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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že navzdory dostupným statistickým údajům, 
podle nichž počet smrtelných a vážných úrazů v Evropské unii stále klesá, se mnoho 
pracovníků v EU nadále domnívá, že jejich práce ohrožuje jejich zdraví nebo bezpečnost;

2. se znepokojením rovněž poukazuje na rostoucí počet nestandardních pracovních smluv, 
jejichž podmínky mohou představovat riziko pro zdraví či bezpečnost zaměstnanců 
a dodavatelů;

3. vítá cíl navržený Komisí, který spočívá ve 25% snížení výskytu pracovních úrazů v EU do 
roku 2012; domnívá se však, že celková strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci by měla mít širší rozsah, měly by se stanovit cíle pro snížení výskytu 
nemocí z povolání, zejména těch, které jsou stále běžnější, jako jsou poškození svalové 
a kosterní soustavy, infekce a nemoci související s psychologickým tlakem, a že by se 
měla provést analýza dalších rizikových faktorů, jimž jsou pracovníci vystaveni;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby usilovaly o plné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
všech pracovníků, včetně těch, kteří pracují ve stínové ekonomice, zaměstnanců se 
zkráceným úvazkem či smluvních pracovníků a subdodavatelů;

5. připomíná cíl zvýšit podíl žen na zaměstnanosti a zdůrazňuje, že je třeba vzít v úvahu 
trvání pracovního poměru, pracovní dobu a předvídatelnost práce, aby bylo možno zajistit 
lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem;

6. zdůrazňuje úlohu malých a středních podniků coby zaměstnavatelů, jelikož zaměstnávají 
65 % ekonomicky aktivního obyvatelstva EU; se znepokojením poznamenává, že odvětví, 
ve kterých malé a střední podniky zaměstnání nabízejí nejčastěji, se obecně považují za 
nebezpečná; vyzývá proto, aby se zvýšilo úsilí o pomoc malým a středním podnikům 
v otázce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; v této souvislosti vítá iniciativy zaměřené 
na šíření informací a poskytování technické podpory, avšak nadále zdůrazňuje, že malým 
a středním podnikům je třeba poskytnout finanční podporu.


