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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Kopienas stratēģiju veselības aizsardzībai un drošībai darbā 2007.–2012. gadam
(2007/2146(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu (COM(2007)0062) „Darba kvalitātes un 
produktivitātes uzlabošana: Kopienas stratēģija par drošību un veselības aizsardzību darbā 
2007. līdz 2012. gadam”, kā arī šo paziņojumu papildinošos Komisijas dienestu darba 
dokumentus (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215), (SEC(2007)0216),

– ņemot vērā EK līgumu un jo īpaši tā 2., 136., 137., 138., 139., 140., 143. un 152. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu1 un jo īpaši tās 27., 31. un 32. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) konvencijas un ieteikumus saistībā 
ar veselības aizsardzību un drošību darbā;

– ņemot vērā Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas 
ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā 
(pamatdirketīva)2 un tās atsevišķas direktīvas,

– ņemot vērā Eiropadomes 2006. gada 8.-9. marta sanāksmes secinājumus,

– ņemot vērā 2002. gada 23. oktobra rezolūciju par Kopienas stratēģiju saistībā veselības 
aizsardzību un drošību darbā no 2000. līdz 2006. gadam3,

– ņemot vērā 2005. gada 24. februāra rezolūciju par veselības un drošības veicināšanu darba 
vietās4,

– ņemot vērā 2006. gada 6. jūlija rezolūciju par veselības aprūpes darbinieku aizsardzību 
pret asins saindēšanos no injekciju adatu ievainojumiem5,

– ņemot vērā 2007. gada 26. aprīļa rezolūciju saistībā ar ziņojumu par praktisko īstenošanu 
vienkāršošanu un racionalizēšanu darbinieku drošības un veselības aizsardzības jomā6,

– ņemot vērā 2007. gada 23. maija rezolūciju par pienācīgas kvalitātes darba visiem 
veicināšanu7,

– ņemot vērā 2007. gada .... novembra rezolūciju par Kopienas statistiku saistībā ar 
sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā8,

  
1 OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.
2 OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.
3 OV C 300, 11.12.2003., 165. lpp.
4 OV C 304 E, 1.12.2005., 278. lpp.
5 OV C 303 E, 13.12.2006., 654. lpp.
6 OV L 165, 27.6.2007., 21. lpp.
7  Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0206.
8
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– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus 
(A6-0000/2007),

A. tā kā pastāv pozitīva saistība starp veselības aizsardzības un drošības standartiem darbā un 
finansiālo stāvokli no vispārējo rezultātu, darba kavējumu, personāla mainības radītāju, 
darbinieku motivācijas, uzlabota korporatīvā tēla un ražīguma viedokļa;

B. atzīmējot, ka viskonkurētspējīgākajiem ekonomikas dalībniekiem ir vislabākie rezultāti 
saistībā ar veselības aizsardzību un drošību darbā un ka veselības un drošības augsts 
aizsardzības līmenis labvēlīgi ietekmē publiskās finanses, ņemot vērā, ka tiek panākti 
ietaupījumi sociālās drošības jomā un augstāks ražīgums;

C uzskatot, ka darbinieku labākai aizsardzībai ir nepieciešams veikt pētījumus par dažu 
darba veidu ilgtermiņa ietekmi uz veselību, jo dažas slimības izpaužas tikai dažus gadus 
pēc tam, kad šo slimību izraisošās darbības tika veiktas;

D. tā kā atpūtas periodi ir būtiski svarīgi, lai nodrošinātu darbinieku veselības un drošības 
aizsardzības augstu līmeni;

E. tā kā Starptautiskā Darba organizācija (SDO) ir aprēķinājusi, ka katru gadu Eiropas 
Savienībā apmēram 130 000 cilvēku mirst no nelaimes gadījumiem darbā vai slimībām, 
kas saistītas ar darbu,

1. atzinīgi vērtē Komisijas tālejošo mērķi par 25 % samazināt nelaimes gadījumu skaitu 
darba vietā, tomēr pauž nopietnas bažas par konkrētu un vēlāk novērtējamu pasākumu 
trūkumu, paredzot grafiku un finanšu saistības šo pasākumu īstenošanai; ņemot vērā šādu 
pasākumu trūkumu, aicina Komisiju apņemties ziņot Eiropas Parlamentam par tās 
panākumiem stratēģijas īstenošanas vidusposmā;

2. uzskata, ka apsveicami ir tas, ka Komisija lielu uzmanību pievērš atbalsta sniegšanai 
MVU, lai tie varētu teicami pildīt savas saistības attiecībā uz veselības aizsardzību un 
drošību, un pilnībā atbalsta Komisijas pieeju;

3. pauž nožēlu par to, ka Komisija nesniedz informāciju par mērķiem attiecībā uz 
arodslimību samazināšanu, tomēr izprot grūtības saistībā ar arodslimību novērtēšanu; 
tāpēc mudina Komisiju arī turpmāk izstrādāt nepieciešamos statistikas instrumentus, 
īstenot nepieciešamos pasākumus un nodrošināt, ka tiek veikti nepieciešamie pētījumi, 
tādējādi garantējot, ka arodslimības, jo īpaši vēža slimības, tiek pareizi noteiktas, atzītas 
un ka tiek veikti pasākumi to novēršanai;

4. uzsver, ka darbinieku rehabilitācija un reintegrācija pēc veselības stāvokļa pasliktināšanās 
ir ļoti svarīga, un tāpēc atzinīgi vērtē to, ka valstu stratēģijās rehabilitācijai un 
reintegrācijai ir pievērsta īpaša uzmanība; 

5. pauž nopietnas bažas par pārlieku augsto nelaimes gadījumu rādītāju saistībā ar pagaidu 
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un īslaicīgiem darbiniekiem, šim rādītājam dažās dalībvalstīs divas reizes pārsniedzot 
tādu pašu rādītāju saistībā ar pastāvīgajiem darbiniekiem; uzsver, ka Padomes 1991. gada 
25. jūnija Direktīva 91/383/EEK, kas papildina pasākumus, kuru mērķis ir veicināt 
uzlabojumus darba drošībā un veselības aizsardzībā attiecībā uz darba ņēmējiem, kas 
pieņemti darbā uz noteiktu laiku vai arī īslaicīgā darbā, nosaka, ka saistībā ar 
arodveselību pagaidu darbiniekiem parasti ir tādas pašas tiesības kā citiem darbiniekiem, 
tomēr direktīvā nav noteikti speciāli mehānismi, kuri padarītu šo principu praktiski 
realizējamu; aicina Komisija steidzamā kārtā novērst šīs nepilnības; 

6. uzskata, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt, ka pastāvošie juridiskie instrumenti saistībā ar 
veselības aizsardzību un drošību darbā tiek labāk piemēroti, un tāpēc aicina Komisiju un 
dalībvalstis izmantot visus to rīcībā esošos līdzekļus, lai sasniegtu šo mērķi; vēlams 
izskatīt šādus pasākumus:

a) prasību minimums saistībā ar profilakses dienestiem un darba inspekciju, 
b) stingrākas sankcijas,
c) tiesību aktu ieviešanas labāks novērtējums, 
d) apmaiņa ar paraugpraksi, 
e) profilakses kultūras veicināšana, 
f) darba ņēmēju lielāka iesaistīšana darba vietā;

7. uzskata, ka darba inspekcijas ir būtisks elements, lai īstenotu ar veselības aizsardzību un 
drošību saistītus tiesību aktus, un ir nobažījies par Komisijas nodomu samazināt Vecāko 
darba inspektoru komitejas (SLIC) locekļu skaitu; tāpēc aicina Komisiju:

a) piešķirt SLIC līdzekļus, kas nepieciešami šīs komitejas efektīvas darbības 
nodrošināšanai;

b) turpināt attīstīt sistēmas zināšanu apmaiņai, lai nodrošinātu efektīvas atbildes uz 
informācijas un sadarbības pieprasījumiem;

c) uzsākt pētījumus ar mērķi novērtēt SLIC ierosināto inspekciju efektivitāti un 
ietekmi; 

d) izstrādāt veidus un līdzekļus, kā novērtē dalībvalstu inspekcijas sistēmas, piemēram, 
izveidojot progresa ziņojumus;

un aicina dalībvalstis:

e) nodrošināt valstu inspicējošām iestādēm pietiekamu skaitu darbinieku un finanšu 
resursus;

f) atbilstoši SDO ieteikumiem palielināt darba inspektoru īpatsvaru, nodrošinot vismaz 
vienu inspektoru uz 10000 darbiniekiem;

g) paaugstināt darba inspektoru kvalifikāciju, sniedzot lielākas daudznozaru apmācības 
iespējas tādās jomās kā psiholoģija, ergonomikas, higiēna un toksikoloģija;

h) novirzīt inspekcijas uz prioritārām jomām, nozarēm un uzņēmumiem, kuros ir plaši 
pārstāvētas mazaizsargātas grupas, piemēram, migrējoši darbinieki, pagaidu darba 
aģentūru norīkotie darbinieki, gados jauni darbinieki un novecojoši darbinieki;
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8. atzīst, ka profilakses nozīmību nav iespējams pārvērtēt, un aicina Komisiju stratēģijā 
iekļaut šādus pasākumus:

a) nodrošināt, ka darba devēji visās darbavietās izveido efektīvus profilakses dienestus;
b) veicināt to, ka profilakses dienesti ir daudznozaru dienesti, kuros tiek ievērota 

pamatdirektīvā 89/391/EEK paredzētā pasākumu hierarhija;
c) uzsvērt, ka riska novērtējumam jābūt pastāvīgam procesam, pilnībā iesaistot 

darbiniekus, un nevis vienreiz izpildāmam pienākumam;
d) nodrošināt to, ka profilaktiski pasākumi pēc iespējas tiek īstenotas darba vietā;
e) nodrošināt, ka medicīniskā uzraudzība ir cieši saistīta ar profilaksi;

9. pauž atzinību Komisijai par tās paziņojumā iekļauto priekšlikumu saistībā ar izglītību un 
apmācību un uzskata, ka tas ir viens no galvenajiem aspektiem, veidojot profilakses 
kultūru, un ka tam turklāt ir jābūt pastāvīgām procesam;

10. aicina dalībvalstis novērtēt finansiālu stimulu pieņemšanu veselības aizsardzības un 
drošības darbā nolūkos, jo īpaši nodokļu atvieglojumus vai to, ka izsoles uzaicinājumos 
priekšroka tiek dota drošiem uzņēmumiem un no veselības un drošības viedokļa 
sertificētiem uzņēmumiem, „prēmiju-sodu” sistēmas ieviešanu saistībā ar apdrošināšanas 
politiku un sociālās apdrošināšanas iemaksām, kā arī finansiālu stimulu ieviešanu 
novecojuša un nedroša aprīkojuma aizstāšanai;

11. aicina Komisiju ierosināt pārskatīt Padomes Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu 
ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām 
grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas 
baro bērnu ar krūti;

12. atzinīgi vērtē prasību par to, lai dalībvalstis sagatavotu valstu stratēģijas; uzsver, ka šīm 
stratēģijām vajadzētu attiekties uz vienu un to pašu laikposmu un sākties vienā un tajā 
pašā gadā, lai tādējādi būtu vieglāk salīdzināt valstu stratēģijas un to rezultātus, un ka to 
mērķiem vajadzētu būt skaidriem un izmērojamiem, turklāt galvenajai uzmanībai 
vajadzētu būt vērstai uz MVU un tādām mazaizsargātām grupām kā migrējoši darbinieki, 
gados jauni darbinieki un novecojoši darbinieki, sievietes, pagaidu darba aģentūru 
norīkotie darbinieki un darbinieku ar spēju traucējumiem;

13. lūdz gan Komisiju, gan dalībvalstis attiecībā uz visiem darbiniekiem, tostarp, tiem, kuri 
bieži tiek atstāti novārtā, piemēram, lauksaimniecībā nodarbinātām personām, mājās 
nodarbinātām personām un mājās strādājošiem, pilnībā piemērot pamatdirektīvu un 
pastāvošos noteikumus veselības aizsardzības un drošības jomā un izskatīt visas iespējas, 
lai ES veselības un drošības noteikumus nepieciešamības gadījumā attiecinātu arī uz 
pašnodarbinātajiem un militārpersonām;

14. uzskata, ka darba devēja pienākumam nodrošināt drošību vajadzētu būt juridiski saistošam 
ne tikai darba līguma dēļ, bet arī apakšuzņēmuma līgumattiecībās, un šajā sakarā aicina 
dalībvalstis apsvērt iespēju samazināt apakšlīgumu secīgos posmus un noteikt galvenā 
darbuzņēmēja kopīgo atbildību par apakšuzņēmēju pienākumiem saistībā ar to 
darbiniekiem;
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15. gaida rezultātus pēc darba devēju un darbinieku apspriežu otrā posma par muskuļu un 
skeleta sistēmas traucējumiem, un uzskata, ka vēlamais variants būtu direktīvas 
pieņemšana, ņemot vērā to, ka muskuļu un skeleta sistēmas traucējumu skaits palielinās, 
un to, ka pašreizējie tiesību akti ir acīmredzami neatbilstoši, jo tie neaptver visas situācijas 
darbā un visus riskus saistībā ar muskuļu un skeleta sistēmas traucējumiem darba dēļ;

16. gaida rezultātus pēc darba devēju un darbinieku apspriežu otrā posma saistībā ar 
2004. gada direktīvas par kancerogēniem pārskatīšanu un uzskata, ka vēlamas variants 
būtu grozīt direktīvu, tajā iekļaujot mutagēnas vielas un reprodukcijai toksiskas vielas, un 
saistībā ar direktīvā uzskaitītajiem kancerogēniem ierosināt iedarbības darbavietā saistošo 
robežvērtību pārskatu, kā arī noteikt iedarbības darbavietā jaunas saistošās robežvērtības 
attiecībā uz dažiem kancerogēniem, mutagēnām vielām un reprodukcijai toksiskām 
vielām, kuras vēl nav iekļautas direktīvā, kristāliskajam silīcijam esot prioritātei;

17. atzinīgi vērtē to, ka nesen starp darba devējiem un darbiniekiem tika noslēgts 
pamatnolīgums par uzmākšanos un vardarbību darba vietā; tomēr pauž nožēlu par to, ka 
nolīgumā nav skaidri iekļauts jautājums par trešo pušu vardarbību; tāpēc aicina darba 
devējus un darbiniekus noslēgt daudznozaru nolīgumu par šo jautājumus un Komisiju 
sagatavot priekšlikumus, ja šādu nolīgumu neizdodas noslēgt;

18. uzsver, cik nozīmīgs ir pastāvīgs dialogs starp visām ieinteresētajām pusē, tostarp valsts 
iestādēm, darba devējiem, darbiniekiem, to pārstāvjiem un pilsonisko sabiedrību, šādam 
dialogam esot galvenajam instrumentam augstu veselības aizsardzības un drošības 
standartu izveidei; šāda dialoga rezultātā ir jāiegūst labākas zināšanas par patiesajiem 
riskiem, kuri atdraud darbinieku veselību uzņēmumu un nozares līmenī, un jāapmainās ar 
paraugpraski;

19. uzskata, ka darbinieku pārstāvība ir būtiski svarīga, īstenojot politiku saistībā ar veselības 
aizsardzību un drošību darbā; uzskata, ka nav iespējams pārvērtēt pozitīvo saistību, kas 
pastāv starp veselības aizsardzības un drošības pārstāvju esamību darba vietā un labākiem 
rezultātiem, un aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt līdzdalību veicinošu pieeju un 
nodrošināt to, ka pēc iespējas lielākam darbinieku skaitam ir pieejami veselības 
aizsardzības un drošības pārstāvji;

20. uzskata, ka pārlieku ilgs darba laiks ir viens no galvenajiem iemesliem palielinātam 
nelaimes gadījumu un slimību skaitam darba vietā un aicina nodrošināt pareizu līdzsvaru 
starp darbu un ģimenes dzīvi;

21. uzskata, ka ir svarīgi noteikt un kontrolēt jaunus un potenciālus riskus, piemēram, ar 
nanotehnologijām saistītus riskus un psihosociālos riskus; tāpēc atzinīgi vērtē Bilbao 
atrodošās aģentūras riska observatorijas darbu un sagaida, ka Komisija rīkosies, ņemot 
vērā tās atklājumus, un sagatavos nepieciešamos priekšlikumus katru reizi, kad tiks 
noteikti jauni riski;

22. iesaka Bilbao aģentūrai veikt īpašus pētījums par problēmām un riskiem, ar kuriem 
saskaras pagaidu darbinieki, pagaidu darba aģentūru norīkotie darbinieki, kā arī darbinieki 
apakšuzņēmumos, tādējādi palīdzot Komisijai un dalībvalstīm cīnītiem pret šiem riskiem 
un atbilstoši īstenot pastāvošos tiesību aktus attiecībā uz šīm grupām;
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23. uzskata, ka globalizētajā vidē ir jāsadarbojas ar starptautiskajām organizācijām (Pasaules 
Tirdzniecības organizāciju, Pasaules Veselības organizāciju, SDO) un jānodrošina, ka 
visas starptautiskās konvencijas un nolīgumus saistībā ar veselības aizsardzību un drošību 
darbā pieņem visas puses; uzskata, ka tas ir svarīgs faktors, lai saglabātu ES konkurētspēju 
un nepieļautu to, ka, meklējot tiesisko vidi, kura ir mazāk prasīga attiecībā uz veselības 
aizsardzību un drošību, ES uzņēmumi tiek pārcelti ārpus ES; turklāt uzskata, ka šis ir ar 
cilvēktiesību aizsardzību saistīts jautājums un tāpēc to vajadzētu izskatīt, risinot sarunas ar 
trešām valstīm;

24. tāpēc aicina dalībvalstis ievērot starptautiskos noteikumus par veselības aizsardzību un 
drošība un jo īpaši ratificēt ILO Konvenciju Nr. C-187 un īstenot ieteikumu Nr. R-197;

25. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Komisijas paziņojums par Kopienas stratēģiju par drošību un veselības aizsardzību 
darbā 2007. līdz 2012. gadam

Komisijas paziņojums ir vērtējams atzinīgi un pozitīvi tādēļ, ka tajā īpaša uzmanība ir 
pievērsta nelaimes gadījumiem darbā (nosakot mērķi par 25 % samazināt nelaimes gadījumu 
skaitu ES) un MVU atbalstam, ieviešot pašreizējos reglamentējošos noteikumus. Pozitīvi ir 
vērtējams arī tas, ka paziņojumā ir uzsvērta izglītības un profesionālās apmācības, finansiālu 
stimulu izmantošanas un dalībvalstu ierosināto stratēģiju nozīme. Tomēr referente uzskata, ka 
paziņojumā nepietiekama uzmanība tiek pievērsta arodslimībām un vēža slimībām, kas 
salīdzinājumā ar nelaimes gadījumiem ir daudz nopietnākas un izplatītākas problēmas un 
lielākā mērā ietekmē strādājošo veselību, uzņēmējdarbību, ražīgumu un sabiedrību kopumā.
Referente ir sarūgtināta arī par to, ka paziņojumā nav iekļauta informāciju par veidiem, kā ir 
plānots īstenot tajā minētos mērķus un ieceres. Ir nepieciešami konkrēti rīcības plāni, paredzot 
arī finansiālas saistības un termiņus, kuru rezultātus ir iespējams novērtēt un kontrolēt. Lai 
gan nav iespējams nepiekrist paziņojumā paustajiem labajiem nodomiem, tie izrādīsies 
nenozīmīgi, ja netiks īstenoti reālās darbībās.

Ieviešana un piemērošana

Vienmēr var uzsvērt efektīvas ieviešanas un piemērošanas nozīmi un ievērojamu uzlabojumu 
nepieciešamību, tomēr referente ir pārliecināta, ka tam nevajadzētu notikt, izslēdzot jaunas 
iniciatīvas, jo īpaši saistībā ar jauniem un potenciāliem riskiem. Ir nepieciešamas stingrākas 
un labākas darba inspekcijas, efektīvi profilaktiski pasākumi, atbilstoši stimuli un sankcijas, 
kā arī apmaiņa ar paraugpraksi un darbinieku aizvien lielāka līdzdalība.

Augsta riska grupas un uzņēmumi

Bažas izraisa statistikas dati, kuri liecina par to, nelaimes gadījumi darbā un arodslimības 
visus darbiniekus skar nevienādi. Nelaimes gadījumu darbā un arodslimību rādītāji tādās 
darbinieku grupās kā migrējošie darbinieki, pagaidu darba aģentūru norīkotie darbinieki, 
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sievietes, gados jauni un novecojoši darbinieki daudzas reizes pārsniedz vidējos rādītājus ES.

Līdzīgā veidā tādos uzņēmumos kā MVU un mikrouzņēmumi, kā arī tādās nozarēs kā 
celtniecība, zivsaimniecība, lauksaimniecība un transports  rādītāji ir daudz augstāki. Augstāki 
rādītāji ir novērojami arī atsevišķās dalībvalstīs. Referente uzskata, ka šīs viegli 
identificējamās problemātiskās jomas ir uzskatāmas par prioritārām.

Kā tas ir minēts iepriekšējā rindkopā, problēma ir jo īpaši aktuāla atsevišķām mazaizsargātām 
darbinieku grupām. Bieži vien šo grupu pārstāvju darba forma ir netipiska, piemēram, darbs 
mājās, darbs uz īstermiņa darba līguma pamata, vai arī tie ir pakļauti riskam neskaidras 
atbildības dēļ, kas ir raksturīga, izmantojot ārpakalpojumus vai apakšuzņēmumus. Vairums šo 
grupu pārstāvju parasti saņem zemākus ienākumus un ir vairāk pakļauti lielākam riskam, jo 
tie ir nepietiekami apmācīti un nav informēti par savām tiesībām un ar darbu saistīto risku.

Dalībvalstīm vajadzētu pilnībā ņemt vērā augsta riska grupas un nozares, izstrādājot valstu 
stratēģijas, un pievērst uzmanību problēmām, kas ir saistītas ar netipiskiem darba līgumiem.

Turklāt, tā kā uz daudzām riskam grupām pašlaik neattiecas pamatdirektīva par veselības 
aizsardzību un drošību darbā, referente uzskata, ka ir jānodrošina tās piemērošana pēc iespējas 
lielākam skaitam darbinieku, un atbilstīgi ir jāievieš princips, kas paredz, ka visiem 
darbiniekiem ir vienlīdzīgas tiesības attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību darbā.

Ir noteikts arī stingrs pienākums aizsargāt grūtnieces, un drīzumā tiks pārskatīta direktīva par 
strādājošām grūtniecēm

Jaunas iniciatīvas

Saistībā ar jaunām iniciatīvām notiek divas Komisijas apspriedes ar darba devējiem un 
darbiniekiem par muskuļu un skeleta sistēmas traucējumiem un kancerogēniem. Referente 
uzskata, ka abās šajās jomās trūkst reglamentējošu noteikumu un ka tāpēc ir jārīkojas 
atbilstoši ar Komisijas ieteiktajam variantam, kas izklāstīts darba devējiem un darbiniekiem 
adresētajos apspriežu otrā posma dokumentos.

Starptautiskais skatījums

Ieguvumi no starptautiskās sadarbības, neapšaubāmi, ir ļoti nozīmīgi un izdevīgi, jo tās 
rezultātā ES dalībvalstis uzlabo savu līmeni attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību 
darbā, turklāt šāda veida sadarbība garantē to, ka mūsu tirdzniecības partneri un kaimiņi 
nemeklē iespējas, kā gūt īstermiņa (bet galu galā neproduktīvas) priekšrocības, piemērojot 
zemākus standartus nolūkā samazināt izmaksas un izkonkurēt tos, kuru līmenis attiecībā uz 
veselības aizsardzību un drošību darbā ir augstāks. Tomēr galvenajam jautājumam vajadzētu 
būt saistītam ar visu strādājošo cienīšanu un godāšanu visās valstīs, un ES ir stingri 
apņēmusies to nodrošināt, risinot sarunas par tirdzniecību, atbalstu un kārdinošo „ēsmu” —
dalību ES.

Citi jautājumi

Šajā ziņojuma projektā nebūt nav iekļauti visi jautājumi un punkti, kurus referente uzskata par 
nozīmīgiem, bet tos nav iespējams iekļaut apjoma ierobežojumu dēļ. Tomēr tiem vajadzētu 
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pievērst uzmanību, Eiropas Parlamentam pieņemot galīgo lēmumu.
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