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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

1. Mnohé z nových návrhů Rady se vztahují k řídícím a vedoucím strukturám agentury 
(článek 7 a 8), hlavní návrhy však spočívají v přidělení agentuře úkolu (článek 3), který se 
bude týkat nejen sběru a předávání informací, ale také v analýze údajů se vztahem 
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Úkol stanovit kvantifikovatelné cíle pro Evropu 
nelze v žádném případě splnit bez provedení takovéto analýzy.  
 
2. Z toho plyne potřeba spolehlivějších informací a porovnatelných dat, které nejsou 
v současnosti k dispozici, protože v jednotlivých členských státech statistiku úrazů a nemocí 
vyhodnocují různé orgány a používají k tomu různé způsoby, což je spíše než skutečnými 
epidemiologickými kritérii způsobeno především v důsledku rozdílných právních předpisů 
v oblasti bezpečnosti. Proto není zaznamenáno velké množství úrazů a ještě více nemocí.  
 
3. Je správné pozitivně hodnotit politiky Evropské unie a členských států, které přinesly 
výrazné zlepšení (13% snížení výskytu úrazů). Částečně je to jistě výsledkem práce Evropské 
agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Evropské nadace pro zlepšení životních 
a pracovních podmínek v Dublinu, dvou orgánů, které se zabývají různými úkoly, které se 
však vzájemně doplňují.  
 
4. Stále však platí, že počet úrazů a smrtelných úrazů, kterým bylo možno zabránit, je velmi 
vysoký. A především existuje nesmírné množství chorob, u nichž je práce jedinou či 
doplňkovou příčinou. Nyní je nezbytné stanovit nejen nejrizikovější oblasti výroby (např. 
stavebnictví), jak již bylo učiněno, ale také skupiny rizikových osob z hlediska věku (mladší 
a starší zaměstnanci) a pracovních podmínek a situací, jako jsou přistěhovalci, atypické 
a riskantní pracovní situace a nenahlášená práce, tj. činnosti vyžadující obecně nižší 
kvalifikaci a mající nižší odborové zastoupení. Pouze takto lze postupovat směrem 
ke „zvýšení povědomí a předvídání rizika“ a plánovat koordinované preventivní projekty. 
 
5. Dnes jde taková snaha proti rostoucí tendenci považovat bezpečnost a zdraví především 
za cenový faktor a předpisy a inspekce za překážku produktivního rozvoje a 
konkurenceschopnosti. Je potřeba zdůraznit, že „bezpečné a zdravé pracovní prostředí [je] 
jedním ze základních prvků“ (viz KOM(2002) 118 ze dne 11. března 2002: nová strategie 
Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2002–2006). To lze 
potvrdit také pomocí mnohem širšího příkladu: v celosvětovém hodnocení zemí podle 
konkurenceschopnosti, které vypracovalo Světové ekonomické fórum na rok 2004, zaujímá 
první příčku Finsko a na šesti předních místech se umístily čtyři evropské země (Finsko, 
Švédsko, Dánsko a Norsko), které jsou nejkonkurenceschopnější a mají nejvyšší normy 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nejlepší systémy sociální péče. 
 
6. Kromě podpory tripartitní spolupráce mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a vládami je 
potřeba zahrnout „čtvrtého partnera“, který by se skládal z velmi odlišných skupin lidí, kteří 
se profesionálně zabývají problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: výzkumní 
pracovníci, lékaři a zdravotní sestry, hygienici, ergonomové, toxikologové, chemici apod. 
Je potřeba vidět pozitivní vývoj v tom, že Mezinárodní komise pro ochranu zdraví při práci 
(ICOH) se nyní ve zvýšené míře zabývá etickými otázkami vztahů mezi prací a zdravím a 
v revizi jejího „Etického kodexu“ dává vyniknout především myšlence pracovníků jako lidí, 



 

PE 347.298v01-00  4/10 PA\544342CS.doc 

CS 

spíše než článkům výrobního procesu. Na druhé straně je potřeba kriticky uvést to, že v 
Šestém rámcovém programu EU pro výzkum není zmínka o zajištění financování 
problematiky vztahů mezi prací, bezpečností a zdravím, přestože si nové technologie a nová 
rizika vyžádají další výzkum. 
 
7. Organizační návrhy Rady se určitým způsobem snaží vyhovět potřebám zde uvedeným. 
Spolu s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek se sídlem v Dublinu, 
která se zabývá původními výzkumnými úkoly, bude agentura v Bilbau schopna svou činnost 
zlepšit.  Organizace se zakládá na tripartitním modelu (pracovníci, podniky, vlády), který na 
evropské úrovni poskytl dobré výsledky, nyní však musí být rozpracován až do „nervových 
zakončení“, tj. do koncových organizací. Je správné znovu říci, že tyto orgány, které 
přispívají k poskytování, analýze a použití údajů, musejí mít odraz v jednotlivých členských 
státech. V současné době se však ve většině zemí zakládají pouze na ministerstvu práce a 
dalších vládních zdrojích, což se může projevit v jednostrannosti jejich práce a snížené 
efektivitě. 
 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy: 

 

Znění navržené Komisí1 

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu 

Pozměňovací návrh 1 
BOD ODŮVODNĚNÍ 1 

(1) Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 
18. července 1994 zakládající Evropskou 
agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci obsahuje ustanovení týkající se 
cílů, úkolů a organizace této agentury a 
především její správní rady. Tato ustanovení 
byla novelizována po vstupu Rakouska, 
Finska a Švédska, kdy správní rada získala 
nové členy.  

(1) Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 
18. července 1994 zakládající Evropskou 
agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci obsahuje ustanovení týkající se 
cílů, úkolů a organizace této agentury a 
především její správní rady. Tato ustanovení 
byla novelizována po nedávném rozšíření, 
kdy správní rada získala nové členy 

                                                 
1 Úř. věst. C xxx, 12.10.2004, s. xxx. 
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Pozměňovací návrh 2 
BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (nový) 

 (5a) Aby bylo možno dosáhnout cílů 
stanovených výše, musí agentura nejen 
sbírat a předávat informace, ale také 
analyzovat informace, vyhledávat rizika a 
stanovovat správnou praxi a podporovat 
preventivní činnost. V tomto ohledu je 
důležité objasnit, že agentura má roli 
„vyhledávače rizik“ a že by měla analyzovat 
rizika, zejména nově vzniklá, a podporovat 
preventivní činnost. 

 

Pozměňovací návrh 3 
BOD ODŮVODNĚNÍ 6 

(6) Sdělení Komise o hodnocení agentury 
vypracované v souladu s článkem 23 
nařízení (ES) č. 2062/94 a založené na 
vnějším hodnocení provedeném v roce 2001 
a dále na příspěvcích správní rady a 
poradního výboru Komise pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci zdůrazňuje potřebu 
novelizovat nařízení (ES) č. 2062/94, aby 
bylo možno zachovat účinnost a efektivitu 
agentury a jejích vedoucích struktur. 

(6)  Sdělení Komise o hodnocení agentury 
vypracované v souladu s článkem 23 
nařízení (ES) č. 2062/94 a založené na 
vnějším hodnocení provedeném v roce 2001 
a dále na příspěvcích správní rady a 
poradního výboru Komise pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci zdůrazňuje potřebu 
novelizovat nařízení (ES) č. 2062/94, aby 
bylo možno zachovat a zlepšit účinnost a 
efektivitu agentury a jejích vedoucích 
struktur. 

 

 
 

Pozměňovací návrh 4 
BOD ODŮVODNĚNÍ 13 

(13) Je nutno předvídat praktické důsledky 
blížícího se rozšíření Unie na agenturu. 
Složení a fungování její rady by se mělo 

vypouští se 
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upravit tak, aby se vzalo v úvahu 
přistoupení nových členských států. 

 
 

Pozměňovací návrh 5 
ČL. 1 ODST. 2 PÍSM. A) BOD I) 

Čl. 3 odst. 1 písm. a) (Nařízení (ES) č. 2062/94) 

(a) sbírat, analyzovat a předávat technické, 
vědecké a ekonomické informace 
v členských státech, aby mohly být dále 
předány orgánům Společenství, členským 
státům a zainteresovaným stranám; tento 
sběr se bude konat za účelem určení 
stávajících národních priorit a programů 
a bude poskytovat nezbytný příspěvek 
k prioritám a programům Společenství 

(a) sbírat, analyzovat a předávat technické, 
vědecké a ekonomické informace 
v členských státech, aby mohly být dále 
předány orgánům Společenství, členským 
státům a zainteresovaným stranám; tento 
sběr se bude konat za účelem určení rizik 
a správné praxe a dále stávajících národních 
priorit a programů a bude poskytovat 
nezbytný příspěvek k prioritám 
a programům Společenství; 

 

 
 

Pozměňovací návrh 6 
ČL. 1 ODST. 2 PÍSM. A) BOD I) 

Čl. 3 odst. 1 písm. b) (Nařízení (ES) č. 2062/94) 

(b) sbírat a analyzovat technické, vědecké 
a ekonomické informace o výzkumu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a o ostatní vědecké činnosti, která zahrnuje 
aspekty spojené s bezpečností a ochranou 
zdraví při práci a předávat výsledky 
výzkumu a výzkumné činnosti; 

(b)  sbírat a analyzovat technické, vědecké 
a ekonomické informace o výzkumu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a o ostatní vědecké činnosti, která zahrnuje 
aspekty spojené s bezpečností a ochranou 
zdraví při práci a předávat výsledky 
výzkumu a výzkumné činnosti; to lze 
provádět tak, že se jako priorita stanoví 
určité sektory a určité druhy pracovníků, 
kteří jsou více vystaveni nebezpečím a 
rizikům a kteří nejsou tak dobře zastoupeni 
odbory, jako jsou pracovníci na výpomoc, 
přistěhovalci, nelegální pracovníci, nezletilí 
pracovníci apod.; 
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Pozměňovací návrh 7 
ČL. 1 ODST. 2 PÍSM. A) BOD I A) (nový) 

Čl. 3 odst. 1 písm. b) (Nařízení (ES) č. 2062/94) 

 (ia)  písm. c) se nahrazuje takto: 
„c) podněcovat a podporovat spolupráci 
a výměnu informací a zkušeností 
systematickým sběrem dat, s přispěním 
Eurostatu, mezi členskými státy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
včetně informací o školících programech; 
za tímto účelem podporovat harmonizaci 
statistiky o pracovních úrazech a 
onemocněních, aby bylo možno napravit 
zkreslování skutečnosti a skrývání faktů 
v různých členských státech, k nimž 
dochází v důsledku stávajících rozdílů 
ve vyhodnocování a analýze pracovních 
úrazů a onemocnění;“ 

 
 

Pozměňovací návrh 8 
ČL. 1 ODST. 2 PÍSM. A) BOD I I)  

Čl. 3 odst. 1 písm. h) (Nařízení (ES) č. 2062/94) 

(h) poskytovat technické, vědecké a 
ekonomické informace o metodách a 
nástrojích realizace preventivních akcí, 
stanovovat správnou praxi a podporovat 
preventivní činnost se zvláštním zřetelem 
na specifické problémy malých a středních 
podniků; 

(h) poskytovat technické, vědecké a 
ekonomické informace o metodách a 
nástrojích realizace preventivních akcí, 
vyhledávat rizika a stanovovat správnou 
praxi a podporovat preventivní činnost 
se zvláštním zřetelem na specifické 
problémy malých a středních podniků 
a podporovat specifická řešení s ohledem 
na tyto podniky; 
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Pozměňovací návrh 9 
ČL. 1 ODST. 2 PÍSM. B)  

Čl. 3 odst. 2 (Nařízení (ES) č. 2062/94) 

2. Agentura bude co nejvíce spolupracovat 
se stávajícími institucemi, nadacemi, 
odbornými orgány a programy na úrovni 
Společenství, aby nedocházelo k překrývání 
činnosti. Agentura zejména zajistí vhodnou 
spolupráci s Evropskou nadací pro zlepšení 
životních a pracovních podmínek, aniž by 
byly ovlivněny její vlastní cíle. 

2. Agentura bude co nejvíce spolupracovat 
se stávajícími institucemi, nadacemi, 
odbornými orgány a programy na úrovni 
Společenství, aby nedocházelo k překrývání 
činnosti. Agentura bude mít rovněž možnost 
profitovat ze spolupráce, která již byla 
navázána mezi Komisí a agenturami 
Organizace spojených národů – Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO), 
Mezinárodní organizací práce (ILO) – 
a s Mezinárodním výborem pro zdraví při 
práci (ICOH), aby držela krok s prací, 
kterou vykonávají mezinárodní organizace. 
Agentura zejména posílí spolupráci s 
Evropskou nadací pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek, přičemž si bude 
vědoma toho, že to neovlivní její vlastní cíle. 

 
 

Pozměňovací návrh 10 
ČL. 1 ODST. 2A (NOVÝ)  

Čl. 4 odst. 2 pododstavec 1 (Nařízení (ES) č. 2062/94) 

 (2a)  v čl. 4 odst. 2 se první pododstavec 
nahrazuje takto: 
 "2. Aby bylo možno tuto síť vybudovat co 
nejrychleji a co nejefektivněji, členské státy 
musí do šesti měsíců od vstupu nařízení 
(ES) č. 1643/95* v platnost informovat 
agenturu o hlavních součástech svých 
národních informačních sítí v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
včetně všech institucí, které mohou podle 
jejich názoru přispět k práci agentury, 
se zřetelem k potřebě zajistit co největší 
zeměpisné pokrytí svého území. S ohledem 
na nejdůležitější body zájmu musí členské 
státy zajistit, že budou při své činnosti 
dodržovat zásadu tripartity, podobně jako 
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správní rada agentury. 
_________ 
* Ústř. věst. L 156, 7.7.1995, s. 1.“ 
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