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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje znepokojenie nad tým, že hoci podľa dostupných štatistických údajov naďalej 
klesá počet smrteľných a vážnych úrazov v Európskej únii, veľké percento pracovníkov 
v EÚ si stále myslí, že ich práca predstavuje hrozbu pre ich zdravie a bezpečnosť; 

2. so znepokojením si všíma aj nárast netypických pracovných zmlúv, ktorých podmienky 
môžu znamenať riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov a zmluvných strán;

3. víta cieľ Komisie znížiť výskyt pracovných úrazov v EÚ do roku 2012 o 25 %; zastáva 
však názor, že celková stratégia Spoločenstva pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci 
by mala mať širší rozsah pôsobnosti a mali by sa stanoviť ciele na zníženie chorôb 
z povolania, najmä čoraz častejšie sa vyskytujúcich chorôb, napríklad svalovo-kostrových 
porúch, infekcií a chorôb spojených so psychologickým stresom, a že by sa mali 
zanalyzovať ďalšie riziká hroziace pracovníkom;

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa usilovali o úplnú ochranu zdravia a zaistenie 
bezpečnosti všetkých pracovníkov vrátane pracovníkov v tieňovom hospodárstve, 
pracovníkov na polovičný úväzok, zmluvných pracovníkov a subdodávateľov;

5. pripomína cieľ zvýšiť podiel pracujúcich žien a zdôrazňuje potrebu zamyslieť sa nad 
trvaním, pracovnou dobou a predvídateľnosťou práce s cieľom zabezpečiť lepšiu 
vyváženosť pracovného a súkromného života;

6. zdôrazňuje úlohu MSP ako zamestnávateľov, keďže zamestnávajú viac ako 65 % 
zárobkovo činného obyvateľstva v EÚ; so znepokojením si všíma, že odvetvia, v ktorých 
MSP ponúkajú najviac pracovných príležitostí, sú vo všeobecnosti považované za 
najnebezpečnejšie; vyzýva preto na zvýšené úsilie s cieľom pomôcť MSP v otázkach 
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci; v tejto súvislosti víta iniciatívy zacielené na 
šírenie informácií a poskytovanie technickej pomoci, ale naďalej zdôrazňuje, že je 
potrebné finančne podporovať MSP. 


