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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at olie- og gasaktiviteter offshore udgør en højrisikosektor for 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på grund af de nogle gange ekstreme 
miljøbetingelser, arbejdet i 12-timersskift og afsondretheden, og erkender, at disse særlige 
arbejdsvilkår og navnlig den psykiske belastning er og fortsat bør være omfattet af regler 
for at mindske de menneskelige fejl og beskytte arbejdstagerne; mener derfor, at 
arbejdstagerne bør have adgang til en forsikringsordning samt et gensidigt 
forsikringsselskab, der er afpasset efter de relevante risici;

2. glæder sig over, at Kommissionen agter at gennemgå direktiv 92/91/EØF, og henstiller, at 
der vælges en strategi baseret på fælles standarder med henblik på at undgå forskelle i 
behandlingen af arbejdstagere inden for den samme virksomhed, alt efter hvor de arbejder;
henstiller desuden, at der anvendes et gennemsigtigt, effektivt og konsekvent regelsæt på 
alle arbejdstagere, der er beskæftiget i offshoresektoren, og at der foretages en vurdering 
både af effektiviteten af den gældende lovgivning og af mulighederne for en fremtidig 
harmonisering af lovgivningen;

3. understreger, at nogle medlemsstater allerede har fortrinlige sikkerhedsordninger 
sammenlignet med det internationale og europæiske niveau;

4. understreger, at det er af største betydning at identificere bedste praksis både inden for 
sundhed og sikkerhed og inden for uddannelse og kvalifikationer;

5. fremhæver behovet for effektive kontrolordninger for inspektionsorganerne med 
innovative metoder som f.eks. særlig kontrol af arbejdstid eller redningsaktioner og med 
mulighed for at anvende sanktioner i tilfælde af manglende hensyntagen til 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed;

6. anser det for nødvendigt at udvikle en forebyggende sundheds- og sikkerhedskultur, hvor 
både arbejdsgiverne og fagforeningerne forpligter sig, og hvor arbejdstagerne deltager 
aktivt, navnlig ved at de høres og inddrages i udarbejdelsen og anvendelsen af 
sikkerhedsprocedurer og orienteres om eventuelle risici; påpeger betydningen af at 
afprøve og overvåge disse procedurer i hele kommandokæden for at sikre, at den øverste 
ledelse også er uddannet og ansvarlig i tilfælde af ulykker eller sikkerhedssvigt;

7. opfordrer Den Europæiske Union til at fremme anvendelsen af ILO's retningslinjer for 
systemer til arbejdsmiljøledelse (ILO-OSH 2001) i hele olie- og gassektoren;

8. opfordrer medlemsstaterne til kun at tillade certificeret intern eller ekstern uddannelse og 
anmoder Kommissionen om at udvikle europæiske standarder for denne certificering;

9. mener, at alle arbejdstagere uanset deres opgave eller kontraktmæssige status også bør 
informeres fuldt ud om sundheds- og sikkerhedsprocedurer, når de arbejder på 
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offshoreanlæg;

10. anmoder Kommissionen om at overveje muligheden af fælles høje sikkerhedsstandarder 
og -systemer til at imødegå og begrænse trusler med henblik på at mindske risiciene og 
om fornødent muliggøre en hurtig og effektiv reaktion; anmoder også om, at der fastsættes 
krav til uddannelse for arbejdstagere i EU-medlemsstaterne, herunder leverandører og 
underleverandører, der varetager risikofyldte opgaver, og at de harmoniseres, så der kan 
sikres en ensartet gennemførelse i alle europæiske farvande; opfordrer Kommissionen til 
at indgå i et positivt samarbejde med internationale partnere med henblik på at undersøge 
muligheden af et globalt initiativ vedrørende regler for arbejdstagernes sundhed og 
sikkerhed, som bør ajourføres regelmæssigt for at være i overensstemmelse med den 
seneste teknologiske udvikling;

11. opfordrer Kommissionen til at styrke arbejdstagernes rettigheder ved at beskytte dem mod 
chikane for at sikre, at de kan indberette sikkerhedssvigt eller risici til de kompetente 
myndigheder anonymt;

12. anmoder om, at der stilles strenge krav til sikkerhed, sundhedsbeskyttelse og uddannelse 
hos underleverandører, som bør besidde de nødvendige kompetencer til at kunne udføre 
vedligeholdelses- og anlægsopgaver inden for deres ansvarsområde; henstiller, at 
arbejdstagere, herunder leverandører og underleverandører samt 
arbejdstagerorganisationer informeres om alle risici i forbindelse med arbejdet inden dets 
faktiske udførelse;

13. tilskynder til, at der udvikles et tættere samarbejde mellem Østersø- og Nordsøregionerne 
i forbindelse med olie- og gasudvindingsaktiviteter offshore;

14. kræver, at virksomheder, der er hjemmehørende eller aktive EU anvender de samme 
regler angående arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i alle deres aktiviteter overalt i 
verden, og at Kommissionen i samarbejde med Rådet og Parlamentet iværksætter et 
globalt initiativ til forbedring af disse regler både i EU og i tredjelande, medmindre der 
udføres aktiviteter i et land, der har højere arbejdsmiljøstandarder end EU, hvilket 
indebærer, at disse standarder finder anvendelse;

15. opfordrer EU til at samarbejde med relevante lande uden for EU, inklusive deres 
arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, hvis statsborgere udfører tjenester i EU's olie-
og gasindustri offshore med henblik på at sikre, at selskaber, der er baseret uden for EU, 
men driver virksomhed i EU-farvande, er forpligtet til at overholde EU's lovgivning om 
arbejdsvilkår og arbejdsmiljø;

16. understreger, at også arbejdstagere i den efterfølgende forarbejdning offshore eller på land 
er udsat for meget store sundheds- og sikkerhedsrisici; anmoder medlemsstaterne om at 
inddrage disse arbejdstagere i deres reguleringsaktiviteter;

17. anmoder om, at der stilles regelmæssig, specifik opfølgende sundhedspleje til rådighed for 
arbejdstagere, der udøver deres aktiviteter inden for olie- og gassektoren offshore; 
anbefaler, at der mindst en gang om året foretages en undersøgelse af arbejdstagernes 
fysiske og psykiske helbredstilstand;
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18. opfordrer EU til at undersøge muligheden af at oprette et uafhængigt sundheds- og 
sikkerhedskontrolorgan udelukkende for olie- og gasindustrien;

19. anmoder om, at der foretages en permanent overvågning af risici på grundlag af 
systematisk indsamling af information og videnskabelige udtalelser, hvilket ville blive 
gøre det muligt at foregribe nye risici;

20. efterlyser øget gennemsigtighed navnlig med hensyn til offentliggørelse af 
ulykkesrapporter, deres mulige indvirkning på folkesundheden samt inspektionsrapporter; 
foreslår, at disse oplysninger samles på en europæisk, offentlig platform.

21. opfordrer til, at der indføres en mekanisme til vurdering af de risici, som arbejdstagerne 
udsættes for, og at der tages højde for denne vurdering ved beregningen af arbejdstagernes 
løn.
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