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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно стратегията на Общността за здравословни и безопасни условия на труд 
за периода 2007–2012 г.
(2007/2146(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията ((COM(2007)0062) относно 
„Подобряване на качеството и на производителността на труда: стратегия на 
Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г.” и 
придружаващите го работни документи на службите на Комисията 
(SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215), (SEC(2007)0216),

– като взе предвид Договора за ЕО и по-специално членове 2, 136, 137, 138, 139, 140, 
143 и 152 от него,

– като взе предвид Хартата за основните права на Европейския съюз1, и по-специално 
членове 27, 31 и 32 от нея,

– като взе предвид конвенциите и препоръките на МОТ в областта на 
здравеопазването и безопасността на работното място,

– като взе предвид Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 за въвеждане на 
мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на 
работното място (рамкова директива)2и нейните отделни директиви,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 8 -9 март 2007 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2002 г. относно стратегията на 
Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2002–2006 г.3,

– като взе предвид своята резолюция от 24 февруари 2005 г. за насърчаване на 
здравословните и безопасни условия на труд на работното място4,

– като взе предвид своята резолюция от 26 юли 2006 г. за предпазване на 
европейските здравни работници от инфекции, пренасяни по кръвен път, причинени 
от убождане с медицински игли5,

– като взе предвид своята резолюция от 26 април 2007 за опростяване и 
рационализация на докладите за практическото осъщестявавне на правилата за 
здравословни и безопасни условия на труд на работниците6,

– като взе предвид своята резолюция от 23 май 2007 г. за насърчаване на прилични 
  

1  OВ С 364, 18.12.2000, стр. 1.
2  ОВ L 183, 29.6.1989, стр. 1.
3  OВ С 300, 11.12.2003, стр. 165.
4  OВ С 304, 01.12.2005, стр. 278.
5  OВ C 303 E, 13.12.2006, стp. 654.
6  ОВ L 165, 27.06.2006, стр. 21.
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условия на работа за всички 7,

– като взе предвид своята резолюция от ... ноември 2007 относно статистиките на 
Общността за общественото здраве и за здравословните и безопасни условия на 
труд,8,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните и на комисията по правата на жените и равенството между половете 
(A6-0000/2007),

А. като има предвид, че има положително съотношение между качеството на 
стандартите за здравословни и безопасни условия на работното място и 
финансовите постижения от гледна точка на общото изпълнение, отсъствието от 
работа, степента на текучество на персонал, мотивацията на работниците, 
подобрения фирмен имидж и производителност,

Б. като отбелязва, че най-конкурентоспособните икономики имат най-добри 
показатели по професионално здраве и безопасност (OHS), и че високото ниво на 
опазване на здравето и безопасността има положителен ефект върху обществените 
финанси, изразен в спестявания от социално осигуряване и по-висока 
продуктивност,

В. като счита, че са необходими повече изследвания на дълготрайните влияния на 
някои трудови дейности върху здравето, с цел да се подобри предпазването на 
работниците, тъй като някои заболявания се проявяват едва няколко години след 
извършването на дейността, която ги е предизвикала, 

Г. като има предвид, че периодите на почивка са от първостепенно значение за 
високите стандарти на опазването на здравето и безопасността на работниците,

Д. като има предвид, че МОТ оценява, че ежегодно в ЕС приблизително 130 000 души 
умират поради трудови злополуки или от професионални заболявания,

1. Приветства амбициозната цел, която си е поставила Комисията за 25-процентно 
намаление на трудовите злополуки, но изразява дълбока загриженост от липсата на 
добре планирани мерки наред с график за изпълнение, както и финансови 
ангажименти, които в последствие биха могли да бъдат измерени и оценени; поради 
липсата на последните, призовава Комисията да поеме задължение да докладва на 
Европейския парламент за напредъка на стратегията, след изтичане на половината 
от периода за нейното осъщестяване;

2. Счита, че силното ударение, поставено от Комисията върху подпомагането на 
малките и средни предприятия (МСП) за изпълнение на техните задължения в 

  
7  Приети текстове, Р6_ТА(2007)0206.
8
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областта на здравето и безопасността, е отлично и напълно подкрепя нейния 
подход;

3. Изразява съжаление, че Комисията пази мълчание относно целите за намаление на 
професионалните заболявания, но разбира колко трудно се измерват 
професиналните заболявания; във връзка с това, настоятелно призовава Комисията 
да продължава да разработва необходимите статистически инструменти, да прилага 
необходимите мерки и да гарантира, че се провеждат необходимите изследвания, за 
да се гарантира, че професионалните заболявания и особено ракът са правилно 
диагностицирани, разпознати и лекувани;

4. Подчертава, че рехабилитацията и реинтеграцията на работници след прекарани 
заболявания е жизнено важна и приветства специалното ударение, поставено върху 
рехабилитацията и реинтеграцията в националните стратегии;

5. Изразява дълбока загриженост от изключително високото ниво на злополуки сред 
работниците на временни или карткосрочни договори, което в някои държави–
членки е най-малко двойно спрямо сред работниците на постоянни договори; 
изтъква, че Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25 юни 1991 г., която допълва 
мерките за поощряване на подобрения за безопасността и здравето на работното 
място на работниците с договори за срочни или временни трудови 
правоотношения, установява като общо правило, че временните работници имат 
същите права на професионално здраве както другите работници, но тази 
директива не посочва специфични механизми за практическото прилагане на този 
принцип; призовава Комисията спешно да намери средства против тези пропуски;

6. Счита, че е от първостепенна важност да се гарантира по-добро прилагане на 
съществуващите правни инструменти по професионално здраве и безопасност 
(OHS) и във връзка с това, призовава Комисията и държавите–членки да употребят 
всички налични средства, за да постигнат тази цел; мерките, които следва да се 
обмислят, включват:

а) минимални изисквания за качеството на предпазните мерки и инспекцията на 
труда, 

б) по-строги санкции,
в) по-точни оценки на прилагането на законодателството, 
г) обмен на най-добрите практики, 
д) укрепване на културата на профилактика, 
е) по-голямо участие на служителите в организацията на работното място;

7. Счита, че трудовите инспекции представляват съществена част от прилагането на 
законодателството относно здравето и безопасността и изразява загриженост поради 
намерението на Комисията да намали броя на членовете на Комитета на старшите 
инспектори по труда (SLIC); във връзка с това, призовава Комисията да:

а) предостави на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) ресурсите, 
необходими за гарантиране на ефективната му дейност,

б) да продължи да разработва системи за споделяне на знания с цел да се 
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гарантират ефективни отговори на искания за информация и сътрудничество,
в) започне изследване за оценка на резултатността и влиянието на 

инспекционните дейности, както предложи Комитетът на старшите 
инспектори по труда (SLIC), 

г) въведе начини и средства за оценяване на националните инспекционни 
системи, а именно като наложи сравнителни таблици,

и призовава държавите–членки да:

д) осигурят подходящ персонал и финансови ресурси на националните си 
инспекторати,

е) увеличат гъстотата на трудовите инспектори, с цел да се гарантира най-малко 
съотношение от 1 инспектор на 10 000 работника, в съответсвие с препоръките 
на МТО,

ж) подобрят качеството на трудовите инспектори чрез осигуряване на повече 
интердисциплинарни обучения в области като психология, ергономика, 
хигиена и токсикология,

з)
съсредоточат инспекцииите върху приоритетни области, сектори и предприятия с 

високи нива на социално уязвими групи като работници мигранти, работници 
на временни договори, млади и застаряващи работници;

8. Признава, че не съществува опасност от преувеличаване на значението на 
превенцията и призовава Комисията да приложи в стратегията следните мерки: 

а) да се гарантира, че работодателите предвиждат да осигурят стриктно следящи 
за превенцията служби на всички работни места,

б) да се насърчава мултидисциплинарния характер на службите за превенция, 
които следва да отразяват набора от мерки, предвидени в Рамковата директива 
89/391/ЕИО, 

в) да се подчертае, че оценката на риска следва да бъде непрекъснат и 
продължителен процес, който предполага пълноценното участие на 
служителите, а не задължение само в конкретен случай,

г) да се гарантира, че в рамките на възможностите, се провеждат вътрешни 
превантивни дейности,

д) да се гарантира, че наблюдението на здравето се осъществява успоредно с 
превенцията;

9. Поздравява Комисията за предложенията b относно образованието и обучението, 
включени в нейното съобщение, и счита, че това е ключов фактор за развитието на 
култура на превенция и че, също така, това следва да бъде непрекъснат и постоянен 
процес;

10. Приканва държавите-членки да извършат оценка на приемането на финансови 
насърчителни мерки за здравословни и безопасни условия на труд, по-специално 
намаляване на данъците или преференции при участие в обществени търгове за 
„безопасните” предприятия и предприятията, които са официално признати като 
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осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд, въвеждане на 
застрахователна премия (системата „bonus-malus”) при застрахователните полици и 
социалноосигурителните вноски, както и финансови стимули за подмяна на 
остарялото и застрашаващо безопасността оборудване;

11. Призовава Комисията да преразгледа Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане 
на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на
работа на бременни работнички и на работнички-родилки или кърмачки;

12. Приветства изискването държавите-членки да изработят национални стратегии; 
Подчертава,че тези стратегии следва да обхващат един и същи период от време и да 
започнат в една и съща година, с оглед улесняването на сравняването както на 
националните стратегии, така и на техните резултати, и че те следва да определят 
ясни и измерими цели, като се съсредоточат по-специално върху малките и средни 
предприятия (МСП) и върху социално уязвимите групи като работниците мигранти, 
младите и застаряващите работници, жените, работниците на временен трудов 
договор, работниците с увреждания; 

13. Приканва и Комисията, и държавите-членки, да прилагат изцяло рамковата 
директива и съществуващите разпоредби в областта на здравословните и безопасни 
условия на труд за всички работници, включително и тези, които често са 
пренебрегвани, като земеделската работна ръка, домашните и надомните работници, 
и да проучат всички налични възможности, така че разпоредбите на ЕС в областта 
на здравеопазването и безопасността да обхванат по целесъобразност самостоятелно 
заетите работници и военните;

14. Счита, че задълженията на работодателите в областта на безопасността следва да се 
отнасят не само за сключилите трудов договор, но и за тези, с които имат трудови 
правоотношения за подизпълнение, и че за тази цел държавите-членки следва да 
намалят броя на звената в подизпълнителската верига и да наложат съвместна 
отговорност на главния изпълнител за задълженията на подизпълнителите към 
техните работници;

15. Очаква резултатите от втория етап на консултации със социалните партньори 
относно мускулно-скелетните нарушения и счита, че най-доброто решение ще бъде 
нова директива, като се има предвид увеличаването на случаите на скелетно-
мускулни нарушения и фактът, че настоящото законодателство очевидно не е 
пригодено, тъй като не отчита всички условия на труд или не обхваща всички 
рискове от мускулно-скелетни нарушения, свързани с професионалната дейност;

16. Очаква резултатите от втория етап на консултации със социалните партньори за 
преразглеждането на директивата от 2004 г. относно канцерогенните вещества и 
счита, че най-доброто решение ще бъде изменение на тази директива, така че да се 
включат мутагенните вещества и веществата, токсични за репродукцията, и да се 
предложи изменение на задължителните гранични стойности на излагане при 
работа на канцерогенните вещества, изброени в директивата, както и да се 
установят нови гранични стойности на излагане при работа за някои канцерогенни и 
мутагенни вещества и вещества, токсични за репродукцията, които все още не са 
включени в в тази директива, като кристалният силициев двуокис има приоритет;
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17. Приветства наскоро сключеното рамково споразумение между социалните 
партньори относно тормоза и насилието на работното място; изразява все пак 
съжаление, че споразумението не включва открито въпроса за насилието, 
извършено от трето лице; призовава, следователно, социалните партньори да 
сключат многоотраслово споразумение по този въпрос, а Комисията да изготви 
предложения, в случай че не се постигне споразумение;

18. Подчертава значението на постоянен диалог между заинтересованите страни, 
включително обществените органи, работодателите, служителите, техните 
представители и гражданското общество като ключов инструмент за ефективно 
развиване на високи стандарти в областта на здравеопазването и безопасността; 
този диалог следва да доведе до по-добро запознаване с действителните рискове за 
здравето и безопасността на работниците, както на равнището на предприятията, 
така и на отраслово равнище, и до обмен на добри практики;

19. Счита, че в сърцевината на всяка политика за здравословни и безопасни условия на 
труд стои възможността работещите да имат свои представители; счита, че не бива 
да се подценява положителното съотношение между присъствието на работното 
място на представители по въпросите на здравеопазването и безопасността и 
подобряването на резултатите, и призовава Комисията и държавите-членки да 
поощряват подход, позволяващ ангажираност чрез участие и да гарантират достъпа 
на възможно най-голям брой работници до представителите по въпросите на 
здравеопазването и безопасността;

20. Счита, че превишаването на работното време е ключов фактор за увеличаването на 
равнището на злополуките и заболяванията на работното място и призовава да се 
постигне добро равновесие между професионалния и семейния живот;

21. Счита за въпрос от първостепенно значение определянето и наблюдаването на 
новите и засилващите се рискове, например рисковете, свързани с 
нанотехнологиите и рисковете от психосоциален характер; поздравява 
Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд в Билбао за 
извършената от нея работа и очаква Комисията да предприеме действия, въз основа 
на получените резултати и да представя необходимите предложения, винаги когато 
се установи съществуването на нови рискове;

22. Препоръчва Агенцията в Билбао да проведе конкретни проучвания за специфичните 
проблеми и рискове, на които са изложени временните и заместващите работници, 
както и работниците в предприятия-подизпълнители, с оглед да се окаже съдействие 
на Комисията и държавите-членки в борбата срещу рисковете и в надлежното 
прилагане на съществуващото законодателство относно тези групи;

23. Счита, че в контекста на глобализацията е необходимо да се осъществи 
сътрудничество с международни организации (СТО, СЗО, МОТ) и да се гарантира, 
че международните конвенции и споразумения относно здравословните и безопасни 
условия на труд се приемат и прилагат от всички, които са ги подписали; счита, че 
това е важен фактор за запазване на конкурентоспособността на ЕС и за 
предотвратяване на преместването на европейските предприятия извън границите 
на ЕС в търсене на по-либерална законова уредба в областта на здравеопазването и 
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безопасността; счита също така, че това е въпрос на защита на правата на човека и 
че следователно трябва да бъде засяган при преговори с трети страни;

24. Във връзка с това призовава държавите-членки да спазват международните 
разпоредби в областта на здравословните и безопасни условия на труд и, по-
специално, да ратифицират Конвенция №187 на МОТ и да прилагат Препоръка 
№197;

25. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.
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EXPLANATORY STATEMENT

The Commission's Communication on a Community Strategy 2007-2012 on health and 
safety at work

The Commission's Communication is to be welcomed and applauded for its particularly 
strong focus on accidents at work (setting a 25% target throughout the EU for reduction) and 
its commitment to support SMEs in implementing the existing regulatory framework. It is 
also very positive to see its emphasis on education and vocational training, the use of financial 
incentives and the proposed national strategies. However the rapporteur feels that the 
Communication is sadly lacking in its focus on occupational diseases and cancers which are 
by far more serious and more prevalent than accidents and with a greater cost to workers' 
health, business, productivity and society as a whole. The rapporteur is also disappointed at 
the lack of any real details regarding how it intends to accomplish the goals and intentions it 
lays out. What is needed are detailed action plans, with financial and timing commitments, on 
which progress can be measured and monitored. While few would disagree with the good 
intentions expressed in the Communication, they will prove to be meaningless if they result in 
no real action being taken.

Implementation and enforcement

The failure in effective implementation and enforcement and the need for much improvement 
cannot be stressed enough, although the rapporteur is convinced that this should not be to the 
exclusion of new initiatives, especially for new and emerging risks. What is required is the 
right mix of tougher and better labour inspections, effective prevention, appropriate incentives 
and sanctions, together with sharing best practice and increasing worker participation.

High-risk groups and undertakings

A worrying statistic is that the cases of occupational accidents and work-related illnesses have 
not been evenly spread among all workers. Groups of workers such as migrant workers, 
temporary agency workers, women, young and ageing workers all present rates of 
occupational accidents and diseases which are much higher than the EU average.

Similarly, undertakings such as SMEs, micro-enterprises and sectors such as construction, 
fisheries, agriculture and transport also present much higher rates, as do certain Member 
States. It is the rapporteur's position that these easily identifiable problem areas should be 
addressed as a matter of priority.

The problem is particularly acute for certain groups of vulnerable workers as mentioned in the 
previous paragraph. These groups are often employed in atypical forms of work such as 
working from home, on short-term employment contracts, or face increased risk due to the 
blurred responsibilities inherent in outsourcing and subcontracting. Most of these groups are 
usually at the lower end of the income scale and are at higher risk due to lack of training and 
lack of awareness about their rights and the risks involved in their work.

Member States should take full account in their national strategies of high-risk groups and 
sectors and focus on the problems concerning atypical work contracts.
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Additionally, as many high-risk groups are not currently covered by the framework directive 
on health and safety at work the rapporteur considers that as many workers as possible should 
be covered and the principle that all workers should have the same occupational health and 
safety rights should be properly enforced.

There is also a strong obligation to protect pregnant women and a revision of the pregnant 
worker's directive is now due.

New initiatives

In this field there are two ongoing Commission consultations with the social partners 
concerning musculoskeletal disorders (MSDs) and carcinogens. The rapporteur considers the 
regulatory framework to be lacking in both areas and therefore is of the opinion that action is 
necessary, in line with the Commission's preferred path of action, as expressed in its second-
phase consultation documents to the social partners.

The international outlook

The benefits of international cooperation are undoubtedly of great importance and are 
beneficial in terms of the EU's Member States improving their own levels of health and safety 
at work and in order to ensure that our trading partners and neighbours do not seek to put 
themselves at a short-term (but ultimately counterproductive) advantage by using lower 
standards to reduce costs and undercut those with higher levels of health and safety at work. 
However the main issue should be one of respect and dignity for all workers in all countries 
and the EU is in a strong position to ensure this through its negotiations regarding trade, aid 
and the appetising carrot of EU membership. 

Other issues

This draft report by no means includes all the issues and points the rapporteur considers of 
importance but due to space constraints not all could be included. However they do deserve 
attention in the European Parliament's final resolution. 


