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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata
2007-2012
(2007/2146(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji (COM(2007)0062) zatytułowany „Podniesienie 
wydajności i jakości w pracy: wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny 
pracy na lata 2007-2012” oraz dołączone do niego dokumenty robocze służb Komisji 
(SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215), (SEC(2007)0216),

– uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 i 
152,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej1, a w szczególności jej art. 
27, 31 i 32,

– uwzględniając konwencje i zalecenia MOP w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

– uwzględniając dyrektywę Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie 
wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w 
miejscu pracy (dyrektywa ramowa)2 i jej dyrektywy szczegółowe,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dni 8-9 marca 2007 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2002 r. w sprawie wspólnotowej 
strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2002-20063,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie promowania zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie ochrony europejskich 
pracowników opieki zdrowotnej przed zakażeniami krwiopochodnymi wynikającymi ze 
zranień igłą5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uproszczenia i 
racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy,6

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie upowszechniania godnej 

  
1 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.
2 Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.
3 Dz.U. C 300 z 11.12.2003, str. 165.
4 Dz.U. C 304 z 1.12.2005, str. 278.
5 Dz.U. C 303 E z 13.12.2006, str. 654.
6 Dz.U. L 165 z 27.6.2006, str. 21.
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pracy dla wszystkich1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia ... listopada 2007 r. w sprawie danych 
statystycznych Wspólnoty dotyczących zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i 
higieny pracy2,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że między jakością norm zdrowotnych i norm bezpieczeństwa w 
miejscu pracy a wynikiem finansowym występuje pozytywna współzależność pod 
względem wyników ogólnych, absencji, stopy rotacji pracowników, motywacji 
pracowników, lepszego wizerunku przedsiębiorstwa oraz wydajności,

B. zauważając, że najbardziej konkurencyjne gospodarki charakteryzują się najlepszymi 
wynikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a wysoki poziom ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa ma pozytywny wpływ na finanse publiczne z uwagi na oszczędności w 
sektorze opieki socjalnej i wyższą wydajność,

C. uznając, że w celu lepszej ochrony pracowników konieczne są dodatkowe badania 
długotrwałych skutków niektórych rodzajów działalności zawodowej na zdrowie, 
ponieważ niektóre schorzenia ujawniają się dopiero po upływie kilku lat od wykonywania 
pracy, która je spowodowała,

D. mając na uwadze, że okresy odpoczynku mają pierwszorzędne znaczenie dla wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

E. mając na uwadze, że według szacunków MOP corocznie ok. 130 000 osób w UE umiera 
w wyniku wypadków przy pracy lub chorób związanych z wykonywaną pracą,

1. z zadowoleniem przyjmuje ambitny plan Komisji zmniejszenia o 25% liczby wypadków 
przy pracy, ale jest głęboko zaniepokojony brakiem odpowiednio ukierunkowanych 
działań wraz z ich harmonogramem i zobowiązaniami finansowymi, które następnie 
można by zmierzyć i ocenić; w tej sytuacji wzywa Komisję do przedłożenia Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdania z postępów wdrażania strategii na jej półmetku;

2. uważa skupienie wysiłków Komisji na pomocy MŚP w wypełnieniu ich zobowiązań w 
zakresie bhp za znakomitą sprawę i w pełni popiera takie podejście;

3. ubolewa, że w komunikacie nie wspomniano o planach ograniczenia występowania 
chorób zawodowych, rozumie jednak trudności związane z pomiarem takich chorób; 
wzywa w związku z tym Komisję do dalszego tworzenia niezbędnych narzędzi 
statystycznych, wprowadzenia niezbędnych środków oraz dopilnowania, aby 
przeprowadzone zostały konieczne badania w celu zagwarantowania, że choroby 

  
1  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0206.
2
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zawodowe, a zwłaszcza nowotwory, będą właściwie diagnozowane, rozpoznawane i 
leczone;

4. podkreśla, że rehabilitacja i reintegracja pracowników po chorobie ma podstawowe 
znaczenie oraz pochwala fakt, że w krajowych strategiach wezwano do zwrócenia 
specjalnej uwagi na rehabilitację i reintegrację;

5. wyraża głębokie zaniepokojenie wyjątkowo wysokim odsetkiem wypadków wśród 
pracowników zatrudnionych na umowy czasowe i krótkoterminowe, który w pewnych 
państwach członkowskich jest przynajmniej dwukrotnie wyższy niż w przypadku 
pracowników stałych; podkreśla, że dyrektywa Rady 91/383/EWG z dnia 25 czerwca 
1991 r. uzupełniająca środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy 
pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym 
stosunku pracy wprowadza ogólną zasadę, że pracownicy czasowi posiadają takie same 
prawa pracownicze w zakresie ochrony zdrowia jak inni pracownicy, zauważa jednak, że 
dyrektywa nie ustanawia szczególnych mechanizmów zapewniających funkcjonowanie 
tej zasady w praktyce; wzywa Komisję do usunięcia tych niedociągnięć w trybie pilnym;

6. uważa, że sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie lepszego stosowania istniejących 
instrumentów prawnych w zakresie bhp, wzywa zatem Komisję i państwa członkowskie 
do wykorzystania wszystkich dostępnych środków dla osiągnięcia tego celu; działania, 
które należy rozważyć, powinny obejmować:

a) minimalne wymogi dotyczące jakości służb prewencyjnych i inspekcji pracy, 
b) dotkliwsze sankcje,
c) lepszą ocenę stosowania prawa, 
d) wymianę najlepszych wzorców, 
e) wzmacnianie podejścia nastawionego na prewencję, 
f) większe zaangażowanie pracowników w ich miejscu pracy;

7. uważa inspekcje pracy za istotny element w procesie wdrażania prawodawstwa w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa i wyraża zaniepokojenie z powodu zamiaru Komisji 
ograniczenia liczby członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy (SLIC); wzywa w 
związku z tym Komisję, aby:

a) zapewniła SLIC środki niezbędne do skutecznej działalności,
b) kontynuowała opracowywanie systemów wymiany wiedzy zapewniających 

rzeczową odpowiedź na prośby o informacje lub współpracę,
c) zainicjowała badania oceniające skuteczność i wpływ działania inspekcji, zgodnie z 

propozycją SLIC, 
d) wprowadziła sposoby i środki oceny krajowych systemów inspekcji, zwłaszcza 

poprzez ustanowienie tablic wyników,

wzywa również państwa członkowskie, aby:

e) zapewniły inspektoratom krajowym odpowiedni personel i środki finansowe,
f) zwiększyły, zgodnie z zaleceniami MOP, liczbę inspektorów pracy, tak aby ich 

stosunek do pracowników wynosił co najmniej 1:10000,
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g) podniosły kwalifikacje inspektorów pracy, zapewniając im multidyscyplinarne 
szkolenia w takich dziedzinach, jak psychologia, ergonomia, higiena i toksykologia,

h) skoncentrowały inspekcje na obszarach priorytetowych, branżach i 
przedsięwzięciach charakteryzujących się liczną obecnością grup szczególnie 
narażonych, takich jak migranci, pracownicy czasowi zatrudnieni za pośrednictwem 
agencji oraz pracownicy młodzi i w starszym wieku,

8. uznaje, że nie można przecenić znaczenia prewencji i wzywa Komisję do zastosowania w 
strategii następujących środków:

a) zadbanie, aby pracodawcy przewidzieli istnienie rygorystycznych służb 
prewencyjnych na wszystkich stanowiskach pracy,

b) wspieranie całkowicie multidyscyplinarnego charakteru służb prewencyjnych, 
odzwierciedlającego hierarchię środków przewidzianych w dyrektywie ramowej 
89/391/EWG,

c) podkreślenie, że ocena ryzyka powinna stanowić stały proces, a nie jednorazowy 
obowiązek, przy pełnym zaangażowaniu pracownika,

d) zagwarantowanie, że działalność prewencyjna prowadzona jest w możliwie 
szerokim zakresie własnymi środkami,

e) zadbanie, aby nadzór nad zdrowiem połączony był z prewencją;

9. gratuluje Komisji zawarcia w komunikacie propozycji dotyczących kształcenia i 
szkolenia; uważa to za kluczowy czynnik w tworzeniu podejścia nastawionego na 
prewencję, jest także zdania, że powinien to być stały proces;

10. zachęca państwa członkowskie do oceny możliwości przyjęcia zachęt finansowych w celu 
promocji bhp, zwłaszcza ulg podatkowych lub pierwszeństwa w przetargach dla 
bezpiecznych przedsiębiorstw i firm posiadających certyfikat bhp, wprowadzenia systemu 
bonus malus w polityce ubezpieczeniowej i składkach na ubezpieczenia społeczne oraz 
zachęt finansowych w celu wymiany przestarzałego lub niebezpiecznego sprzętu;

11. wzywa Komisję do podjęcia rewizji dyrektywy Rady 92/85/EWG w sprawie 
wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących 
piersią;

12. z zadowoleniem przyjmuje wymóg opracowania strategii krajowych przez państwa 
członkowskie; podkreśla, że strategie te powinny obejmować ten sam okres, a ich 
początek przypadać na ten sam rok, tak aby ułatwić porównanie strategii krajowych i ich 
wyników, strategie powinny wyznaczać jasne, wymierne cele i w sposób szczególny 
koncentrować się na MŚP i grupach najbardziej zagrożonych, takich jak migranci, 
pracownicy młodzi i starsi wiekiem, kobiety, pracownicy czasowi zatrudnieni za 
pośrednictwem agencji oraz pracownicy niepełnosprawni;

13. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o pełne stosowanie dyrektywy ramowej i 
istniejących przepisów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa wobec wszystkich 
pracowników, łącznie z pracownikami często pomijanymi, takimi jak pracownicy rolni,
osoby wykonujące prace domowe i chałupnicy, a także o rozważenie wszelkich 
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istniejących możliwości rozszerzenia przepisów UE w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, 
aby objąć nimi osoby samo-zatrudnione i, w stosownych przypadkach, wojsko; 

14. uważa, że obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa powinny obejmować nie 
tylko tych, z którymi jest on prawnie związany na mocy umowy o pracę, ale również 
podwykonawców oraz że w tym celu państwa członkowskie powinny rozważyć 
ograniczenie liczby ogniw w łańcuchu podwykonawstwa oraz objąć generalnego 
wykonawcę odpowiedzialnością solidarną za zobowiązania podwykonawcy wobec swoich 
pracowników;

15. oczekuje na wyniki drugiego etapu konsultacji z partnerami społecznymi na temat 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i uważa, że najkorzystniejszym rozwiązaniem 
byłoby przyjęcie dyrektywy, biorąc pod uwagę coraz częstsze występowanie zaburzeń 
układu mięśniowo-szkieletowego oraz fakt, że obecne przepisy są wyraźnie 
niewystarczające, ponieważ nie odnoszą się do wszystkich warunków pracy, ani nie 
obejmują wszystkich zagrożeń dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
związanych z wykonywaną pracą;

16. oczekuje na wyniki drugiego etapu konsultacji z partnerami społecznymi w sprawie 
rewizji dyrektywy z 2004 r. dotyczącej czynników rakotwórczych i uważa, że 
najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby zmiana dyrektywy, tak aby obejmowała ona 
mutageny i substancje działające szkodliwie na rozrodczość oraz propozycja rewizji 
obowiązujących dopuszczalnych wartości narażenia w miejscu pracy w odniesieniu do 
czynników rakotwórczych wymienionych w dyrektywie oraz ustalenie nowych 
dopuszczalnych wartości narażenia w miejscu pracy w odniesieniu do niektórych 
czynników rakotwórczych, mutagenów i substancji działających szkodliwie na 
rozrodczość dotychczas nieujętych w dyrektywie, w pierwszej kolejności uwzględniając 
krzemionkę krystaliczną;

17. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie porozumienia ramowego między partnerami 
społecznymi dotyczącego prześladowania i przemocy w miejscu pracy; wyraża jednak żal, 
że porozumienie to nie obejmuje wyraźnie sprawy przemocy ze strony trzeciej; wzywa 
zatem partnerów społecznych do zawarcia międzybranżowego porozumienia w tej 
sprawie, a Komisję do wysunięcia własnych propozycji, gdyby osiągnięcie takiego 
porozumienia okazało się niemożliwe;

18. podkreśla znaczenie stałego dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami, w 
tym organami publicznymi, pracodawcami, pracownikami, ich przedstawicielami i 
społeczeństwem obywatelskim, jako głównego narzędzia skutecznego tworzenia 
wysokich norm zdrowotnych i norm bezpieczeństwa; dialog ten powinien prowadzić do 
lepszego poznania rzeczywistych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników na 
szczeblu przedsiębiorstw i branży oraz do wymiany najlepszych wzorców;

19. uważa, że centralną rolę w każdej polityce bhp powinna odgrywać reprezentacja 
pracowników; uważa, że nie można nie doceniać pozytywnej współzależności między 
istnieniem przedstawicieli ds. bhp w miejscu pracy a lepszą wydajnością oraz wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do propagowania współuczestnictwa i zapewnienia jak 
największej liczbie pracowników dostępu do przedstawicieli ds. bhp;

20. uważa, że nadgodziny stanowią główny czynnik zwiększający liczbę wypadków przy 
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pracy i chorób w pracy oraz wzywa do zachowania właściwej równowagi między życiem 
zawodowym a rodzinnym;

21. uważa, że zasadnicze znaczenie ma określenie i monitorowanie nowych, pojawiających 
się zagrożeń, np. nanotechnologii i zagrożeń psychospołecznych; wyraża w związku z tym 
uznanie dla obserwatorium zagrożeń przy agencji w Bilbao za jego pracę oraz oczekuje, 
że Komisja będzie się kierować jego ustaleniami i przedstawi niezbędne wnioski, jak 
tylko nowe zagrożenia zostaną zidentyfikowane;

22. zaleca agencji w Bilbao przeprowadzenie szczegółowych badań szczególnych problemów 
i zagrożeń, na jakie narażeni są pracownicy czasowi i agencyjni oraz pracownicy firm 
podwykonawczych, w celu ułatwienia Komisji i państwom członkowskim zwalczania 
tych zagrożeń i właściwego wdrożenia prawodawstwa dotyczącego tych grup;

23. wyraża pogląd, że w globalnym środowisku konieczna jest współpraca z 
międzynarodowymi organizacjami (WTO, WHO, MPO) oraz zapewnienie przyjęcia i 
wdrożenia międzynarodowych konwencji i porozumień w sprawie bhp przez wszystkie 
strony; uważa, że jest to ważny czynnik służący zachowaniu konkurencyjności UE i 
uniknięciu przenoszenia przedsiębiorstw poza UE w poszukiwaniu łagodniejszego 
otoczenia prawnego w zakresie bhp; uważa ponadto, że jest to kwestia ochrony praw 
człowieka i jako taka powinna być podejmowana podczas negocjacji z krajami trzecimi;

24. wzywa w związku z tym państwa członkowskie do przestrzegania międzynarodowych 
przepisów w zakresie bhp, a w szczególności do ratyfikacji konwencji C-187 MPO i do 
wdrożenia zalecenia R-197;

25. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

UZASADNIENIE

Komunikat Komisji w sprawie wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny 
pracy na lata 2007-2012

Komunikat Komisji należy przyjąć z zadowoleniem i pochwalić za jego szczególnie silne 
ukierunkowanie na wypadki przy pracy (wyznaczenie celu obniżenia ich liczby o 25% w całej 
UE) oraz zobowiązanie się do wspierania MŚP we wdrażaniu istniejących ram regulacyjnych. 
Bardzo pozytywną rzeczą jest też nacisk na kształcenie i szkolenie zawodowe, wykorzystanie 
zachęt finansowych i proponowane strategie krajowe. Sprawozdawca ma jednak wrażenie, że 
w komunikacie brakuje niestety ukierunkowania na choroby zawodowe i nowotwory, które są 
o wiele bardziej poważne i bardziej rozpowszechnione niż wypadki i stanowią większe 
obciążenie dla zdrowia pracowników, przedsiębiorstw, wydajności i całego społeczeństwa. 
Sprawozdawca jest również zawiedziony z powodu braku konkretnych szczegółów 
dotyczących sposobów osiągnięcia celów i planów, które zostały określone w komunikacie. 
Potrzebne są szczegółowe plany działania określające zobowiązania w zakresie finansowania 
i harmonogram, których postępy można zmierzyć i monitorować. O ile nie można nie zgodzić 
się z opinią, że w komunikacie wyrażono dobre intencje, jednak okażą się one bez znaczenia, 
jeśli nie doprowadzą do podjęcia konkretnych działań.

Wdrażanie i egzekwowanie
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Nie sposób wystarczająco mocno podkreślić niepowodzenia skutecznego wdrażania i 
egzekwowania oraz konieczności znacznej poprawy, chociaż sprawozdawca jest przekonany, 
że nie powinno to wykluczać nowych inicjatyw, zwłaszcza dotyczących nowych, 
pojawiających się zagrożeń. Konieczne jest właściwe połączenie bardziej rygorystycznej i 
lepszej inspekcji pracy, skutecznej prewencji, odpowiednich zachęt i sankcji, którym 
towarzyszy wymiana najlepszych wzorców i zwiększenie uczestnictwa pracowników.

Grupy i przedsiębiorstwa wysokiego ryzyka

Niepokojące statystyki wykazują, że wypadki przy pracy i choroby związane z wykonywaną 
pracą nie występują równomiernie wśród wszystkich pracowników. W przypadku grup 
pracowników, takich jak migranci, pracownicy czasowi zatrudnieni za pośrednictwem 
agencji, kobiety, pracownicy młodzi i w starszym wieku, aktualny odsetek wypadków przy 
pracy i chorób jest o wiele wyższy niż średnia UE.

Podobnie przedsiębiorstwa, takie jak MŚP i mikrofirmy, oraz sektory, takie jak budownictwo, 
rybactwo, rolnictwo i transport, również odnotowują o wiele wyższy odsetek wypadków i 
chorób niż niektóre państwa członkowskie. Sprawozdawca zajmuje stanowisko, że 
problemami tymi, występującymi w łatwo dających się określić obszarach, należy zając się w 
trybie pilnym.

Problem ten jest szczególnie dotkliwy w przypadku pewnych, najbardziej zagrożonych 
pracowników wymienionych w poprzednim akapicie. Grupy te często zatrudniane są w 
nietypowej formie, np. telepracy, na podstawie umów o pracę na krótki okres, albo narażone 
są na większe ryzyko z powodu rozmycia odpowiedzialności wiążącej się ze zlecaniem pracy 
na zewnątrz i podwykonawstwem. Większość z tych grup znajduje się na dole skali 
przychodów i jest bardziej zagrożona z powodu niedostatecznego wyszkolenia i 
nieznajomości swoich praw oraz ryzyka wiążącego się z ich pracą.

W swoich strategiach krajowych państwa członkowskie powinny w pełni uwzględnić grupy i 
sektory wysokiego ryzyka i skupić się na problemach dotyczących nietypowych umów o 
pracę.

Ponadto ponieważ wiele z grup wysokiego ryzyka nie jest obecnie objętych dyrektywą 
ramową w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, sprawozdawca uważa, że jej 
przepisy powinny mieć zastosowanie do jak największej liczby pracowników oraz że należy 
we właściwy sposób egzekwować zasadę, iż wszyscy pracownicy mają identyczne prawa w 
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Istnieje również poważny obowiązek ochrony kobiet w ciąży, należy więc dokonać obecnie 
rewizji dyrektywy o pracownicach w ciąży.

Nowe inicjatywy

W tym obszarze Komisja prowadzi z partnerami społecznymi konsultacje dotyczące zaburzeń 
układu mięśniowo-szkieletowego oraz konsultacje w sprawie czynników rakotwórczych. 
Sprawozdawca jest zdania, że w obu dziedzinach brakuje ram regulacyjnych, dlatego też 
uważa, że konieczne jest podjęcie działań, zgodnie z wybraną przez Komisję drogą 
postępowania określoną w dokumentach z drugiego etapu konsultacji przekazanych 
partnerom społecznym.
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Przegląd międzynarodowy

Korzyści wynikające z międzynarodowej współpracy mają niewątpliwie ogromne znaczenie i 
służą poprawie norm bhp przez państwa członkowskie UE, a także tworzeniu gwarancji, że 
partnerzy handlowi i sąsiedzi UE nie będą dążyć do zapewnienia sobie krótkotrwałych (ale w 
ostatecznym rozrachunku bezowocnych) korzyści poprzez stosowanie niższych norm w celu 
obniżenia kosztów i w ten sposób podkopania pozycji państw o wyższym poziomie bhp. 
Główną kwestią powinna być jednak sprawa szacunku i godności wszystkich pracowników 
we wszystkich krajach i UE posiada silną pozycję umożliwiającą zapewnienie tego w trakcie 
negocjacji dotyczących handlu, pomocy i kuszącej perspektywy członkostwa w UE.

Inne sprawy

Niniejszy projekt sprawozdania w żadnym wypadku nie obejmuje wszystkich spraw i 
punktów, które sprawozdawca uważa za istotne, które jednak ze względu na ograniczenia 
miejsca nie mogły zostać ujęte. Zasługują one jednak na uwagę Parlamentu Europejskiego w 
jego końcowej rezolucji.
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