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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 anser att deras arbetsförhållanden bör regleras, framför allt med 
tanke på de effekter som dessa aspekter kan ha på den mänskliga faktorn.

2. Europaparlamentet ser positivt på kommissionens planerade översyn av 
direktiv 92/91/EEG och kräver en strategi för maximal och inte minimal harmonisering, 
vilken kan medföra skillnader i behandling inom samma företag beroende på platsen för 
verksamheten.

3. Europaparlamentet vidhåller att inspektionsorganen behöver effektiva kontrollsystem med 
innovativa metoder såsom särskilda granskningar av arbetstider eller räddningsinsatser.

4. Europaparlamentet efterlyser en hälso- och säkerhetskultur, som förutsätter ett 
engagemang från företagen och 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.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att ställa krav på 
utbildning för arbetstagare med högriskuppgifter.

6. Europaparlamentet kräver att underentreprenörer omfattas av stränga säkerhets- och 
utbildningskriterier och att de måste ha rätt kompetens för att utföra underhålls- och 
byggarbeten.

7. Europaparlamentet kräver att alla företag som är etablerade i EU tillämpar samma regler 
för arbetstagarnas hälsa och säkerhet vid all verksamhet världen över.


