcia różnic pomiędzy 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 2
Ustęp 2

2. wzywa wszystkie państwa członkowskie, które jeszcze tego nie dokonały, do 
opracowania krajowych strategii oraz do wyznaczenia ilościowych celów na potrzeby 
oceny postępów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; ponadto wzywa państwa 
członkowskie do regularnej oceny tych strategii oraz do przekazywania rezultatów 
Komisji;
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Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 3
Ustęp 3

3. Usilnie zachęca Komisję do wykorzystania funduszy strukturalnych, a w 
szczególności Funduszu Społecznego, oraz jakichkolwiek innych dostępnych 
instrumentów jako ekonomicznych bodźców dla przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem średnich i małych przedsiębiorstw, aby przestrzegały przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 4
Ustęp 5

5. Przypomina, że zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy nie ograniczają
się do pracy fizycznej; wzywa do lepszego rozpoznania zagrożeń zdrowia związanych 
z pracą w sektorze usług wymagającą bezpośredniego kontaktu osobistego; domaga 
się zwrócenia baczniejszej uwagi na przyczyny zapadania na choroby o podłożu 
psychicznym oraz na psychologiczne zagrożenia w miejscu pracy, takie jak stres, 
molestowanie i przemoc;

Or. pl

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 5
Ustęp 5

5. przypomina, że zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy nie ograniczają 
się do pracy fizycznej; wzywa do lepszego rozpoznania zagrożeń zdrowia związanych 
z pracą we wszystkich sektorach;  domaga się zwrócenia baczniejszej uwagi na 
psychologiczne zagrożenia w miejscu pracy, takie jak stres, molestowanie i przemoc;

Or. en
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Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 6
Ustęp 5

5. przypomina, że zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy nie ograniczają 
się do pracy fizycznej; wzywa do lepszego rozpoznania zagrożeń zdrowia związanych 
z pracą w sektorze usług; domaga się zwrócenia baczniejszej uwagi na zdrowie 
psychiczne, uzależniania i psychologiczne zagrożenia w miejscu pracy, takie jak 
stres, molestowanie i przemoc; apeluje ponadto o to, by w polityce zatrudniania 
zwracano większą uwagę na propagowania dobrego zdrowia fizycznego i 
psychicznego;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 7
Ustęp 5 a (nowy)

5a. przypomina, że w dobie liberalizacji rynku narastającym zagrożeniem jest użytkowe 
traktowanie pracowników, wykorzystywanie finansowe wraz z nieprzestrzeganiem 
zasad etycznych w miejscu pracy, rodzące dyskomfort, frustrację i stres 
psychologiczny;

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 8
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa Komisję do sprawnego zapewniania dokształcania, zmiany kwalifikacji oraz 
pomocy w znalezieniu pracy lub prawnego, finansowego i socjalnego 
zabezpieczenia;

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 9
Ustęp 7

7. Uwzględniając obecne zmiany społeczne i ekonomiczne, które oddziałują również na 
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rynek pracy i powodują jego ewolucję, wzywa Komisję do zachęcania pracodawców 
do dokształcania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kierowania się 
przez nich w miejscu pracy zasadami etycznymi, godnego traktowania pracowników, 
propagowania zdrowego stylu życia w miejscu pracy oraz do zapewnienia spójności 
polityki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z innymi obszarami polityk, a w 
szczególności z polityką zdrowia publicznego;

Or. pl

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 10
Ustęp 7

7. uwzględniając obecne zmiany społeczne i ekonomiczne, które oddziałują również na 
rynek pracy i powodują jego ewolucję, wzywa Komisję do wspierania dobrej polityki 
zatrudnienia i przyzwoitych warunków pracy, a także do zachęcania pracodawców, 
by propagowali zdrowy styl życia w miejscu pracy, oraz do zapewnienia 
odpowiedzialności i spójności polityki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z 
innymi obszarami polityk, a w szczególności z polityką zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 11
Ustęp 7

7. uwzględniając obecne zmiany społeczne i ekonomiczne, które oddziałują również na 
rynek pracy i powodują jego ewolucję, wzywa Komisję do zachęcania pracodawców, 
by propagowali zdrowy styl życia w miejscu pracy poprzez kampanię propagujące 
bhp, wdrażanie zakazów palenia w miejscu pracy oraz systemów wspierania 
pracowników rzucających palenie, a także do zapewnienia spójności polityki w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z innymi obszarami polityk, a w 
szczególności z polityką zdrowia publicznego.

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 12
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa Komisję do silniejszego uwypuklenia odpowiedzialności, jaka spoczywa na 
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samych pracownikach jeśli chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo ich własne, jak i 
współpracowników w miejscu pracy;

Or. en

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 13
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa Radę i Komisję do wyznaczenia kalendarza poddania przeglądowi dyrektywy 
2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy w celu objęcia nią 
substancji toksycznych dla rozmnażania oraz ustalenia obowiązkowych wartości 
maksymalnych dla substancji rakotwórczych, mutagenów i substancji toksycznych 
dla rozmnażania, na które nadal trudno wprowadzić zakaz;

Or. it

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 14
Ustęp 7 b (nowy)

7b. uznaje za kluczowe osiągnięcie większej koordynacji z nową Europejską Agencją 
Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach oraz wyjaśnienia pewnej liczby kwestii, jakie 
pojawiły się w związku z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
oraz z innymi dyrektywami odnoszącymi się do zdrowia;

Or. it

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 15
Ustęp 7 c (nowy)

7c. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzięcia pod uwagę jednoczesnego 
wdrożenia strategii wspólnotowej oraz rozporządzenia REACH: strategia powinna 
dążyć do uzupełnienia rozporządzenia REACH w sprawie ochrony przed 
zagrożeniami chemicznymi i powinna wykorzystać możliwość wzmocnienia działań 
prewencyjnych przed zagrożeniami chemicznymi w miejscu pracy z związku z 
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wdrożeniem dyrektywy REACH;

Or. it

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 16
Ustęp 7 d (nowy)

7d. apeluje do Komisji o uznanie znaczenia reprezentacji pracowników w policji 
zapobiegającej wypadkom w miejscu pracy oraz o uwzględnienie dyrektywy Rady 
89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy, która przyczyniła 
się do osiągnięcia znaczących wyników w dziedzinie bezpieczeństwa i profilaktyki w 
przedsiębiorstwach, w których pracownicy byli najlepiej reprezentowani;

Or. it

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 17
Ustęp 7 e (nowy)

7e. uznaje za kluczowe podjecie zobowiązania przeprowadzania podobnej oceny 
oddziaływania bhp, jaką prowadzi się w przypadku oceny oddziaływania na 
środowisko naturalne;

Or. it

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 18
Ustęp 7 f (nowy)

7f. uznaje, że Komisja i państwa członkowskie powinny kontynuować wysiłki w celu 
wyłonienia nie tylko sektorów o wysokim poziomie zagrożenia, czego juz 
dokonano, ale również najbardziej na nie narażonych grup, takich jak 
imigranci, młodzi ludzie i pracownicy starsi wiekiem, pracownicy o 
niestandardowym i niepewnym zajęciu, nielegalni pracownicy, kobiety, 
pracownicy nieletni i słabo wykwalifikowani oraz niedostatecznie 
reprezentowani;

Or. it
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Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 19
Ustęp 7g (nowy)

7g. wzywa Komisję do rozszerzenia zakresu wspólnotowej strategii tak, by objęła 
ona również czynniki społeczne, a nie tylko wypadki i choroby zawodowe, 
zważywszy, że stan zdrowia jednostki determinują różne czynniki związane z 
pracą, jak rodzaj umowy, warunki pracy i dostępność pracy; zwraca uwagę, że 
zmiany stosunku pracy i spadek zatrudnienia również przyczyniają się do 
problemów związanych ze środowiskiem naturalnym, problemów 
psychologicznych i społecznych, które wymagają interwencji; 

Or. it

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 20
Ustęp 7 h (nowy)

7h. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia istnienia nierówności 
nie tylko między państwami członkowskimi, ale również w ramach pojedynczych 
państw członkowskich, oraz do zobowiązania się do ich ograniczenia;

Or. it


