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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att EU och medlemsstaterna när de främjar hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen måste prioritera ett förebyggande förhållningssätt och göra det 
möjligt för varje arbetstagare att fullt ut förena yrkes- och privatliv, och detta ska lyftas 
fram i de nationella preventionsplaner som genomförs av arbetsmiljömyndigheterna med 
avsikt att värna arbetstagarnas hälsa och arbetsmiljön.

2. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att ta fram ett europeiskt program
för övervakning av yrkesrisker (i synnerhet muskuloskeletala och psykosociala besvär), 
som baseras på hälsoindikatorer och på epidemiologiska definitioner och verktyg som är 
gemensamma för de 27 medlemsstaterna. Parlamentet framhåller att det krävs en 
integrerad övervakningsstrategi som beaktar både arbetstagares yrkesbanor och 
pensionerade arbetstagares hälsotillstånd.

3. Europaparlamentet påminner om att arbetsplatsen ska ses som förstahandsplattform för
EU:s och medlemsstaternas förebyggande strategier, som ska ta upp både smittsamma och 
icke-smittsamma sjukdomar. Arbetsgivare, arbetstagarorganisationer och 
arbetsmarknadens övriga parter spelar en viktig roll för att främja en sund livsstil och 
hälsokompetens bland den förvärvsarbetande befolkningen.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka insatserna för 
att bekämpa ojämlikhet på hälsoområdet och att minska skillnaderna när det gäller 
arbetsvillkor och tillgång till tjänster som syftar till att förbättra arbetstagarnas hälsa, den 
förebyggande hälsovården och hälsan på arbetsplatsen.

5. Europaparlamentet understryker att vissa grupper av arbetstagare – exempelvis yngre eller 
äldre arbetstagare, migranter och arbetstagare med otrygga anställningsformer (som 
visstidsavtal, tillfälligt arbete och deltidsarbete) – är mer exponerade för yrkesrisker. 
Parlamentet betonar att situationen för utsatta arbetstagare måste ägnas särskild 
uppmärksamhet, däribland situationen för personer som måste delta i obligatoriska 
aktivitetsprogram utan att tidigare ha förvärvat den utbildning eller de färdigheter som 
krävs. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas därför att anta mer specifika 
förebyggande åtgärder just för dessa målgrupper. Parlamentet anser att särskild tonvikt 
bör läggas vid kvinnor och frågor som rör moderskapet och erinrar om att trygga
anställningar med rättigheter är viktigt för hälsan och säkerheten i arbetet.

6. Europaparlamentet understryker hur oerhört viktiga utbildningsprogram är för säkerheten 
och handledningen av unga arbetstagare under deras första månader i arbete. Parlamentet 
anser i detta sammanhang att de utbildningsprogram som ger information om en viss
sektor spelar en mycket viktig roll liksom handledning av hög kvalitet, eftersom de direkt 
inverkar på arbetstagarnas säkerhet.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram bindande lagstiftning före 
utgången av 2012 som ska säkerställa att underentreprenörer på alla nivåer omfattas fullt 
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ut av lagstiftning om hälsa och säkerhet, för att sätta stopp för vissa arbetsgivares praxis
att begränsa förebyggande åtgärder endast till sina egna arbetstagare.

8. Europaparlamentet erinrar om att ett av huvudmålen med gemenskapsstrategin 2007–2012 
inte bara är att se till att EU-lagstiftningen genomförs ordentligt utan även att förbättra och 
förenkla gällande lagstiftning, inte minst genom tillämpning av icke-bindande instrument. 
Parlamentet erinrar vidare om att EU enligt artikel 4 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt endast har delad befogenhet med medlemsstaterna inom områdena för 
sysselsättning och folkhälsa och att kommissionen i sitt meddelande från 2007 anser att 
det bör utvecklas och genomföras nationella strategier. Parlamentet understryker därför att 
EU-lagstiftningen måste anpassas till samhällsutvecklingen på ett samstämt sätt och att 
man inte får lagstifta i onödan på EU-nivå.

9. Europaparlamentet betonar att om strategin för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 2007–
2012 ska lyckas innebär det en ”fortlöpande, hållbar och enhetlig minskning av antalet 
arbetsolycksfall och arbetssjukdomar”, inbegripet uppnående av det uttryckliga målet på 
en 25-procentig minskning av antalet arbetsolycksfall, och konstaterar att detta måste 
visas genom tillräckliga kvantitativa uppgifter om trender för arbetsolyckor och 
arbetssjukdomar på EU-nivå.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta inrättandet av europeiska 
arbetsmiljöstandarder på företag. Parlamentet understryker i detta avseende behovet av 
samarbete mellan medlemsstaterna, både vad gäller utredningar om orsakerna till 
olycksfall i arbetet och utbyte av god praxis.

11. Europaparlamentet påpekar att ramdirektivet om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i 
arbetet (89/391/EEG) är 20 år gammalt och inte hittills ändrats i sak, och därför måste 
anpassas till de nya utmaningar som ett förändrat arbetsliv och utvecklingen inom 
sjukvårdsförvaltning ställer, exempelvis ökningen av de psykiska och muskuloskeletala 
sjukdomarna, så att fokus läggs på målinriktade sysselsättningsstrategier till stöd för 
arbetstagarnas arbetsförmåga, hälsa och välbefinnande.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta upp psykisk ohälsa, såsom depression, 
som en prioriterad fråga vid översynen av strategin och den europeiska lagstiftningen om 
hälsa och säkerhet, med tanke på det växande problemet med arbetsrelaterad depression 
och psykiska sjukdomar.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en översyn av direktiv
2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller 
mutagena ämnen i arbetet i syfte att utvidga direktivets tillämpningsområde så att 
reproduktionstoxiska ämnen ingår. Parlamentet konstaterar att man fastställt gränsvärden 
för hälsofarliga ämnen endast i ett mycket litet antal fall. Parlamentet kräver i 
arbetstagarnas intresse en skyndsam tillämpning av Reach, särskilt när det gäller att i 
praktiken tillämpa de krav på utbyte av ämnen som fastställs i direktiv 2004/37/EG.

14. Europaparlamentet känner oro inför bedömningen av risktrösklar för gravida kvinnor på 
arbetsplatsen. Parlamentet rekommenderar att en grundlig utredning görs av 
konsekvenserna för gravida kvinnor som utsätts för vissa förhållanden på arbetsplatsen 
(exempelvis exponering för kemiska produkter, joniserande strålning, elektromagnetiska 
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vågor, stress, extrem värme, tunga lyft osv.). Parlamentet efterlyser i detta sammanhang 
även forskning om sambandet mellan å ena sidan dödfödslar, förlossningskomplikationer 
och barn som föds med sämre hälsa och å andra sidan riskfyllda förhållanden på 
arbetsplatsen för gravida kvinnor.

15. Europaparlamentet ansåg 2007 att den gällande lagstiftningen om muskuloskeletala 
sjukdomar inte räckte till och uppmanade därför kommissionen att överväga att lägga 
fram förslag till direktiv. Parlamentet konstaterar att lagstiftningen om muskuloskeletala
sjukdomar fyra år senare fortfarande inte räcker till, eftersom kommissionen har skjutit 
upp sitt förslag till nytt direktiv.

16. Europaparlamentet beklagar att det inte finns någon gemensam, enhetlig definition av 
mobbning på EU-nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta 
fram effektiva nationella strategier mot våld i arbetet baserade på en gemensam definition 
av mobbning för de 27 medlemsstaterna.

17. Europaparlamentet beklagar kommissionens försenade åtgärder i fråga om ett nytt 
lagstiftningsförslag om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering 
för risker i samband med elektromagnetiska fält efter det att tillämpningen av direktiv 
2004/40/EG skjutits upp, och begär att den berörda lagstiftningen ska genomföras 
skyndsamt när den antagits.

18. Europaparlamentet betonar att män och kvinnor drabbas olika av yrkesrisker, såväl 
psykosociala som fysiska (inte minst muskuloskeletala besvär). Parlamentet erinrar vidare 
om att det finns en koppling mellan otrygga anställningar, exempelvis visstidsarbete och 
deltidsarbete, och förhöjda fysiska och psykosociala yrkesrisker. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att beakta jämställdhetsdimensionen och de risker som förknippas med
olika typer av anställningskontrakt i sina nationella strategier.

19. Europaparlamentet kräver att resurserna för yrkesinspektion och höga kvalitetsstandarder 
vid utbildning och fortbildning av yrkesinspektörer ska öronmärkas samt att kontrollerna 
ska intensifieras. Parlamentet kräver garantier för att yrkesinspektionen står fri från 
företagen.

20. Europaparlamentet ser positivt på att de tillgängliga uppgifterna bekräftar en nedåtgående 
trend för arbetsolyckor. Antalet arbetsolyckor är dock fortfarande för högt.

21. Europaparlamentet erinrar om att kommissionen i sitt meddelande från 2007 hade som ett 
av sina mål att stödja små och medelstora företag i genomförandet av EU-lagstiftningen 
och i deras riskförebyggande politik.

22. Europaparlamentet påpekar att passande utbildning av arbetstagare på ett betydande sätt 
bidrar till deras hälsa och säkerhet och denna aspekt bör därför ägnas större 
uppmärksamhet i framtiden.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid framtida utarbetande av lagstiftning 
om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen främja, där så är lämpligt, användning av teknik 
som minskar riskerna med farliga ämnen vid arbetsolyckor och på så sätt, där det går, 
ersätta användningen av kemiska och radioaktiva ämnen.
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24. Europaparlamentet kräver, som ett minimikrav för medlemsstaterna, en bindande EU-
förteckning över arbetssjukdomar, i vilken också arbetssjukdomar som orsakas av nya 
arbetsbelastningar som leder till sjukdomar ska erkännas, såsom psykiska sjukdomar och 
sjukdomar i det muskuloskeletala systemet som orsakas av arbetet.

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att så snart som möjligt genomföra 
direktiv 2010/32/EU om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och 
sjukvården och att garantera patienter och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård 
högsta möjliga skyddsnivå mot exponering för infektioner i samband med hälso- och 
sjukvård.

26. Europaparlamentet betonar att insamlingen av uppgifter ständigt måste förbättras för att 
uppgifterna ska kunna jämföras inom hela EU.

27. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att göra riktlinjerna för 
arbetarskydd lättare att tillämpa i praktiken, dock utan att urholka bestämmelserna om 
säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

28. Europaparlamentet ställer sig bakom ett lagstiftningsinitiativ om skydd av arbetstagare 
mot tobaksrök på arbetsplatsen, eftersom man för närvarande inte kan garantera ett 
heltäckande skydd.

29. Europaparlamentet framhåller att åtstramningsåtgärder på grund av den ekonomiska 
krisen inte får leda till att man bortser från hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

30. Europaparlamentet understryker arbetsgivarens ansvar för att främja arbetstagarnas 
fysiska och psykiska hälsa. Parlamentet kräver att företagen inför företagsavtal, med 
bindande föreskrifter om att företagen ska värna om hälsan genom ett certifierat 
förvaltningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, i enlighet med 
kvalitetskriterierna från det europeiska nätverket för företagshälsovård.

31. Europaparlamentet kräver att dialogen på EU-nivå mellan arbetsmarknadens parter om 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och om att arbetstagarnas medbestämmande ska 
stärkas.

32. Europaparlamentet kräver ett bättre gränsöverskridande informationsutbyte mellan de
olika nationella myndigheterna för att uppnå verksammare kontroll vid utstationering av 
arbetstagare i andra EU-medlemsstater.
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