VÝZVA EVROPSKÉ KOMISE
NA DALŠÍ ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ BOZP V ČLENSKÝCH STÁTECH EU
V červnu 2014 Evropská komise vydala sdělení „O strategickém rámci BOZP pro
léta 2014-2020“, který navazuje na strategii k BOZP z let 2007-2012. Počáteční
období časové působnosti Strategie se shoduje s obdobím, kdy dojde k
vyhodnocování současné právní úpravy v BOZP v jednotlivých členských zemích a k
vyhodnocení transpozice rámcové směrnice 89/391/EHS.
Strategie identifikuje následující tři výzvy, ve kterých se zaměřuje na:
(1)
BOZP v malých s středních podnicích (dále jen „SME“) opatření BOZP, která
jsou pro SME mnohdy disproporčně obtížnější dodržovat a zároveň jsou v SME
nejčastěji porušována;
(2)
nemoci z povolání a jejich prevenci;
(3)
vyrovnávání se s nepříznivým demografickým vývojem pracovníků v Evropě a
reagovat na demografickou změnu vhodnými opatřeními, zejména cestou podpory
ekonomické aktivity starších obyvatel a vytvářením vhodných pracovních podmínek
pro starší pracovníky.
Na tyto výzvy EU reagují schválené klíčové strategické cíle pro jednotlivé
členské státy EU:
1. přehodnotit národní právo a přijmout na základě vyhodnocení potřebná
opatření;
2. usnadnit zejména SME dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci;
3. efektivněji vynucovat dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a
zjednodušit stávající právní předpisy (propojení s programem REFIT a
hodnocením rámcové směrnice 89/391/EHS);
4. zabývat se problematikou stárnoucí pracovní síly, vznikajícími novými riziky,
prevencí onemocnění souvisejících s prací a nemocí z povolání;
5. zlepšit shromažďování statistických údajů v oblasti BOZP,včetně údajů o PÚ a
nemocech z povolání;
6. zdokonalovat informační základnu o BOZP v EU; efektivněji koordinovat úsilí
EU a mezinárodní úsilí o řešení otázek BOZP a spolupracovat s
mezinárodními organizacemi (MOP, WHO aj.).
Nástroje národních politik v BOZP
Z nástrojů pro realizaci národní politiky BOZP mají nadále hrát primární úlohu
právní předpisy, vhodně doplněné o nelegislativní nástroje (výměna
osvědčených postupů –příkladů SPRÁVNÉ PRAXE, zvyšování povědomí laické a
odborné veřejnosti o BOZP jako o veřejném zájmu, tvorba a stanovení dobrovolných
norem a tvorba snadno použitelných nástrojů informačních technologií), včetně
vyššího čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu na tuto oblast.
Nezbytné je také zapojení sociálních partnerů.
Jaká byla pozice ČR, kterou zastávala v Poradním výbor BOZP Rady EU?
ČR souhlasila s návrhem závěrů Rady EU a prohlásila prostřednictvím svého
zástupce, že je připravena aktivně spolupracovat při jejich uskutečňování.

