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SUGGESTIES
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie
op te nemen:
1. benadrukt dat de sector van de offshore-olie- en -gasactiviteiten zeer grote risico's met
zich meebrengt voor de gezondheid en de veiligheid van werknemers vanwege de soms
extreme milieuomstandigheden, ploegendiensten van 12 uur, alsmede de geïsoleerde
ligging, en is van mening dat hun arbeidsomstandigheden moeten worden
gereglementeerd, met name in verband met de menselijke fouten die dit met zich mee kan
brengen;
2. is verheugd dat de Commissie voornemens is richtlijn 92/91/EEG te herzien, en eist dat er
gekozen wordt voor een benadering van maximale en niet minimale harmonisering, omdat
dat laatste kan leiden tot verschillen in behandeling binnen dezelfde onderneming, naar
gelang de winningplaats;
3. dringt erop aan dat er door de inspectieorganen doelmatige controlesystemen moeten
worden gehanteerd, met innoverende methoden zoals specifieke controles van
arbeidstijden of reddingsacties;
4. wenst dat er een cultuur van gezondheid en veiligheid ontstaat, door de inzet van de
ondernemingen en de actieve deelname van de werknemers, met name door hen te
raadplegen en te betrekken bij de opstelling en de toepassing van veiligheidsprocedures,
alsmede door hen op de hoogte te stellen van het mogelijke risico dat zij lopen;
5. verzoekt de Commissie de mogelijkheid te overwegen om opleidingseisen vast te stellen
voor werknemers die werkzaamheden met een hoog risico verrichten;
6. eist dat er strikte criteria worden gehanteerd in termen van opleidings- en veiligheidseisen
voor onderaannemers, die over de vereiste vaardigheden moeten beschikken om
onderhouds- en constructiewerkzaamheden te verrichten;
7. eist dat in de Unie gevestigde ondernemingen bij al hun activiteiten wereldwijd dezelfde
regels toepassen op het gebied van gezondheid en veiligheid van werknemers.

PA\866068NL.doc

3/3

PE464.779v01-00

NL

