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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

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, jak również wzywa ją do rozpoznania obszarów, w 
których występują niedociągnięcia i gdzie konieczne są nowe lub zmienione środki 
prawne w celu uniknięcia różnic pomiędzy państwami członkowskimi;

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 przedstawiania rezultatów Komisji;

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

4. ponadto proponuje, by państwa członkowskie rozważyły możliwość uwzględniania 
pewnych standardów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy udzielaniu zamówień 
publicznych;

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 psychologiczne zagrożenia 
w miejscu pracy, takie jak stres, molestowanie i przemoc;

6. wzywa Komisję, by zwracała szczególną uwagę na rozwój technologiczny, organizacyjny 
i ekonomiczny – np. szybkie wprowadzanie nowych technologii oraz nowych form pracy 
– który może spowodować pojawienie się nowego rodzaju zagrożeń dla zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy;

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 oraz do zapewnienia spójności polityki w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z innymi obszarami polityk, a w szczególności z 
polityką zdrowia publicznego.


