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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning 
och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att arbetstagarna inom sektorn för olje- och 
gasverksamhet till havs utsätts för mycket höga hälso- och säkerhetsrisker på grund av de 
ibland extrema miljöförhållandena, arbetstider med vaktpass på 12 timmar, liksom en 
isolerad arbetsmiljö, och konstaterar att dessa speciella arbetsförhållanden och framför allt 
den psykiska stressen är och måste fortsätta vara reglerade i syfte att minimera fel som 
beror på den mänskliga faktorn och skydda arbetstagarna. Parlamentet rekommenderar 
därför att arbetstagare ska erbjudas ett försäkringssystem och ett ömsesidigt 
försäkringsbolag som lämpar sig för de risker som finns.

2. Europaparlamentet ser positivt på kommissionens planerade översyn av 
direktiv 92/91/EEG och kräver en strategi baserad på gemensamma normer i syfte att 
undvika skillnader i behandling inom samma företag beroende på platsen för 
verksamheten. Parlamentet efterlyser vidare en öppen, effektiv och konsekvent 
uppsättning bestämmelser som ska tillämpas på samtliga arbetstagare inom 
offshoresektorn, samt en bedömning av såväl effektiviteten i befintlig lagstiftning som 
möjligheterna till en framtida harmonisering av lagstiftningen.

3. Europaparlamentet understryker att vissa medlemsstater redan har utmärkta 
säkerhetsmekanismer i jämförelse med dem som finns internationellt och på europeisk 
nivå.

4. Europaparlamentet betonar att det är av största vikt att fastställa bästa praxis när det gäller 
hälsa och säkerhet samt för utbildning och kvalifikationer.

5. Europaparlamentet vidhåller att inspektionsorganen behöver effektiva kontrollsystem med 
innovativa metoder såsom särskilda granskningar av arbetstider eller räddningsinsatser, 
samt att det måste finnas möjlighet att utfärda sanktioner om arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet skulle äventyras.

6. Europaparlamentet efterlyser en förebyggande hälso- och säkerhetskultur, som förutsätter 
ett engagemang från företagen och fackföreningarna samt ett aktivt deltagande från 
arbetstagarna, framför allt genom samråd med dessa och genom att de involveras i 
utarbetandet och tillämpningen av säkerhetsförfarandena, liksom genom information om 
den potentiella risk de utsätts för. Parlamentet betonar hur viktigt det är att testa och 
övervaka dessa förfaranden i hela befälsordningen för att se till att även personer i hög 
chefsställning är utbildade och kan hållas ansvariga i händelse av olyckor och brister i 
säkerheten.

7. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att främja tillämpningen av 
ILO:s riktlinjer gällande ledningssystem för arbetsmiljön (ILO-OSH 2001) i hela olje- och 
gasindustrin.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att endast tillåta certifierad intern eller 
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extern utbildning och uppmanar kommissionen att utarbeta europeiska standarder för en 
sådan certifiering.

9. Europaparlamentet anser att alla arbetstagare, oavsett deras uppgift eller anställningsform, 
också bör få fullständig information om de hälso- och säkerhetsrutiner som gäller för 
arbete vid offshoreanläggningar.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att fastställa 
gemensamma höga säkerhetsstandarder och säkerhetssystem som motverkar och 
begränsar hot i syfte att minimera riskerna och att, vid behov, sätta in snabba och effektiva 
insatser. Parlamentet uppmanar även till att det ställs krav på utbildningen i 
medlemsstaterna för arbetstagare, inbegripet entreprenörer och underentreprenörer, med 
högriskuppgifter, och att dessa harmoniseras för att garantera ett enhetligt genomförande i 
alla europeiska vatten. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att i en positiv anda 
tillsammans med internationella partner utreda möjligheten att åstadkomma ett globalt 
initiativ om hälso- och säkerhetsregler för arbetstagare och se till att dessa regelbundet 
uppdateras för att följa med i den senaste tekniska utvecklingen.

11. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att stärka arbetstagarnas rättigheter 
genom att skydda dem från trakasserier så att de anonymt kan rapportera säkerhetsbrott
eller säkerhetsrisker till de behöriga myndigheterna.

12. Europaparlamentet kräver att underentreprenörer omfattas av stränga hälsoskyddsregler 
samt säkerhets- och utbildningsregler och att de måste ha rätt kompetens för att utföra 
underhålls- och byggarbeten inom sitt ansvarsområde. Arbetstagare, inklusive 
entreprenörer och underentreprenörer samt arbetstagarorganisationer, måste informeras 
om arbetets samtliga risker innan det i praktiken utförs.

13. Europaparlamentet efterlyser ett närmare samarbete mellan Östersjöområdet och 
Nordsjöregionen i olje- och gasverksamheten till havs.

14. Europaparlamentet kräver att alla företag som är etablerade eller bedriver verksamhet i 
EU tillämpar samma regler för arbetstagarnas hälsa och säkerhet vid all verksamhet 
världen över, och att kommissionen utarbetar ett globalt initiativ, i samarbete med rådet 
och parlamentet, för att förbättra dessa regler i och utanför EU, såvida inte verksamheten 
bedrivs i ett land där standarden för ledningssystem för arbetsmiljön är högre än den i EU, 
där det i så fall är den högre standarden som ska tillämpas.

15. Europaparlamentet uppmanar EU att samarbeta med de länder utanför EU, inklusive deras 
arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, vars medborgare utför tjänster i EU:s olje- och 
gasindustri till havs för att se till att företag som är etablerade utanför EU, men som 
bedriver verksamhet i EU:s vatten, är bundna av EU:s arbetsvillkor och lagstiftning om 
ledningssystem för arbetsmiljön.

16. Europaparlamentet betonar att även arbetstagare i senare led i bearbetningskedjan till havs 
eller på land utsätts för extremt höga hälso- och säkerhetsrisker. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att inkludera dessa arbetstagare då de utarbetar regler.

17. Europaparlamentet efterlyser regelbunden specifik medicinsk uppföljning erbjuds 
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arbetstagare som arbetar i olje- och gasindustrin till havs. Parlamentet rekommenderar att 
arbetstagarna minst en gång om året genomgår en läkarundersökning för att kontrollera 
deras psykiska och fysiska hälsa.

18. Europaparlamentet uppmanar EU att överväga möjligheten att inrätta en separat 
oberoende tillsynsmyndighet för hälso- och säkerhetsfrågor inom olje- och gasindustrin.

19. Europaparlamentet efterlyser permanent övervakning av risker baserad på en systematisk 
insamling av information och vetenskapliga yttranden för att nya och kommande risker 
ska kunna förutses.

20. Europaparlamentet efterlyser större öppenhet, framför allt när det gäller offentliggörande 
av olycksrapporter, olyckornas eventuella effekter på folkhälsan samt av 
inspektionsrapporter. Parlamentet föreslår att denna information ska centraliseras på en på 
en allmän europeisk plattform.

21. Europaparlamentet efterlyser godkännandet av en mekanism för utvärdering av de risker 
som arbetstagarna utsätts för och att denna utvärdering beaktas vid beräkningen av 
arbetstagarnas ersättning.



PE464.779v02-00 6/6 AD\870785SV.doc

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 15.6.2011

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

36
8
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, 
Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, 
David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark,
Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari 
Essayah, Ilda Figueiredo, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta 
Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le 
Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, 
Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana 
Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Slutomröstning: närvarande suppleanter Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Roger Helmer, Richard 
Howitt, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Jelko Kacin, Evelyn Regner, 
Emilie Turunen


