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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at EU og medlemsstaterne i forbindelse med fremme af sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen skal prioritere en forebyggende tilgang og sætte hver enkelt 
lønmodtager i stand til fuldt ud at forene arbejds- og privatliv, idet der tages hensyn til de 
nationale forebyggelsesprogrammer, der gennemføres af de offentlige tjenester for 
sundhed, hygiejne og sikkerhed på arbejdspladsen, og som tager sigte på beskyttelse af
arbejdstagernes sundhed og arbejdsvilkår; 

2. opfordrer EU og medlemsstaterne til at udvikle et europæisk program til overvågning af 
erhvervsrisici, navnlig muskel- og knoglelidelser og psykosociale lidelser, der bygger på 
sundhedsmæssige indikatorer og epidemiologiske definitioner og redskaber, som er fælles 
for alle 27 medlemsstater; understreger behovet for en integreret tilgang baseret på 
overvågning, der tager hensyn til både lønmodtageres karriereforløb og pensionerede 
lønmodtageres helbredstilstand;

3. minder om, at arbejdspladsen skal ses som en udvalgt platform for EU's og 
medlemsstaternes forebyggende strategier for både smitsomme og ikke-smitsomme 
sygdomme, og at arbejdsgivere, lønmodtagerorganisationer og andre af arbejdsmarkedets 
parter har en vigtig rolle at spille for at fremme en sund levevis og udbrede viden om 
sundhed i den erhvervsaktive befolkning;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres indsats mod ulighederne på 
sundhedsområdet og til at mindske forskellene i arbejdsvilkår og med hensyn til adgangen 
til tjenester, der sigter på en forbedring af arbejdstagernes sundhed, forebyggelse og 
fremme af sundheden på arbejdspladsen;

5. understreger den omstændighed, at visse grupper, f.eks. unge og ældre arbejdstagere, 
indvandrere og arbejdstagere i usikre arbejdsforhold (f.eks. tidsbegrænsede 
arbejdskontrakter, midlertidigt arbejde eller deltidsarbejde) hyppigere er udsat for 
erhvervsrisici; understreger, at der bør lægges særlig vægt på situationen for sårbare 
arbejdstagere, herunder personer, der skal deltage i obligatoriske aktiveringsordninger 
uden forudgående oplæring eller opnåelse af de nødvendige færdigheder; opfordrer derfor 
Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe forebyggende foranstaltninger, der mere 
specifikt henvender sig til disse målgrupper; mener, at der i særlig grad bør fokuseres på 
kvinder og spørgsmål i tilknytning til moderskab og minder om, at en stabil og 
rettighedsgivende beskæftigelse spiller en vigtig rolle for sundheden og sikkerheden på 
arbejdspladsen;

6. understreger, at uddannelsesprogrammer har afgørende betydning for sikkerheden for og 
overvågningen af unge i de første arbejdsmåneder; mener i denne forbindelse, at 
uddannelsesprogrammer, som giver relevante oplysninger om den berørte sektor, spiller 
en afgørende rolle, såvel som en overvågning af høj kvalitet, der direkte indvirker på 
arbejdstagernes sikkerhed;
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7. opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2012 at foreslå bindende lovgivning, der 
skal sikre, at sundheds- og sikkerhedslovgivningen finder fuld anvendelse på 
underleverandører på alle niveauer, således at der sættes en stopper for visse 
arbejdsgiveres praksis med kun at lade forebyggende foranstaltninger omfatte deres egne 
arbejdstagere;

8.  påpeger, at et af de vigtigste mål for EU-strategien 2007-2012 ikke blot er at sikre en 
korrekt gennemførelse af fællesskabslovgivningen men også at forbedre og forenkle den 
gældende lovgivning, bl.a. ved anvendelsen af ikke-bindende instrumenter; minder i 
øvrigt om, at EU i henhold til artikel 4 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde kun deler kompetence med medlemsstaterne på områderne beskæftigelse 
og folkesundhed, og at Kommissionen i meddelelsen fra 2007 insisterer på behovet for at 
udvikle og gennemføre nationale strategier; understreger derfor, at det er nødvendigt at 
foretage en systematisk tilpasning af den europæiske lovgivning til de sociale ændringer 
og at undgå, at der indføres en unødvendig europæisk lovgivning;

9. fremhæver, at en vellykket strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012 
indebærer et "vedvarende, langsigtet og ensartet fald i antallet af arbejdsulykker og 
erhvervssygdomme" og navnlig gennemførelse af den udtrykkeligt nævnte målsætning om 
at nedbringe antallet af arbejdsulykker med 25 %; bemærker, at det vil være nødvendigt at 
underbygge disse resultater med passende kvantitative data vedrørende udviklingen i 
arbejdsulykker og erhvervssygdomme på EU-niveau; 

10. opfordrer indtrængende Kommissionen til at lette indførelsen af europæiske normer for 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen; fremhæver i denne forbindelse, at det er vigtigt 
med samarbejde mellem medlemsstaterne med hensyn til såvel fastlæggelse af årsagerne 
til arbejdsulykker som udveksling af bedste praksis;

11. gør opmærksom på, at rammedirektivet vedrørende sikkerhed og sundhed under arbejdet 
(89/391/EØF) allerede er over 20 år gammelt og nu kræver omfattende ændringer, og at 
det derfor skal tilpasses de nye udfordringer på et ændret arbejdsmarked og udviklingerne 
i forvaltningen af sundhedsplejen, f.eks. stigningen i psykiske sygdomme og i muskel- og 
knoglelidelser, så det fokuserer på målrettede beskæftigelsespolitikker til støtte for 
arbejdstagernes beskæftigelsesegnethed, sundhed og trivsel;

12. opfordrer under henvisning til det voksende problem, som arbejdsrelaterede depressioner 
og kognitive forstyrrelser udgør, Kommissionen til at prioritere psykiske lidelser, som 
f.eks. depression, under genbehandlingen af strategien og den europæiske sundheds- og 
sikkerhedslovgivning;

13. opfordrer Kommissionen til at revidere direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af 
arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer 
eller mutagener med henblik på at udvide dets anvendelsesområde til at indbefatte 
reproduktionstoksiske stoffer; konstaterer, at fastlæggelsen af grænseværdier for 
sundhedsfarlige stoffer reelt kun er blevet foretaget for nogle få stoffer; opfordrer i 
arbejdstagernes interesse til hurtig gennemførelse af Reach-forordningen og navnlig til 
effektiv gennemførelse af substitutionskravene i direktiv 2004/37/EF;

14. udtrykker bekymring over den utilstrækkelige evaluering af de risici, som gravide kvinder 
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udsættes for på arbejdspladsen; opfordrer til, at der foretages en grundig undersøgelse af 
følgerne af, at gravide kvinder udsættes for visse arbejdsvilkår (f.eks. eksponering for 
kemikalier, ioniserende stråler, elektromagnetiske bølger, stress, voldsom varme, tunge 
løft, osv.); opfordrer i denne forbindelse også til, at der foretages en undersøgelse af 
sammenhængen mellem på den ene side spontane aborter, fødselskomplikationer og 
fødsel af børn med helbredsproblemer og arbejdsvilkår, der indebærer en risiko for 
gravide;

15. bemærker, at Parlamentet i 2007 fandt den eksisterende lovgivning om muskel- og 
knoglelidelser utilstrækkelig og følgelig opfordrede Kommissionen til at overveje at 
forelægge forslag til et direktiv; konstaterer, at lovgivningen om muskel- og 
knoglelidelser fire år senere stadig er utilstrækkelig, da Kommissionen har udsat sit nye 
forslag til direktiv;

16. beklager, at der på europæisk plan ikke er fastlagt en fælles definition på mobning; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle effektive nationale strategier 
til bekæmpelse af vold på arbejdspladsen på grundlag af en definition af mobning, som er 
fælles for de 27 medlemsstater;

17. beklager forsinkelsen i Kommissionen med hensyn til forelæggelse af et nyt 
lovgivningsmæssigt forslag om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i 
forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af elektromagnetiske 
felter efter udsættelsen af gennemførelsen af direktiv 2004/40/EF og anmoder om hurtig 
gennemførelse af den relevante lovgivning, efter at den er vedtaget;

18. understreger, at mænd og kvinder ikke i samme grad berøres af erhvervsrisici, uanset om 
der er tale om psykosociale eller fysiske risici (herunder muskel- og knoglelidelser); 
påpeger også, at der kan etableres en forbindelse mellem usikre arbejdskontrakter, navnlig 
ved midlertidigt arbejde eller deltidsarbejde, og den stigende forekomst af fysiske og 
psykosociale erhvervsrisici; opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til i deres 
nationale strategier at tage hensyn til kønsdimensionen og de risici, der knytter sig til de 
forskellige arbejdskontrakter;

19. kræver, at man sikrer ressourcer til arbejdstilsyn samt høje kvalitetsstandarder for 
uddannelse og videreuddannelse af de tilsynsførende, og at kontrollen intensiveres; 
forlanger, at arbejdstilsynets uafhængighed af virksomhederne sikres;

20. glæder sig over, at de foreliggende oplysninger bekræfter den nedadgående tendens i 
antallet af arbejdsulykker; påpeger imidlertid, at der stadig sker for mange arbejdsulykker;

21. påpeger, at Kommissionen i sin meddelelse af 2007 erklærede, at et af dets mål var at 
støtte små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i forbindelse med gennemførelsen af 
den gældende EU-lovgivning og deres risikoforebyggende politikker; 

22. påpeger, at en hensigtsmæssig uddannelse af arbejdstagerne bidrager betydeligt til deres 
sundhed og sikkerhed, og at der derfor i højere grad bør fokuseres på uddannelse i 
fremtiden;

23. opfordrer Kommissionen til i fremtidige lovgivningsmæssige tiltag vedrørende sundhed 
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og sikkerhed på arbejdspladsen, når det er relevant, at fremme anvendelse af teknologier, 
som kan mindske de risici, som farlige stoffer udgør i tilfælde af arbejdsulykker, og 
således, hvor det er muligt, at lade disse teknologier erstatte brugen af kemiske eller 
radioaktive stoffer;

24. anmoder om, at der som et minimumskrav til medlemsstaterne udarbejdes en bindende 
europæisk liste over erhvervssygdomme, hvori erhvervssygdomme, der hidrører fra nye 
sygdomsfremkaldende arbejdsrelaterede belastninger, som f.eks. psykiske sygdomme og 
muskel- og knoglelidelser, anerkendes som erhvervssygdomme; 

25. i opfordrer medlemsstaterne til snarest at gennemføre direktiv 2010/32/EU om 
forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren og til at sikre den bedst mulige 
beskyttelse af patienter og sundhedspersonale, der udsættes for infektioner i tilknytning til 
sundhedsydelser;

26. understreger, at det er nødvendigt løbende at forbedre indsamlingen af oplysninger for at 
sikre sammenligneligheden heraf på EU-niveau;

27. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at gøre det lettere at anvende direktiverne 
om beskyttelse af arbejdstagerne i praksis uden dog at mindske effektiviteten af reglerne 
vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen;

28. slår til lyd for forelæggelse af et lovgivningsinitiativ om beskyttelse af arbejdstagere mod 
tobaksrøg på arbejdspladsen, da der endnu ikke er sikret fuld beskyttelse herimod;

29. understreger, at de besparelser, der gennemføres under den økonomiske krise, ikke må 
føre til tilsidesættelse af sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen;

30. understreger, at det påhviler arbejdsgiverne at fremme arbejdstagernes fysiske og mentale 
sundhed; kræver, at virksomhederne indfører overenskomster, der gør det obligatorisk at 
fremme sundheden på arbejdspladsen i form af et certificeret system til forvaltning af 
sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen i overensstemmelse med de 
kvalitetskriterier, der er fastsat af Det Europæiske Netværk til Sundhedsfremme på 
Arbejdspladsen;

31. kræver en styrkelse af den sociale dialog om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og 
af medarbejderdeltagelse på EU-niveau; 

32. kræver en forbedring af informationsudvekslingen på tværs af grænserne mellem de 
forskellige nationale myndigheder for at opnå en mere effektiv kontrol i forbindelse med 
udstationering af arbejdstagere i andre EU-medlemsstater.
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