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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o strategii Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012
(2007/2146(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zlepšení kvality a produktivity práce: strategie 
Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012“ 
(KOM(2007)0062) a na doplňující pracovní dokumenty Komise (SEK(2007)0214), 
(SEK(2007)0215), (SEK(2007)0216),

– s ohledem na Smlouvu o ES a zejména články 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 a 152,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie1 a zejména články 27, 31 a 32,

– s ohledem na úmluvy a doporučení Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“) 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti,

– s ohledem na směrnici Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (rámcová směrnice)2 a na 
jednotlivé směrnice, které ji dále upřesňují,

– s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady, které proběhlo ve dnech 8.–9. března 
2007,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2002 o strategii Společenství pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na období 2002–20063,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. února 2005 o ochraně zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2006 o ochraně zaměstnanců 
ve zdravotnictví Evropské unie před krví přenosnými nákazami způsobenými poraněním 
o jehlu5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. dubna 2007 o zjednodušení a racionalizaci zpráv 
o praktickém provádění týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2007 o podpoře slušné práce pro všechny7,

– s ohledem na své usnesení ze dne ....listopadu 2007 o statistikách Společenství 

  
1  Úř. věst. C 364 ze dne 18.12.2000, s. 1.
2  Úř. věst. L 183 ze dne 29.6.1989, s. 1.
3  Úř. věst.  C 300 ze dne 11.12.2003, s. 165.
4  Úř. věst. C 304 ze dne 1.12.2005, s. 278.
5  Úř. věst. C 303 E ze dne 13.12.2006, s. 654.
6  Úř. věst. L 165 ze dne 27.6.2006, s. 21.
7  Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2007)0206.
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o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci1,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že existuje pozitivní vzájemný vztah mezi kvalitou zdravotních 
a bezpečnostních norem uplatňovaných na pracovišti a finančním výsledkem, a to 
s ohledem na celkovou výkonnost, nepřítomnost v práci, míru fluktuace pracovníků 
a jejich motivaci, lepší obraz podniku a vyšší produktivitu práce,

B. vzhledem k tomu, že v nejkonkurenceschopnějších ekonomikách jsou míry bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci („occupational health and safety“, OHS) nejvyšší a že vysoká 
úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví má pozitivní dopad na veřejné finance pokud jde 
o úspory v rámci systému sociálního zabezpečení a vyšší produktivitu,

C. vzhledem k tomu, že aby bylo možné lépe chránit pracovníky, je třeba pokračovat 
ve výzkumu dlouhodobých zdravotních dopadů některých pracovních činností, neboť 
některé nemoci propuknou až několik let po ukončení činnosti, která je jejich příčinou,

D. vzhledem k tomu, že doby odpočinku mají zásadní význam pro vysoký standard 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků,

E. vzhledem k tomu, že MOP odhaduje, že každoročně zemře v EU přibližně 130 000 lidí na 
pracovní úraz nebo na nemoc spojenou s výkonem zaměstnání,

1. vítá ctižádostivý cíl Komise, kterým je snížení úrazů na pracovišti o 25 %, avšak 
vyjadřuje velmi silné znepokojení nad nedostatkem přesně cílených opatření spojených 
s časovým plánem a finančními závazky, a která by tudíž byla měřitelná a mohla být 
zhodnocena; vzhledem k absenci takových opatření vyzývá Komisi, aby v polovině 
období podala Evropskému parlamentu zprávu o pokroku, jehož bylo při provádění 
strategie dosaženo;

2. domnívá se, že silný důraz, který Komise klade na podporu MSP při jejich snaze splnit 
své závazky v oblasti zdraví a bezpečnosti, je skvělý a plně tento přístup podporuje;

3. vyjadřuje politování nad skutečností, že se sdělení nevyslovuje k cílům snížení výskytu 
nemocí z povolání, je si však vědom obtížnosti měření jejich výskytu; naléhavě proto 
vyzývá Komisi, aby dále rozvíjela nezbytné statistické nástroje, zavedla nutná opatření 
a zajistila, aby byl prováděn potřebný výzkum s cílem zajistit řádnou identifikaci, 
rozpoznávání a léčbu nemocí z povolání, zejména rakovin;

4. zdůrazňuje, že rehabilitace a opětovné začlenění pracovníků po nemoci je zásadní 
otázkou, a vítá zvláštní důraz kladený na rehabilitaci a opětovné začlenění i požadavek na 
jejich zapracování do národních strategií;

  
1
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5. vyjadřuje hluboké znepokojení nad nepřiměřeně vysokým počtem úrazů u dočasných 
a krátkodobých pracovníků, který v některých členských státech převyšuje více než 
dvojnásobně počet úrazů u stálých zaměstnanců; poukazuje na skutečnost, že směrnice 
Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou 
nebo v dočasném pracovním poměru, stanoví obecnou zásadu, podle které mají dočasně 
zaměstnaní pracovníci s ohledem na ochranu zdraví při práci stejná práva jako ostatní 
pracovníci; tato směrnice však nestanoví specifické mechanismy, které by umožnily 
praktické uplatnění této zásady; vyzývá Komisi, aby tyto nedostatky co nejrychleji 
napravila;

6. domnívá se, že je zásadní zajistit lepší uplatňování stávajících právních nástrojů týkajících 
se OHS, a vyzývá tudíž Komisi a členské státy, aby využily všech dostupných prostředků 
za účelem dosažení tohoto cíle; opatření, která je třeba zvážit, by měla obsahovat:

a) minimální požadavky na kvalitu preventivních služeb a inspekce práce, 
b) přísnější postihy,
c) kvalitnější hodnocení provádění právních předpisů, 
d) výměnu osvědčených postupů, 
e) posilování kultury prevence, 
f) větší zapojení zaměstnanců na pracovišti;

7. považuje pracovní inspekce za zásadní součást procesu uplatňování právních předpisů 
v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti a vyjadřuje znepokojení nad záměrem Komise 
snížit počet členů Výboru vrchních inspektorů práce (Senior Labour Inspectors' 
Committee, SLIC); vyzývá tudíž Komisi, aby:

a) poskytla výboru SLIC nezbytné zdroje umožňující, aby mohl efektivně plnit své 
úkoly,

b) dále rozvíjela systémy sdílení znalostí za účelem zajištění efektivních odpovědí na 
žádosti o informace a spolupráci,

c) započala výzkum zaměřený na zhodnocení účinnosti a dopadu inspekčních činností, 
jak jej navrhoval výbor SLIC, 

d) zavedla způsoby hodnocení vnitrostátních inspekčních systémů, zejména 
stanovením harmonogramů provádění příslušných opatření,

a vyzývá členské státy, aby:

e) poskytly svým vnitrostátním inspekcím přiměřený počet zaměstnanců a adekvátní 
finanční zdroje,

f) zvýšily počet inspektorů práce a zajistilypoměr přinejmenším 1 inspektora na 
10 000 pracovníků v souladu s doporučeními MOP,

g) zlepšily odbornou připravenost inspektorů práce tím, že jim poskytnou 
multidisciplinární školení z oblasti psychologie, ergonomie, hygieny, toxikologie 
apod.,

h) zaměřily inspekce na prioritní oblasti, odvětví a podniky, ve kterých jsou silně 
zastoupeny zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou migrující pracovníci, pracovníci 
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dočasně najímaní přes agentury a mladí či stárnoucí pracovníci;

8. uznává zásadní význam prevence a vyzývá Komisi, aby ve své strategii uplatnila 
následující opatření:

a) zajistit, aby zaměstnavatelé vytvořili na všech pracovištích přísný preventivní 
dohled,

b) prosazovat, aby byly preventivní služby plně multidisciplinární a odpovídaly 
hierarchii opatření, již stanoví rámcová směrnice 89/391/EHS,

c) zdůraznit, že by hodnocení rizik měla být neustále probíhajícím procesem a nikoli 
jednorázovou povinností, přičemž zaměstnanci by měli být plně zapojeni,

d) zajistit, aby bylo co nejvíce preventivních činností prováděno pokud možno interně,
e) zajistit, aby byl zdravotní dozor prováděn souběžně s prevencí;

9. blahopřeje Komisi k návrhům týkajícím se vzdělávání a odborné přípravy, jež obsahuje 
její sdělení, a domnívá se, že jde o klíčový faktor pro rozvoj kultury prevence a že by se 
mělo nadále jednat o stálý a průběžný proces;

10. vybízí členské státy, aby přezkoumaly možnost zavedení finančních pobídek, které by 
posílily bezpečnost a ochranu zdraví, a zejména pak daňových úlev či přednostního práva 
při veřejných zakázkách pro podniky, ve kterých je bezpečnost práce vysoká, a pro 
podniky, u kterých je úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví ověřena, zavedení systému 
„bonus–malus“ do pojišťovacích politik a do příspěvků na sociální zabezpečení a 
finančních pobídek, které by podporovaly výměnu zastaralého či nebezpečného zařízení;

11. vyzývá Komisi, aby zahájila revizi směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň 
krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň;

12. vítá požadavek, aby členské státy vypracovaly národní strategie; zdůrazňuje, že by se tyto 
strategie měly vztahovat na stejné časové období a začínat ve stejný rok, čímž by se 
usnadnilo vzájemné srovnávání národních strategií i jejich výsledků; dále zdůrazňuje, že
by tyto strategie měly také stanovit jednoznačné a měřitelné cíle a věnovat zvláštní 
pozornost MSP a zranitelným skupinám, jako jsou migrující pracovníci, mladí a stárnoucí 
pracovníci, ženy, pracovníci dočasně najímaní přes agentury a pracovníci se zdravotním 
postižením;

13. žádá jak Komisi, tak členské státy, aby plně uplatňovaly rámcovou směrnici a stávající 
ustanovení týkající se zdraví a bezpečnosti na všechny pracovníky včetně těch, kteří jsou 
často opomíjeni, jako jsou např. zemědělští dělníci, pomocníci v domácnosti či osoby 
pracující doma, a aby zvážily všechny dostupné možnosti, jak ve vhodných případech 
rozšířit ustanovení předpisů EU týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví na osoby 
samostatně výdělečně činné a na vojenské zaměstnance;

14. domnívá se, že by povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost neměla být uplatňována 
pouze vzhledem k osobám, vůči nimž jeho příslušný právní závazek vyplývá 
ze zaměstnanecké smlouvy, ale také v rámci jeho vztahů se subdodavateli, a že by za 
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tímto účelem měly členské státy zvážit, zda je vhodné omezit počet subdodavatelských 
vztahů v rámci jedné smluvní sekvence, a měly by uložit hlavnímu dodavateli společnou 
a nerozdílnou odpovědnost za povinnosti jeho subdodavatelů vůči jejich zaměstnancům;

15. očekává výsledek druhé fáze konzultace sociálních partnerů týkající se poškození svalové 
a kosterní soustavy (musculoskeletal disorders, MSD) a domnívá se, že nejvhodnějším 
nástrojem by v tomto případě byla směrnice, protože výskyt MSD roste a současná právní 
úprava je jednoznačně nepřiměřená, neboť se nevztahuje na všechny pracovní situace a 
nepokrývá veškerá rizika spojená s MSD souvisejícími se zaměstnáním;

16. očekává výsledek druhé fáze konzultace sociálních partnerů týkající se revize směrnice 
z roku 2004 o karcinogenech a domnívá se, že nejlepším řešením by bylo revidovat tuto 
směrnici s cílem začlenit do ní mutageny a látky toxické pro reprodukci a navrhnout revizi 
závazných limitních hodnot expozice na pracovišti u karcinogenů, jejichž seznam 
směrnice uvádí, a zavést nové limitní hodnoty pro některé karcinogeny, mutageny a látky 
toxické pro reprodukci, které doposud nebyly do směrnice začleněny, přičemž prioritní by 
měl být krystalický křemen;

17. vítá nedávno uzavřenou rámcovou dohodu mezi sociálními partnery o obtěžování a násilí 
na pracovišti; lituje nicméně, že tato dohoda explicitně nepokrývá problém dopadů násilí 
páchaného na pracovišti na pracovníky, kteří jsou jeho svědkem (tzv. „third party 
violence“); vyzývá tudíž sociální partnery, aby o této otázce uzavřeli víceodvětvovou 
dohodu, a vybízí Komisi, aby představila vhodné návrhy v případě, že nebude možné 
takové dohody dosáhnout;

18. zdůrazňuje význam stálého dialogu mezi všemi zainteresovanými stranami včetně orgánů 
veřejné moci, zaměstnavatelů, zaměstnanců, jejich zástupců a zástupců občanské 
společnosti, jako klíčového nástroje pro účinný rozvoj vysokých norem bezpečnosti 
a ochrany zdraví; tento dialog by měl vést k lepší znalosti skutečných rizik pro zdraví 
a bezpečnost pracovníků na úrovni podniků a odvětví a k výměně osvědčených postupů;

19. domnívá se, že zastoupení zaměstnanců hraje ústřední úlohu v každé politice bezpečnosti 
a ochrany zdraví na pracovišti; domnívá se také, že nelze podceňovat vzájemný pozitivní 
vztah mezi existencí zástupců zodpovědných za zdraví a bezpečnost na pracovišti 
a zvýšenou výkonností, a vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly participativní 
přístup a aby co největšímu počtu pracovníků zajistily možnost obrátit se na zástupce 
odpovědné za zdraví a bezpečnost;

20. domnívá se, že příliš dlouhá pracovní doba je klíčovým faktorem u zvýšeného počtu 
pracovních úrazů a nemocí z povolání a vyzývá k nalezení vhodné rovnováhy mezi 
pracovním a rodinným životem;

21. domnívá se, že je zásadní, aby byla identifikována a monitorována nová a nově vznikající 
rizika, např. rizika spojená s nanotechnologiemi a psychosociální rizika; blahopřeje proto 
středisku pro sledování rizik Agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Bilbau 
k jeho práci a očekává, že Komise bude na jeho nálezy reagovat a předloží nezbytné 
návrhy v návaznosti na nově identifikovaná rizika;

22. doporučuje agentuře v Bilbau, aby provedla specifický výzkum zabývající se problémy 
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a riziky, jimž čelí pracovníci se smlouvou na dobu určitou a pracovníci dočasně najímaní 
přes agentury a pracovníci, kteří jsou zaměstnaní subdodavatelskými podniky, a usnadnila 
tak Komisi a členským státům boj s těmito riziky a správné provádění stávajících právních 
předpisů týkajících se těchto skupin;

23. je toho názoru, že v globálním prostředí je nutné spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi (WTO, WHO, MOP) a zajistit, aby byly mezinárodní úmluvy a dohody 
týkající se OHS přijaty a prováděny všemi stranami; domnívá se, že se jedná o významný 
faktor zachování konkurenceschopnosti EU a vyhnutí se přesunu podniků do zemí mimo 
EU kvůli liberálnějšímu právnímu prostředí v oblasti zdraví a bezpečnosti; domnívá se 
dále, že jde o ochranu lidských práv, a že by tudíž tato otázka měla být zohledňována při 
jednání s třetími zeměmi;

24. vyzývá proto členské státy, aby dodržovaly mezinárodní regulační rámec upravující 
bezpečnost a ochranu zdraví, a zejména pak aby ratifikovaly dohodu MOP C-187 
a uplatňovaly doporučení R-197;

25. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Sdělení Komise o strategii Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
období 2007–2012

Sdělení Komise je třeba uvítat a podpořit vzhledem k jeho zvlášť silnému zaměření na 
pracovní úrazy (Komise stanoví cíl snížit jejich úroveň v EU o 25 %) a k jeho závazku 
podpořit MSP při uplatňování stávajícího regulačního rámce. Velmi pozitivní je také důraz, 
jež sdělení klade na vzdělávání a odbornou přípravu, používání finančních pobídek
a navrhované národní strategie. Zpravodajka se nicméně domnívá, že sdělení bohužel zůstává 
poněkud pozadu s ohledem na nemoci z povolání a rakoviny, které jsou mnohem závažnější 
a častější než úrazy, a jejichž dopady na zdraví pracovníků, obchod, produktivitu a společnost 
jako celek jsou větší. Zpravodajka je také zklamána absencí veškerých praktických detailů 
týkajících se otázky, jak Komise hodlá dosáhnout cílů a záměrů, jež předkládá. Je třeba 
vypracovat detailní akční plány, včetně finančních a časových závazků, u kterých lze měřit a 
monitorovat pokrok, jehož bylo dosaženo. Ačkoli by jen málo z nás nesouhlasilo s dobrými 
úmysly obsaženými ve sdělení, tyto úmysly nejsou příliš smysluplné pokud nevedou k přijetí 
žádných skutečných opatření.

Provádění a prosazování

Je třeba zdůraznit nezdar při účinném provádění a prosazování příslušných pravidel a potřebu 
mnohých zlepšení, byť je zpravodajka přesvědčena, že by tato skutečnost neměla vést 
k vyloučení nových iniciativ, zejména s ohledem na nová a rozvíjející se rizika. Je třeba 
prosazovat správnou kombinaci přísnějších a lepších inspekcí práce, účinné prevence 
a přiměřených pobídek a postihů, společně se sdílením osvědčených postupů a se zvyšováním 
účasti pracovníků.

Vysoce rizikové skupiny a podniky

Je znepokojivé, že statisticky nejsou případy pracovních úrazů a nemocí z povolání rozšířeny 
mezi všemi pracovníky stejnoměrně. U skupin pracovníků, jako jsou migrující pracovníci, 
pracovníci dočasně najímaní přes agentury, ženy a mladí a stárnoucí pracovníci jsou míry 
výskytu vsěch pracovních úrazů a nemocí z povolání výrazně vyšší než průměr EU.

Podobně nalezneme vyšší míry výskytu úrazů a nemocí u podniků, jako jsou MSP a velmi 
malé podniky v odvětví stavebnictví, rybolovu, zemědělství a dopravy, a také v některých 
členských státech. Zpravodajka se domnívá, že je třeba přednostně se zaměřit na tyto snadno 
identifikovatelné problémové oblasti.

Tento problém je obzvláště naléhavý u určitých skupin zranitelných pracovníků, které jsou 
zmíněny v předchozím odstavci. Pracovníci z těchto skupin jsou často zaměstnáni 
v nestandardních pracovních poměrech, jako je práce doma či krátká zaměstnanecká smlouva 
na dobu určitou, nebo čelí zvýšeným rizikům spojeným s nejasnou odpovědností 
u outsourcingu a subdodavatelství. Většina těchto skupin se obvykle nachází na nižším konci 
škály příjmů a čelí většímu riziku, neboť trpí nedostatkem odborné přípravy a nedostatečným 
povědomím o svých právech a o rizicích, jež s sebou jejich práce nese.

Členské státy by ve svých národních strategiích měly plně zohlednit vysoce rizikové skupiny 
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a odvětví a zaměřit se na problémy týkající se nestandardních pracovních smluv.

Protože mnoho rizikových skupin navíc v současnosti nespadá do působnosti rámcové 
směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zpravodajka se domnívá, že by mělo být 
pokryto co nejvíce pracovníků a že by zásada, podle které by všichni pracovníci měli mít 
stejná práva s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, měla být náležitě 
prosazována.

Existuje také naléhavá povinnost chránit těhotné ženy a brzy by měla být předložena revize 
směrnice týkající se těhotných zaměstnankyň.

Nové iniciativy

V této oblasti právě probíhají dvě konzultace Komise se sociálními partnery týkající se 
poškození svalové a kosterní soustavy a karcinogenů. Zpravodajka se domnívá, že regulační 
rámec je v obou uvedených oblastech nedostačující, a je tudíž toho názoru, že je třeba 
podniknout příslušné kroky v souladu s preferencemi, které Komise vyjádřila v dokumentech 
druhé fáze konzultací se sociálními partnery.

Mezinárodní perspektiva

Výhody mezinárodní spolupráce jsou nepochybně značného významu a jsou také prospěšné, 
neboť vedou k tomu, že členské státy zlepšují své vlastní normy bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, a zajišťují, že se naši obchodní partneři a sousedící země nesnaží získat krátkodobou 
(avšak ve výsledku kontraproduktivní) výhodu uplatňováním nižších norem za účelem snížení 
nákladů a oslabování pozice těch, kteří uplatňují vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Hlavním tématem by však měly být respekt a důstojnost, které náleží všem 
pracovníkům ve všech zemích. EU má silné postavení, které jí umožňuje zajistit uplatňování 
těchto hodnot prostřednictvím jednání o obchodu a pomoci, a také prostřednictvím lákavé 
vidiny členství v EU.

Ostatní otázky

Tento návrh zprávy se rozhodně nezmiňuje o všech problémech a otázkách, které zpravodajka 
považuje za podstatné. Protože je však prostor k vyjádření omezen, musely být některé otázky 
ponechány stranou. I tyto otázky si však v konečném znění usnesení Evropského parlamentu 
zaslouží pozornost. 
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