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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stratégii Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie 
rokov 2007 – 2012
(2007/2146(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie (KOM(2007)0062) Zvyšovanie kvality a produktivity 
práce: stratégia Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie 
rokov 2007 – 2012 a sprievodné pracovné dokumenty Komisie (SEK(2007)0214), 
(SEK(2007)0215), (SEK(2007)0216),

– so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej články 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 a 152,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie1, a najmä na jej články 27, 31 a 32,

– so zreteľom na dohovory a odporúčania MOP v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci,

– so zreteľom na smernicu Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavedení opatrení na 
podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri prácu (rámcovú 
smernicu)2 a ďalších jednotlivých smerníc,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 8. - 9. marca 2007,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2002 o stratégii Spoločenstva v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci n roku 2002-20063,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. februára 2005 o podpore bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2006 o ochrane zdravotníckeho personálu v 
Európe pred infekciami prenášanými krvou v dôsledku zranenia injekčnou ihlou5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. apríla 2007 o zjednodušení a racionalizácii správ o 
implementácii v praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. mája 2007 o podpore dôstojne práce pre všetkých7,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo dňa .... novembra 2007 o štatistike Spoločenstva 
v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci8,

  
1 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 300 E, 11.12.2003, s. 165.
4 Ú. v. EÚ C 304 E, 1.12.2005, s. 278.
5 Ú. v. EÚ C 303 E, 13.12.2006, s. 654.
6 Ú. v. ES L 165, 27.6.2006, s. 21.
7  Prijaté texty, P6_TA(2007)0206.
8
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– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum 
a energetiku a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť(A6-0000/2007),

A. keďže existuje pozitívna vzájomná súvislosť medzi kvalitatívnymi normami bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a finančnou výkonnosťou v zmysle celkovej výkonnosti, 
absentizmu, úrovne fluktuácie zamestnancov, motivácie zamestnancov, lepšieho obrazu 
firiem a vyššej produktivity,

B. konštatujúc, že najkonkurenčnejšie ekonomiky majú najlepšie výsledky v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a že vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany 
zdravia kladne vplýva na verejné financie, čo sa týka úspor sociálneho zabezpečenia 
a vyššej produktivity,

C. vzhľadom na to, že treba ďalej skúmať dlhodobé účinky niektorých pracovných činností 
na zdravie s cieľom lepšie chrániť pracovníkov, pretože niektoré choroby sa objavujú až 
po niekoľkých rokoch od skončenia činnosti,

D. keďže doby odpočinku majú rozhodujúci význam pre vysokú úroveň ochrany zdravia 
a bezpečnosť pracovníkov,

E. keďže MOP odhaduje, že v EÚ každoročne zomiera približne 130 000 ľudí v dôsledku 
pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,

1. víta ambiciózny cieľ Komisie na zníženie úrazov na pracoviskách o 25 %, ale je 
mimoriadne znepokojený tým, že chýbajú dobre cielené opatrenia spolu 
s harmonogramom a finančnými záväzkami, ktoré možno merať a vyhodnocovať; 
vzhľadom na túto skutočnosť vyzýva Komisiu, aby sa zaviazala, že predloží Európskemu 
parlamentu správu v polovici obdobia trvania stratégie o jej pokroku;

2. sústredenú pomoc Komisie, ktorú poskytuje malým a stredným podnikom pri plnení 
povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, považuje za vynikajúcu 
a plne podporuje jej stratégiu;

3. vyjadruje poľutovanie, že oznámenie nehovorí o cieľoch na znižovanie chorôb z 
povolania, ale chápe ťažkosti pri zisťovaní chorôb z povolania; preto naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby pokračovala v príprave potrebných štatistických nástrojov, aby uplatňovala 
nevyhnuté opatrenia a aby zabezpečila, že výskum bude pokračovať, aby sa zaručilo, že 
choroby z povolania, predovšetkým rakovina, sa správne identifikujú, zisťujú a liečia;

4. zdôrazňuje, že rehabilitácie a znovuzačleňovanie pracovníkov po vyliečení sú veľmi 
dôležité, a schvaľuje osobitné zameranie na rehabilitácie a znovuzačleňovanie, čo sa 
požadovalo v národných stratégiách;

5. vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s mimoriadne vysokou mierou úrazovosti 
medzi zamestnancami v pracovnom pomere na čas určitý a na kratší čas, ktorá v 
niektorých členských štátoch je aspoň dvojnásobne vyššia ako u zamestnancov v trvalom 
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pracovnom pomere; poukazuje na to, že smernica Rady 91/383/EHS z 25. júna 1991 
doplňujúca opatrenia na podporu zlepšení v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
pracovníkov s pracovným pomerom na dobu určitú alebo s dočasným pracovným 
pomerom predstavuje všeobecné pravidlo, že zamestnanci v pracovnom pomere na čas 
určitý majú rovnaké práva v oblasti chorôb z povolania ako ostatní zamestnanci, ale že 
smernica nepredkladá konkrétne mechanizmy na presadzovanie tejto zásady v praxi; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlene zabezpečila nápravu týchto nedostatkov;

6. domnieva sa, že mimoriadne dôležité je zabezpečovanie dôslednejšieho uplatňovania 
existujúcich právnych nástrojov v oblasti BOZP, a preto vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na to využívali všetky dostupné prostriedky; opatrenia, ktoré pripadajú do úvahy, by 
mali obsahovať:

a) minimálne požiadavky na kvalitu preventívnych služieb a pracovných inšpekcií,
b) prísnejšie postihy,
c) lepšie vyhodnocovanie implementácie právnych predpisov,
d) výmenu najlepších postupov,
e) posilňovanie kultúry prevencie,
f) väčšiu zainteresovanosť zamestnancov na pracovisku;

7. pracovné inšpekcie považuje za veľmi dôležitú súčasť implementovania právnych 
predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia a vyjadruje znepokojenie nad zámerom 
Komisie znížiť počet členov Výboru vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce – SLIC;
vyzýva preto Komisiu, aby:

a) výboru SLIC poskytovala finančné zdroje potrebné na zabezpečovanie jeho 
efektívnej práce,

b) ďalej rozvíjala systémy na výmenu poznatkov s cieľom účinne reagovať na 
požiadavky na informácie a spoluprácu,

c) začala výskum zameraný na vyhodnocovanie účinnosti a vplyvu inšpekčných 
činností ako navrhuje výbor SLIC,

d) zavádzala spôsoby a prostriedky na vyhodnocovanie národných inšpekčných 
systémov, najmä vytvorením výsledkových tabúľ,

a vyzýva členské štáty, aby:

e) poskytovali primerané personálne a finančné zdroje svojim národným 
inšpektorátom,

f) zvyšovali počet inšpektorov práce s cieľom zabezpečiť pomer aspoň 1 inšpektor  na 
10 000 pracovníkov, čo je v súlade s odporúčaniami MOP,

g) zvyšovali kvalifikáciu inšpektorov práce zabezpečovaním viacdisciplinárnych 
školení v oblastiach, ako sú psychológia, ergonómia, hygiena a toxikológia,

h) zameriava inšpekcie na prioritné oblasti, odvetvia a podniky s vysokým podielom 
slabších skupín, ako sú pracujúci migranti, pracovníci v pracovnom pomere na čas 
určitý vysielaní cez agentúry a mladí a starší pracovníci;

8. uznáva, že význam prevencie nemožno preceňovať, a vyzýva Komisiu, aby v rámci 
stratégie uplatňovala nasledujúce opatrenia:
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a) zabezpečovať, že zamestnávatelia poskytujú prísne preventívne služby na všetkých 
pracoviskách,

b) podporovať, aby preventívne služby boli plne mnohodisciplinárne a odrážali 
hierarchiu opatrení zakotvených v rámcovej smernici 89/391/EHS,

c) zdôrazňovať, že vyhodnocovanie rizík malo byť nepretržitým pokračujúcim 
procesom, a nie jednorazovou povinnosťou, s plným zapojením zamestnancov,

d) zabezpečovať, aby sa preventívne aktivity v čo najväčšej miere vykonávali interne,
e) zabezpečovať, že zdravotný dozor sa vykonáva spolu s prevenciou;

9. blahoželá Komisii k jej návrhu o školstve a vzdelávaní obsiahnutý v jej oznámení a 
považuje ho za kľúčový faktor v rozvoji preventívnej kultúry a navyše sa domnieva, že by 
to mal nepretržitý a pokračujúci proces;

10. vyzýva členské štáty, aby vyhodnotili prijímanie finančných podnetov na podporu BOZP, 
najmä daňových úľav či uprednostňovania pri výzvach na výberové konania pre bezpečné 
podniky a firmy vlastniace certifikát BOZP, zavádzanie systému bonus-malus v rámci 
príspevkov na poistenie a sociálne zabezpečenie, a finančných podnetov na výmenu 
zastaraného či nebezpečného zariadenia;

11. vyzýva Komisiu, aby začala s revíziou smernice Rady 92/85/EHS o zavedení 
opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných 
pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok;

12. víta požiadavku členských štátov na vypracovanie národných stratégií; zdôrazňuje, že 
tieto stratégie by sa mali týkať rovnakého časového obdobie a mali by sa začínať v tom 
istom roku, aby sa zjednodušilo porovnávanie národných stratégií, ako aj ich výsledkov, a 
mali by stanoviť jasné a merateľné ciele a osobitne sa zameriavať na malé a stredné 
podniky a na slabšie skupiny, ako sú migrujúci pracovníci, mladí a starší pracovníci, ženy, 
pracovníci v pracovnom pomere na čas určitý vysielaní cez agentúry a pracovníci 
s postihnutiami;

13. žiada Komisiu, ako aj členské štáty, aby plne uplatňovali rámcovú smernicu a existujúce 
ustanovenia v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v prípade všetkých 
pracovníkov vrátane tých, na ktorých sa často zabúda, ako sú sezónni pracovníci 
v poľnohospodárstve, pracovníci v domácnosti, domáci a ľudia pracujúci doma, a podľa 
potreby posúdila všetky dostupné možnosti na rozšírenie rozsahu platnosti ustanovení EÚ 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na samostatne zárobkovo činné osoby 
a príslušníkov armády;

14. domnieva sa, že zamestnávateľ by nemal byť zodpovedný za bezpečnosti iba voči tým 
osobám, s ktorými je právne viazaný pracovnou zmluvou, ale aj v rámci 
subdodávateľských vzťahov, a v tomto zmysle by členské štáty mali uvažovať o znížení 
počtu článkov v subdodávateľskom reťazci a o zavedení spoločnej zodpovednosti 
hlavného dodávateľa za záväzky subdodávateľov voči ich zamestnancom;

15. očakáva výsledky druhej fázy konzultácií sociálnych partnerov o muskuloskeletárnych 
ochoreniach a domnieva sa, že lepšou možnosťou by bola smernica vzhľadom na rastúci 
výskyt muskuloskeletárnych ochorení a skutočnosť, že súčasná legislatíva zjavne 
nepostačuje, pretože sa nezaoberá všetkými pracovnými situáciami ani nevzťahuje sa 
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všetky riziká súvisiace s muskuloskeletárnymi ochoreniami z povolania;

16. očakáva výsledky druhej fázy konzultácií so sociálnymi partnermi o revízii smernice 
o karcinogénoch z roku 2004 a domnieva sa, že lepšou možnosťou by bolo upraviť túto 
smernicu doplnením o mutagény a látky toxické pre reprodukciu a navrhnúť revíziu 
záväzných medzných hodnôt expozície v práci pre karcinogény uvedené v smernici 
a stanoviť nové hodnoty pre niektoré karcinogény, mutagény a reprotoxíny, ktoré ešte nie 
sú zahrnuté v smernici, pričom na prvom mieste by mal kryštalický oxid kremičitý;

17. víta nedávne uzavretie rámcovej dohody medzi sociálnymi partnermi o sexuálnom 
obťažovaní a násilí na pracovisku; vyjadruje však poľutovanie, že dohoda jasne nehovorí 
o problematike násilia z tretej strany; preto vyzýva sociálnych partnerov, aby uzavreli 
viacodvetvovú dohodu o tejto problematike, a Komisiu, aby predložila návrhy v prípade, 
keby sa túto dohodu nepodarilo uzavrieť;

18. zdôrazňuje význam pokračujúceho dialógu medzi zainteresovanými stranami vrátane 
verejných orgánov, zamestnancov, ich predstaviteľov a občianskej spoločnosti ako 
rozhodujúceho nástroja pri účinnom vypracúvaním kvalitných noriem bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci; tento dialóg by mal viesť k lepšiemu poznaniu skutočných rizík 
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov v obchode a v priemysle a k výmene 
najlepších skúseností;

19. domnieva sa, že zastúpenie zamestnancov je stredobodom každej politiky v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku; domnieva sa, že kladný vzájomný vzťah 
medzi prítomnosťou predstaviteľov pre bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku 
a vyšším výkonom nemožno podceňovať, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
podporovali participatívny prístup a zabezpečovali, že čo najväčší počet pracovníkov má 
prístup k predstaviteľom pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

20. domnieva sa, že príliš dlhý pracovný čas je rozhodujúcim faktorom vysokého počtu 
úrazov na pracoviskách a ochorení z povolania, a požaduje riadnu vyváženosť medzi 
prácou a rodinným životom;

21. domnieva sa, že mimoriadnu pozornosť treba venovať identifikácii a monitorovaniu 
nových a objavujúcich sa rizík - napríklad nanotechnológií a psychosociálnych rizík; preto 
vyjadruje blahoželanie pozorovaciemu stredisku pre riziká agentúry v Bilbau za jej prácu 
a očakáva, že Komisia bude postupovať na základe jeho zistení a predkladať návrhy 
v prípade, keď sa nové riziká zistia;

22. agentúre v Bilbau odporúča, aby konkrétne skúmala problémy a riziká, s ktorými sa 
stretávajú pracovníci v dočasnom pracovnom pomere a pracovníci vysielaní cez agentúry, 
ako aj pracovníci v subdodávateľských podnikoch, aby sa Komisii a členským štátom 
uľahčilo riešenie existujúcich rizík, ako aj implementovanie existujúcich právnych 
predpisov týkajúcich sa týchto skupín ľudí;

23. zaujíma stanovisko, že v globálnom prostredí treba spolupracovať s medzinárodnými 
organizáciami (WTO, SZO, MOP) a treba zabezpečovať, že všetky zmluvné strany 
prijímajú a implementujú medzinárodné dohovory a dohody v oblasti BOZP; domnieva 
sa, že toto je dôležitým faktorom toho, aby sa zachovala konkurencieschopnosť EÚ 
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a zabránilo sa tomu, že podniky EÚ sa budú presídľovať mimo EÚ pri hľadaní právneho 
prostredia, ktoré je pre oblasť BOZP liberálnejšie; ďalej sa domnieva, že ide o ochranu 
ľudských práv, a preto by sa jej mala venovať pozornosť počas rokovaní s tretími 
krajinami;

24. vyzýva preto členské štáty, aby dodržiavali medzinárodné ustanovenia o BOZP, a najmä 
aby ratifikovali dohovor MOP C-187 a implementovali odporúčanie R-197;

25. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Oznámenie Komisie o stratégii Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci na obdobie rokov 2007 – 2012

Oznámenie Komisie treba privítať a oceniť za jej osobitne rázne zameranie na pracovné úrazy 
(pričom stanovuje cieľ na zníženie počtu pracovných úrazov o 25 % v celej EÚ) a jej 
odhodlanie podporovať malé a stredné podniky pri implementovaní existujúceho regulačného 
rámca. Veľmi pozitívne možno hodnotiť jej dôraz na vzdelávanie a odbornú prípravu, 
využívanie finančných stimulov a navrhované národné stratégie. Spravodajca však má pocit, 
že Komisia sa, žiaľ, nezameriava na choroby z povolania a rakovinu, ktoré sú oveľa 
závažnejšie a rozšírenejšie než úrazy a predstavujú vyššie náklade tak pre zdravie 
pracovníkov, obchod, produktivity, ako aj pre celú spoločnosť. Spravodajca je však sklamaný 
aj tým, že chýbajú ďalšie reálne podrobnosti týkajúce sa spôsobu plnenia cieľov a zámerov, 
ktoré pripravila. Treba pripraviť podrobné akčné plány s finančnými a časovými záväzkami, 
podľa ktorých možno merať a monitorovať postup. Kým niektoré by sa mohli dostať do 
konfliktu s dobrými úmyslami vyjadrenými v oznámení, v konečnom dôsledku môžu byť 
nezmyselnými, ak vyústia do toho, že sa nepodniknú nijaké reálne kroky.

Implementácia a presadzovanie

Nemožno dostatočne zdôrazňovať neúčinnú implementáciu a presadzovanie, hoci spravodajca 
je presvedčený, že toto by nemalo byť na úkor nových iniciatív, predovšetkým v prípade 
nových a objavujúcich sa rizík. Čo potrebujeme, to je správna zmes prísnejších a kvalitnejších 
kontrol na pracoviskách, účinná prevencia, primerané stimuly a postihy spolu s výmenou 
najlepších skúsenosti a rastúcim podielom pracujúcich.

Vysoko rizikové skupiny a podniky

Znepokojujúce štatistiky hovoria, že pracovné úrazy a choroby z povolania nie sú rovnako 
rozšírené medzi pracujúcimi. Skupiny pracovníkov, ako sú migrujúci pracovníci, pracovníci 
s pracovným pomerom na čas určitý vysielaní cez agentúry, ženy, mladí a starší pracovníci, 
všetky predstavujú úrovne pracovných úrazov a ochorení z povolanie, ktoré sú oveľa vyššie 
než priemer v EÚ.

Podniky, ako sú malé a stredné podniky, mikropodniky, a odvetvia, ako je stavebníctvo, 
rybárstvo, poľnohospodárstvo a doprava, vykazujú vyššiu mieru úrazovosti podobne ako 
vykazujú aj niektoré členské štáty. Stanovisko spravodajcu je také, že tieto ľahko 
identifikovateľné problémové oblasti by sa mali riešiť prednostne.

Problém je mimoriadne akútny v prípade určitých skupín slabších pracovníkov, ako sa uvádza 
v predchádzajúcom odseku. Tieto skupiny pracovníkov sú zamestnávané v netypických 
formách práce ako je práca doma, za základe krátkodobých pracovných zmlúv, alebo sa 
stretávajú so zvýšeným rizikom v dôsledku nejasných kompetencií neodmysliteľných 
v oblasti outsourcingu a subdodávateľských vzťahov. Väčšina týchto skupín je zvyčajne v 
nižšej časti príjmového rebríčka a číha na ne väčšie riziko v dôsledku nedostatku odbornej 
prípravy a z dôvodu neznalosti svojich práv a rizík súvisiacich s ich prácou.

Členské štáty by vo svojich národných stratégiách mali v plnej miere zohľadňovať 
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vysokorizikové skupiny a odvetvia a zameriavať sa na problémy týkajúce sa netypických 
pracovných zmlúv.

Navyše, veľa vysokorizikových skupín nie je v súčasnosti zahrnutých do rámcovej smernice 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prácu, a preto sa spravodajca domnieva, že by sa smernica 
mala vzťahovať na čo najväčší počet pracovníkov a že by sa mala riadne presadzovať zásada, 
že všetci pracovníci by mali mať rovnaké práva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci.

Ešte je tu aj dôležitá povinnosť chrániť ťarchavé ženy , pričom je najvyšší čas na revíziu 
smernice o ťarchavých ženách.

Nové iniciatívy

V tejto oblasti Komisia pokračuje v dvoch konzultáciách so sociálnymi partnermi, ktoré sa 
týkajú muskuloskeletálnych ochorení a karcinogénov. Spravodajca sa domnieva, že 
regulačným rámec je v oboch oblastiach nedostatočný, a preto si myslí, že treba prijať 
opatrenia v súlade s postupom uprednostňovaným Komisiou, ako ho vyjadrila vo svojich 
dokumentoch z druhej fázy konzultácií so sociálnymi partnermi.

Medzinárodné perspektívy

Výhody medzinárodnej spolupráce sú bez pochybu veľmi dôležité, a sú výhodné pre členské 
štáty v tom, že môžu zvyšovať úroveň vlastnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. a na 
to, aby sa zabezpečilo, že naši obchodní partneri a susedia sa nemusia usilovať o krátkodobé 
(ale v konečnom dôsledku kontraproduktívne) výhody využívaním slabších noriem na 
znižovanie nákladov a zlacňovať ich pomocou vyššou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. Hlavnou témou by však mala byť téma rešpektovania a dôstojnosti všetkých 
pracujúcich vo všetkých krajinách a EÚ je v silnej pozícii na zabezpečenie tohto 
prostredníctvom rokovaní o obchode, pomoci a príťažlivej pohnútke, akou je členstvo v EÚ.

Iné témy

Tento návrh správy rozhodne neobsahuje všetky témy a body, ktoré spravodajca považuje za 
dôležité, ale vzhľadom na obmedzený priestor nie všetko mohlo byť zahrnuté. Zaslúžia si 
však pozornosť v konečnom uznesení Európskeho parlamentu.
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