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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. wyraża zaniepokojenie faktem, że chociaż dostępne dane statystyczne wskazują na dalszy 
spadek liczby wypadków śmiertelnych i poważnych wypadków w Unii Europejskiej, to 
jednak znaczna część pracowników w UE nadal postrzega swoją pracę jako stanowiącą 
zagrożenie dla ich zdrowia i bezpieczeństwa;

2. zauważa również z zaniepokojeniem rosnącą liczbę nietypowych umów o pracę, których 
warunki mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników 
i wykonawców;

3. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowany przez Komisję cel obniżenia o 25% liczby 
wypadków przy pracy w UE do 2012; jest jednak zdania, że zakres ogólnej strategii 
Wspólnoty dotyczącej bhp powinien być szerszy, a do jej celów powinno należeć 
obniżanie wskaźnika występowania chorób zawodowych, zwłaszcza chorób coraz częściej 
występujących, na przykład zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, infekcji oraz chorób 
związanych ze stresem psychologicznym, a ponadto uważa, że należy poddać analizie 
również inne zagrożenia, z jakimi mają do czynienia pracownicy;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do objęcia pełną ochroną zdrowia 
i bezpieczeństwa wszystkich pracowników, w tym osób pracujących nieformalnie, 
w niepełnym wymiarze czasu, a także pracowników kontraktowych i podwykonawców;

5. przypomina cel, jakim jest zwiększenie udziału kobiet na rynku pracy, i podkreśla 
konieczność refleksji nad czasem trwania, godzinami i przewidywalnością pracy w celu 
zapewnienia lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym;

6. podkreśla rolę małych i średnich przedsiębiorstw jako pracodawców, ponieważ 
zatrudniają one ponad 65% pracujących mieszkańców UE; zauważa z niepokojem, że 
sektory, w których MiŚP najczęściej proponują zatrudnienie, są uważane za 
niebezpieczne; dlatego też wzywa do większych wysiłków w celu wspierania MiŚP 
w sprawach dotyczących chorób zawodowych i bezpieczeństwa; w związku z tym 
z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy mające na celu upowszechnianie informacji 
i dostarczanie pomocy technicznej, nadal jednak podkreśla potrzebę udzielania MiŚP 
wsparcia finansowego.


