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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o strategiji Skupnosti 2007–2012 o zdravju in varnosti pri delu
(2007/2146(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije (KOM(2007)0062) „Izboljšanje kakovosti in 
produktivnosti pri delu: strategija Skupnosti 2007–2012 za zdravje in varnost pri delu“ in 
spremnih delovnih dokumentov služb Komisije (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215), 
(SEC(2007)0216),

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti njenih členov 2, 136, 
137, 138, 139, 140, 143 in 152,

– ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah Evropske unije1, zlasti njenih členov 27, 31, 
32,

– ob upoštevanju konvencij in priporočil Mednarodne organizacije dela o zdravju in 
varnosti na delovnem mestu,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 89/391/EGS 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za 
spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (okvirna direktiva)2 in z njo 
povezane posamezne direktive,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta 8. in 9. marca 2007,

– ob upoštevanju svoje resolucije 23. oktobra 2002 o strategiji Skupnosti o zdravju in 
varnosti pri delu za samozaposlene delavce 2002–20063,

– ob upoštevanju svoje resolucije 24. februarja 2005 o spodbujanju zdravja in varnosti na 
delovnem mestu4,

– ob upoštevanju svoje resolucije 6. julija 2006 o zaščiti evropskih zdravstvenih delavcev 
pred krvno prenosljivimi infekcijami, ki jih povzročajo injekcijske igle5,

– ob upoštevanju svoje resolucije 26. aprila 2007 za poenostavitev in racionalizacijo poročil 
v zvezi s praktičnim izvajanjem na področju zdravja in varnosti delavcev6,

– ob upoštevanju svoje resolucije 23. maja 2007 o spodbujanju dostojnega dela za vse7,

– ob upoštevanju svoje resolucije …. novembra 2007 o statistiki Skupnosti o javnem 
zdravju ter zdravju in varnosti pri delu8,

  
1 UL C 364, 18. 12. 2000, str. 1.
2 UL L 183, 29. 6. 1989, str. 1.
3 UL C 300, 11. 12. 2003, str. 165.
4 UL C 304, 1. 12. 2005, str. 278.
5 UL C 303 E, 13.12.2006, str. 654.
6 UL L 165, 27.6.2006, str. 21.
7 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0206.
8
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– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenj Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2007),

A. ker so kakovost zdravstvenih in varnostnih standardov na delovnem mestu ter finančna 
uspešnost v smislu splošne uspešnosti, odsotnost, kroženje zaposlenih, motiviranost 
delavcev, pa tudi boljša podoba podjetja in produktivnost, povezani,

B. ob ugotovitvi, da so v najbolj tekmovalnih gospodarstvih zdravstvene in varnostne 
statistike najboljše ter da visoka stopnja zdravstvenega varstva in varnosti pozitivno 
učinkuje na javne finance v smislu prihrankov pri socialnem varstvu in večje 
produktivnosti,

C. ker je potrebnih več raziskav o dolgotrajnem vplivu nekaterih delovnih aktivnosti na 
zdravje, da bi bolje varovali delavce, saj se nekatere bolezni pojavijo šele več let po 
dejavnosti, ki jih je povzročila, 

D. ker je za visok standard varstva zdravja in varnosti delavcev zelo pomemben počitek,

E. ker Mednarodna organizacija dela ocenjuje, da vsako leto okoli 130 000 ljudi v EU umre 
zaradi nesreče pri delu ali z delom povezane bolezni,

1. pozdravlja ambiciozni cilj Komisije, da bi za 25 % zmanjšali nesreče na delovnem mestu, 
vendar je zaskrbljen, saj manjka dobro usmerjenih ukrepov s časovnim razporedom in 
finančnimi obvezami, ki bi se dale meriti in ovrednotiti; zato poziva Komisijo, naj 
Parlamentu spet poroča o uporabi strategije na polovici njenega obdobja;

2. meni, da je osredinjenost Komisije na pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri 
izpolnjevanju njihovih zdravstvenih in varnostnih obvez odlična zamisel, in popolnoma 
podpira ta pristop;

3. obžaluje, da v sporočilu niso opisani cilji za zmanjšanje pojavnosti poklicnih bolezni, 
vendar razume, da so te bolezni težko merljive; zato Komisijo poziva, naj še naprej razvija 
potrebne statistične instrumente, sprejme potrebne ukrepe in poskrbi za izvedbo potrebnih 
raziskav ter tako zagotovi, da se bodo poklicne bolezni, zlasti pa rak, ustrezno odkrivale, 
prepoznavale in obravnavale;

4. poudarja, da sta rehabilitacija in ponovna vključitev zaposlenih po bolezni bistvenega 
pomena, in pozdravlja poziv, naj bodo nacionalne strategije posebej osredinjene na ta dva 
vidika;

5. izraža globoko zaskrbljenost glede skrajno visoke stopnje nesreč med začasnimi delavci in 
delavci za krajši čas, ki je v nekaterih državah članicah skoraj dvakrat tolikšna kot pri 
stalno zaposlenih delavcih; poudarja, da direktiva Sveta 91/383/ES s 25. junija 1991 
vzpostavlja splošno pravilo, da imajo delavci za določen čas enake zdravstvene pravice 
kot drugi zaposleni, vendar ne določa posebnih mehanizmov, da bi to načelo zaživelo tudi 
v praksi; Komisijo poziva, naj to pomanjkljivost čim prej odpravi;

6. meni, da je nadvse pomembno zagotoviti boljšo uporabo obstoječih pravnih instrumentov 
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o zdravju in varnosti pri delu, zato poziva Komisijo in države članice, naj uporabijo vsa 
sredstva, da bodo to dosegle; pri tem bi bilo treba zajeti tudi:

a) minimalne zahteve za kakovostne preventivne storitve in delovno inšpekcijo, 
b) strožje sankcije,
c) boljše vrednotiti izvajanje zakonodaje, 
d) izmenjavo zgledov dobre prakse, 
e) krepitev kulture preprečevanja bolezni, 
f) večjo povezanost zaposlenih z delovnim mestom;

7. meni, da so delovne inšpekcije bistvene za izvajanje zakonodaje o zdravju in varnosti, in 
je zaskrbljen nad namero Komisije, da bi zmanjšala število članov v odboru višjih 
inšpektorjev za delo; zato Komisijo poziva, naj:

a) temu odboru zagotovi potrebna sredstva za učinkovito delovanje,
b) še naprej razvija sisteme za izmenjavo znanja, da bi zagotovila učinkovito odzivanje 

na zahteve po informacijah in za sodelovanje,
c) sproži ocenjevalno raziskavo o učinkovitosti in vplivu inšpekcijskih dejavnosti, kot 

je predlagal odbor višjih inšpektorjev za delo, 
d) uvede načine in orodja za vrednotenje nacionalnih inšpekcijskih sistemov, zlasti z 

uvedbo pregledov stanja,

države članice pa poziva, naj:

e) svojim nacionalnim inšpektoratom zagotovijo dovolj osebja in finančnih sredstev,
f) povečajo število delovnih inšpektorjev in zagotovijo končno razmerje vsaj enega 

inšpektorja na 10 000 zaposlenih, kar je v skladu s priporočili Mednarodne 
organizacije dela,

g) povečajo kakovost delovnih inšpektorjev z multidisciplinarnim usposabljanjem iz 
psihologije, ergonomije, higiene in toksikologije ter s podobnih področij,

h) se pri njih inšpekcije osredinijo na prednostna področja, sektorje in podjetja z visoko 
stopnjo ranljivih skupin, kot so delavci migranti, zaposleni za določen čas preko 
agencij ter mladi in starejši; 

8. poudarja, da ne gre podcenjevati pomena je preventive, zato poziva Komisijo, naj v 
strategijo vključi tudi te ukrepe:

a) zagotoviti, da delodajalci na vseh delovnih mestih zagotovijo stroge preventivne 
storitve,

b) zagotoviti, da bodo preventivne storitve v celoti multidisciplinarne in da bodo 
odsevale hierarhijo ukrepov, zagotovljenih z direktivo 89/391/EGS,

c) poudariti, da bi morala biti ocena tveganja stalen proces, ne pa enkratna obveznost, 
vanjo pa bi morali biti vključeni tudi zaposleni, 

d) kolikor mogoče zagotoviti, da bi se preventivne dejavnosti izvajale v podjetju,
e) ob zdravstvenem nadzoru zagotoviti tudi preventivo;

9. čestita Komisiji za predloge o izobraževanju in usposabljanju v njenem sporočilu in meni, 
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da je to odločilni dejavnik pri razvijanju kulture preprečevanja bolezni ter da bi to moralo 
postati nenehno potekajoč proces;

10. države članice poziva, naj preučijo sprejetje finančnih spodbud za spodbujanje zdravja in 
varnosti na delovnem mestu, predvsem z davčnimi olajšavami ali prednostjo pri javnih 
razpisih za varna podjetja ali podjetja s certifikatom na področju zdravja in varnosti, 
uvedbo sistema „bonus – malus“ v zavarovalni politiki in socialnovarstvenih prispevkih in 
finančnimi spodbudami za zamenjavo dotrajane ali nevarne opreme;

11. Komisijo poziva, naj začne revizijo Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za 
spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki 
so pred kratkim rodile ali dojijo;

12. pozdravlja zahtevo, naj države članice oblikujejo nacionalne strategije; poudarja, da bi 
morale te strategije pokrivati enako dolga obdobja in se začeti isto leto, da bi tako olajšali 
primerjavo nacionalnih strategij in njihovih rezultatov; postaviti bi morale jasne in 
merljive cilje ter se še posebej osrediniti na mala in srednje velika podjetja ter ranljive 
skupine, kot so delavci migranti, mladi in starejši delavci, ženske, zaposleni za določen 
čas preko agencij ter invalidi;

13. poziva tako Komisijo kot države članice, naj v celoti uporabijo okvirno direktivo in 
veljavne zdravstvene in varnostne predpise za vse delavce, tudi tiste, ki so navadno 
prezrti, na primer zaposleni na kmetijah, v gospodinjstvih in na domu, ter preučijo vse 
dostopne možnosti, da se zdravstveni in varnostni predpisi kjer le mogoče razširijo na 
samozaposlene in zaposlene v vojski;

14. meni, da delodajalčeve obveznosti glede varnosti ne bi smele veljati samo za tiste osebe, 
za katere jih pravno zavezuje pogodba o zaposlitvi, pač pa bi morale veljati tudi v 
razmerjih s podizvajalci – zaradi tega bi morale države članice razmisliti o omejitvi števila 
podizvajalcev v takšnih verižnih razmerjih in glavnemu pogodbeniku določiti skupno 
odgovornost za podizvajalčeve obveznosti do zaposlenih;

15. pričakuje rezultate druge faze posvetovanja med socialnimi partnerji o mišično-kostnih 
okvarah ter meni, da bi bila najboljša izbira za to direktiva; tovrstne okvare se namreč 
vedno pogosteje pojavljajo, veljavna zakonodaja pa je očitno pomanjkljiva, saj ne 
obravnava vseh delovnih razmer oziroma ne pokriva vseh tveganj za mišično-kostne 
okvare, povezane s poklicem;

16. pričakuje rezultate druge faze posvetovanja med socialnimi partnerji o reviziji direktive o 
rakotvornih snoveh iz leta 2004 in meni, da bi jo bilo najbolje dopolniti tako, da bi zajela 
tudi mutagene snovi in snovi, strupene za razmnoževanje, predlagati revizijo zavezujočih 
mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti za rakotvorne snovi s seznama v direktivi ter 
določiti nove mejne vrednosti za nekatere rakotvorne in mutagene snovi ter snovi, 
strupene za razmnoževanje, pri čemer naj bo kristalni kremen na prvem mestu;

17. pozdravlja nedavne sklepe o nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu, sprejete v okviru 
sporazuma med socialnimi partnerji; vendar obžaluje, da sporazum ne omenja izrecno 
nasilja s strani tretjih oseb; zato poziva socialne partnerje, naj dosežejo večsektorski 
sporazum o tem, Komisijo pa, naj oblikuje predloge, če takega sporazuma ne bi bilo 
mogoče doseči;
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18. poudarja pomembnost nenehnega dialoga med zainteresiranimi stranmi, vključno z 
oblastmi, delodajalci, zaposlenimi in njihovimi predstavniki ter civilno družbo, kot 
ključnega orodja pri razvijanju visokih zdravstvenih in varnostnih standardov; dialog bi 
moral privesti do boljšega vedenja o dejanskih tveganjih za zdravje in varnost delavcev na 
ravni podjetij ali sektorjev ter do izmenjave dobre prakse;

19. meni, da je zastopanje zaposlenih osrednje vprašanje vsakršne politike s področja zdravja 
in varnosti; meni, da se povezave med predstavniki za zdravje in varnost na delovnem 
mestu in večjo uspešnostjo ne sme zanemariti, zato poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo sodelovalni pristop ter čim več delavcem zagotovijo dostop to predstavnikov 
za zdravje in varnost na delovnem mestu;

20. meni, da prekomeren delovni čas bistveno prispeva k povečanemu številu poklicnih 
nesreč in bolezni, ter poziva k ustreznemu ravnovesju med poklicnim in družinskim 
življenjem;

21. meni, da je bistvenega pomena prepoznavati in spremljati nova tveganja, ki se pojavljajo, 
na primer nanotehnologijo in psihosocialna tveganja; zato čestita observatoriju za 
tveganja, ki ga je vzpostavila agencija v Bilbau, za njegovo delo in pričakuje, da bo 
Komisija, ko bodo prepoznana nova tveganja, ukrepala glede na ugotovitve observatorija 
in pripravila ustrezne predloge;

22. agenciji v Bilbau priporoča, naj izvede posebne raziskave za posamezne težave in 
tveganja, s katerimi se srečujejo tako delavci za določen čas in zaposleni preko agencij, pa 
tudi delavci pogodbenih podizvajalcev, ter tako Komisiji in državam članicam olajša 
spopadanje z različnimi tveganji in ustrezno izvajanje veljavne zakonodaje, ki zadeva te 
skupine;

23. meni, da je treba na svetovni ravni sodelovati z mednarodnimi organizacijami (Svetovna 
trgovinska organizacija, Svetovna zdravstvene organizacija, Mednarodna organizacija 
dela) in zagotoviti, da se sprejmejo mednarodne konvencije in sporazumi o zdravju in 
varnosti pri delu ter da jih bodo vse strani izvajale; meni, da je to pomemben dejavnik za 
ohranjanje konkurenčnosti EU in za to, da se podjetja iz EU ne bi selila preko meja EU v 
okolje, ki bi bilo bolj permisivno glede zakonodaje s tega področja; meni tudi, da je to 
vprašanje varovanja človekovih pravic in da bi ga zato morali obravnavati tudi pri 
pogajanjih s tretjimi državami;

24. zato poziva države članice, naj spoštujejo mednarodne predpise o zdravju in varnosti, 
zlasti pa, naj ratificirajo konvencijo Mednarodne organizacije dela št. C-187 in izvajajo 
priporočilo R-197;

25. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Sporočilo Komisije o strategiji Skupnosti 2007–2012 za zdravje in varnost pri delu

Sporočilo Komisije je vredno vse pohvale, saj se močno osredinja na nesreče pri delu
(zastavljeni cilj je 25-odstotno zmanjšanje po vsej EU) in se zavzema za podporo malim in 
srednje velikim podjetjem pri izvajanju veljavne zakonodaje. Zelo spodbudno je tudi videti 
poudarek na izobraževanju in usposabljanju, uporabi finančnih spodbud in predlaganih 
nacionalnih strategijah. Vendar poročevalka meni, da je v sporočilu premalo govora o 
poklicnih boleznih in raku, ki so večja težava in jih je več kot delovnih nesreč, delavčevemu 
zdravju, podjetjem, produktivnosti in družbi kot celoti pa povzročijo tudi večjo škodo. 
Poročevalka je tudi razočarana, ker Komisija ni podrobno opisala, kako namerava doseči 
zastavljene cilje. Potrebni bi bili podrobni načrti s finančno in časovno obvezo, tako da bi se 
napredek lahko meril in spremljal. Čeprav so dobre namere iz sporočila pohvalne, a če jim ne 
bodo sledili oprijemljivi ukrepi, se bodo izkazale za nesmiselne.

Izvajanje in uveljavljanje

Ponovno je treba poudariti, da izvajanje in uveljavljanje strategije ni bilo uspešno in da je 
potrebnih veliko izboljšav, čeprav poročevalka meni, da pri tem ne bi smeli izključiti novih 
pobud, zlasti za tveganja, ki se pojavljajo na novo. Potrebna je prava kombinacija strožjih in 
boljših delovnih inšpekcij, učinkovite preventive, ustreznih pobud in sankcij, pa tudi 
izmenjave dobre prakse in večjega sodelovanja delavcev.

Skupine in podjetja z velikim tveganjem

Zaskrbljujoči statistični podatki kažejo, da delovne nesreče in z delom povezane bolezni niso 
enakomerno porazdeljene med vsemi delavci. V nekaterih skupinah, kot so delavci migranti, 
delavci, ki so zaposleni za določen čas preko agencij, ženske, mladi in starejši delavci, je ta 
delež precej višji od evropskega povprečja. 

Podobno višje številke se kažejo tudi v malih in srednje velikih podjetjih, mikropodjetjih in 
nekaterih sektorjih, kot so gradbeništvo, ribištvo, kmetijstvo in transport, pa tudi v nekaterih 
državah članicah. Stališče poročevalke je, da je ta problem zlahka prepoznaven, zato bi ga 
bilo treba obravnavati prednostno.

Zadeva je še zlasti pereča za nekatere skupine ranljivih delavcev, kot je navedeno v prejšnjem 
odstavku. Te skupine se navadno zaposlujejo v netipičnih oblikah delovnih razmerij, delajo na 
primer doma ali s pogodbami za krajši čas, srečujejo pa se tudi s povečanim tveganjem, saj se 
odgovornost pri zunanjem izvajanju dela in podizvajalcih porazgubi. Večina delavcev iz teh 
skupin navadno zasluži manj in se srečuje z večjim tveganjem, saj so manj izobraženi ter se 
manj zavedajo svojih pravic in z delom povezanega tveganja.

Države članice bi morale v svojih nacionalnih strategijah v celoti upoštevati skupine in 
sektorje z večjim tveganjem ter se osrediniti na vprašanje netipičnih pogodb o zaposlitvi.

Ker v sedanji okvirni direktivi veliko skupin z velikim tveganjem ni zajetih, je poročevalka 
mnenja, da bi morala zajeti kolikor mogoče veliko delavcev ter da bi morale biti uveljavljene 
pravice vseh delavcev do zdravja in varnosti pri delu.

Nujno je treba tudi varovati noseče ženske, potrebna pa je tudi revizija direktive o nosečih 
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delavkah.

Nove pobude

Na obravnavanem področju poteka dvoje posvetovanj komisije s socialnimi partnerji o 
mišično-kostnih okvarah in rakotvornih snoveh. 
Poročevalka ugotavlja, da je regulativni okvir na obeh področjih pomanjkljiv, zato meni, da je 
potrebno ukrepanje, in sicer na najbolj sprejemljiv način za Komisijo, kot je bilo izraženo tudi 
v dokumentih iz druge faze posvetovanja s socialnimi partnerji.

Mednarodni vidik

Koristi mednarodnega sodelovanja so nedvomno zelo pomembne in koristne, predvsem zato, 
da države članice EU izboljšujejo svojo raven zdravja in varnosti pri delu, in zato, da se 
zagotovi, da se naši trgovinski partnerji in sosedje ne poskušajo kratkoročno (vendar na dolgi 
rok ravno z nasprotnim učinkom) okoristiti z nižjimi standardi zaradi zmanjšanja stroškov in 
ponuditi nižje cene kot tisti, ki imajo višjo raven zdravja in varnosti pri delu. Vendar bi 
moralo biti glavno vprašanje spoštovanje in dostojanstvo vseh delavcev v vseh državah, EU 
pa ima veliko moč, da to zagotovi s svojimi pogajanji o trgovini, pomoči in vabljivim 
članstvom v EU, kar si mnogi želijo.

Druga vprašanja

Osnutek poročila nikakor ne zajema vseh vprašanj in tem, o katerih se sprašuje poročevalka, 
vendar jih zaradi prostorske omejenosti ni mogla vključiti, kljub temu pa zaslužijo pozornost 
v končni resoluciji Evropskega parlamenta. 


