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AM_Com_NonLegOpinion

Amendement 1
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat bij de bevordering van 
gezondheid en veiligheid op het werk de 
hoogste prioriteit moet worden toegekend
aan een preventieve benadering en dat dit 
zowel in de strategie op EU-niveau als in 
de nationale strategieën verankerd moet 
zijn;

1. benadrukt dat de Europese Unie en de 
lidstaten bij de bevordering van 
gezondheid en veiligheid op het werk 
prioriteit moeten verlenen aan een 
preventieve benadering en iedere 
werknemer in staat moeten stellen werk 
en privéleven optimaal te combineren;

Or. fr

Amendement 2
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat bij de bevordering van 
gezondheid en veiligheid op het werk de 
hoogste prioriteit moet worden toegekend 
aan een preventieve benadering en dat dit 
zowel in de strategie op EU-niveau als in 
de nationale strategieën verankerd moet 
zijn;

1. benadrukt dat bij de bevordering van 
gezondheid en veiligheid op het werk de 
hoogste prioriteit moet worden toegekend 
aan een preventieve benadering en dat dit 
zowel in de strategie op EU-niveau als in 
de nationale strategieën verankerd moet 
zijn, en dat er inhoud aan moet worden 
gegeven in de nationale preventieplannen 
die zijn opgesteld door de openbare 
diensten voor gezondheid, hygiëne en 
veiligheid op het werk en die gericht zijn 
op bescherming van de werknemers en de 
arbeidsomstandigheden;
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Or. pt

Amendement 3
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat bij de bevordering van 
gezondheid en veiligheid op het werk de 
hoogste prioriteit moet worden toegekend 
aan een preventieve benadering en dat dit 
zowel in de strategie op EU-niveau als in 
de nationale strategieën verankerd moet 
zijn;

1. benadrukt dat bij de bevordering van 
gezondheid en veiligheid op het werk de 
hoogste prioriteit moet worden toegekend 
aan een preventieve benadering en dat dit 
zowel in de strategie op EU-niveau als in 
de nationale strategieën verankerd moet 
zijn, en dat ook de toegang tot kwalitatief 
hoogwaardige basisdiensten op het gebied 
van gezondheid op het werk verbeterd 
moet worden, waardoor de gezondheid en 
de veiligheid op het werk gewaarborgd 
kunnen worden en er essentiële 
voorwaarden geschapen kunnen worden 
om een kwalitatief hoogwaardige 
productiviteit te realiseren;

Or. lt

Amendement 4
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Europese Unie en de 
lidstaten een Europees programma te 
ontwikkelen om toezicht uit te oefenen op 
beroepsrisico’s, met name aandoeningen 
van het bewegingsapparaat en 
psychosociale aandoeningen, dat 
gebaseerd is op gemeenschappelijke 
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gezondheidsindicatoren, epidemiologische 
definities en instrumenten in alle 27 
lidstaten; dringt erop aan dat er bij het 
toezicht voor een geïntegreerde 
benadering gevolgd wordt waarbij zowel 
rekening gehouden wordt met de 
loopbaan van de werknemers als met de 
gezondheidstoestand van de 
gepensioneerden;

Or. fr

Amendement 5
Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de werkplek 
beschouwd moet worden als een plek die 
bij uitstek geschikt is om de 
preventiestrategieën van de EU en de 
lidstaten te ondersteunen, zowel met 
betrekking tot overdraagbare als niet-
overdraagbare ziekten, en dat werkgevers, 
werknemersorganisaties en de overige 
sociale partners een belangrijke rol 
moeten spelen bij de bevordering van 
gezonde levensstijlen en 
gezondheidskennis onder de werkende 
bevolking;

Or. en

Amendement 6
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de bestrijding van de 
ongelijkheden op gezondheidsgebied op te 
schroeven en de verschillen te verkleinen 
die terug te voeren zijn op de 
arbeidsomstandigheden en op de toegang 
tot diensten ter verbetering van de 
gezondheid van de werknemers, de 
preventie en de gezondheid op het werk;

Or. lt

Amendement 7
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de frequentie van 
arbeidsongevallen in bepaalde 
categorieën, zoals bijvoorbeeld jongere of 
oudere werknemers, migrerende 
werknemers of werknemers met onzekere 
banen, hoger is dan in andere categorieën; 
dringt er derhalve bij de Europese
Commissie en de lidstaten op aan met 
name voor deze doelgroepen maatregelen 
te treffen;

2. benadrukt dat bepaalde categorieën, 
zoals bijvoorbeeld jongere of oudere 
werknemers, migrerende werknemers of 
werknemers met onzekere banen (met 
name werknemers met een contract van 
beperkte duur, uitzendkrachten en 
deeltijdpersoneel) vaker blootgesteld zijn 
aan beroepsrisico´s; dringt er derhalve bij 
de Commissie en de lidstaten op aan met 
name voor deze doelgroepen specifiekere 
preventieve maatregelen te treffen;

Or. fr

Amendement 8
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de frequentie van 
arbeidsongevallen in bepaalde categorieën, 
zoals bijvoorbeeld jongere of oudere 
werknemers, migrerende werknemers of 
werknemers met onzekere banen, hoger is 
dan in andere categorieën; dringt er 
derhalve bij de Europese Commissie en de 
lidstaten op aan met name voor deze 
doelgroepen maatregelen te treffen;

2. benadrukt dat de frequentie van 
arbeidsongevallen in bepaalde categorieën, 
zoals bijvoorbeeld jongere of oudere 
werknemers, migrerende werknemers, 
langdurig werklozen die reïntegreren op 
de arbeidsmarkt of werknemers met 
onzekere banen, hoger is dan in andere 
categorieën; benadrukt dat bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de 
situatie van kwetsbare werknemers, met 
name mensen die moeten deelnemen aan 
verplichte werkervaringsprojecten zonder 
eerder een opleiding te hebben gevolgd of 
de nodige vaardigheden te hebben 
opgedaan; dringt er derhalve bij de 
Commissie en de lidstaten op aan met 
name voor deze doelgroepen maatregelen 
te treffen;

Or. en

Amendement 9
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de frequentie van 
arbeidsongevallen in bepaalde categorieën, 
zoals bijvoorbeeld jongere of oudere 
werknemers, migrerende werknemers of 
werknemers met onzekere banen, hoger is 
dan in andere categorieën; dringt er 
derhalve bij de Europese Commissie en de 
lidstaten op aan met name voor deze 
doelgroepen maatregelen te treffen;

2. benadrukt dat de frequentie van 
arbeidsongevallen in bepaalde categorieën, 
zoals bijvoorbeeld jongere of oudere 
werknemers, migrerende werknemers, 
vrouwen, personen met een handicap of 
werknemers met onzekere banen, hoger is 
dan in andere categorieën; dringt er 
derhalve bij de Commissie en de lidstaten 
op aan met name voor deze doelgroepen 
maatregelen te treffen;

Or. ro
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Amendement 10
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de frequentie van 
arbeidsongevallen in bepaalde categorieën, 
zoals bijvoorbeeld jongere of oudere 
werknemers, migrerende werknemers of 
werknemers met onzekere banen, hoger is 
dan in andere categorieën; dringt er 
derhalve bij de Europese Commissie en de 
lidstaten op aan met name voor deze 
doelgroepen maatregelen te treffen;

2. benadrukt dat de frequentie van 
arbeidsongevallen in bepaalde categorieën, 
zoals bijvoorbeeld jongere of oudere 
werknemers, migrerende werknemers of 
werknemers met onzekere banen, hoger is 
dan in andere categorieën; dringt er 
derhalve bij de Commissie en de lidstaten 
op aan met name voor deze doelgroepen 
maatregelen te treffen; is van mening dat 
er bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan vrouwen en aan 
zwangerschapsgerelateerde zaken en 
herinnert eraan dat een vaste baan, met 
de nodige rechten, een belangrijke factor 
is voor de gezondheid en veiligheid op het 
werk;

Or. pt

Amendement 11
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de frequentie van 
arbeidsongevallen in bepaalde categorieën, 
zoals bijvoorbeeld jongere of oudere 
werknemers, migrerende werknemers of 
werknemers met onzekere banen, hoger is 
dan in andere categorieën; dringt er 
derhalve bij de Europese Commissie en de 
lidstaten op aan met name voor deze 
doelgroepen maatregelen te treffen;

2. benadrukt dat de frequentie van 
arbeidsongevallen in bepaalde categorieën, 
zoals bijvoorbeeld jongere of oudere 
werknemers, migrerende werknemers of 
werknemers met onzekere banen, hoger is 
dan in andere categorieën; dringt er 
derhalve bij de Commissie en de lidstaten 
op aan met name voor deze doelgroepen 
maatregelen te treffen en de werkplek te 
gebruiken om de gezondheid van 
volwassenen te bevorderen; verzoekt meer 
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middelen toe te wijzen voor de activiteiten 
van de verschillende projecten, alsmede 
voor een sterkere uitbreiding van de 
diensten van het stelsel van gezondheid op 
het werk;

Or. lt

Amendement 12
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt het enorme belang van 
opleidingsprogramma’s op het gebied van 
veiligheid en het toezicht op jonge 
werknemers gedurende de eerste 
maanden op het werk; is in dit verband 
van mening dat opleidingsprogramma’s 
die gerichte informatie bieden over de 
desbetreffende sector een essentiële rol 
spelen, evenals een kwalitatief 
hoogwaardig toezicht, dat een directe 
impact heeft op de veiligheid van de 
werknemers;

Or. ro

Amendement 13
Michèle Rivasi, Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie voor eind 
2012 bindende wettelijke bepalingen voor 
te stellen om ervoor te zorgen dat de 
wetgeving op het gebied van gezondheid 
en veiligheid op het werk ook geldt voor 
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alle onderaannemers om een einde te 
maken aan de praktijk dat de preventieve 
maatregelen alleen worden getroffen voor 
de werknemers in vaste dienst;

Or. en

Amendement 14
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. herinnert eraan dat een van de 
hoofddoelstellingen van de 
communautaire strategie 2007-2012 niet 
alleen bestaat uit het waarborgen van een 
goede tenuitvoerlegging van de wetgeving 
van de Europese Unie maar ook uit het 
verbeteren en vereenvoudigen van de 
huidige wetgeving, met name door middel 
van niet-bindende instrumenten; 
herinnert er voorts aan dat de Europese 
Unie op grond van artikel 4 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, slechts over een gedeelde 
bevoegdheid beschikt op het gebied van de 
werkgelegenheid en de volksgezondheid 
en dat de Europese Commissie in haar 
mededeling van 2007 aandringt op de 
tenuitvoerlegging van nationale 
strategieën; dringt er derhalve op aan de 
Europese wetgeving op coherente wijze 
aan te passen aan de maatschappelijke 
ontwikkelingen en niet over te gaan tot 
onnodige wetgeving op Europees niveau;

Or. fr

Amendement 15
Glenis Willmott
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. benadrukt dat het welslagen 
van de strategie voor de gezondheid en 
veiligheid op het werk 2007-2012 afhangt 
van “een constante, duurzame en 
homogene afname van de 
arbeidsongevallen en beroepsziekten” en 
met name door de verwezenlijking van de 
verklaarde doelstelling om het aantal 
arbeidsongevallen met 25% terug te 
dringen, en merkt op dat deze resultaten 
bevestigd moeten worden door voldoende 
kwantitatieve gegevens over Europese 
ontwikkelingen op het gebied van 
arbeidsongevallen en beroepsziekten;

Or. en

Amendement 16
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. verzoekt de Commissie de 
invoering van Europese normen op het 
gebied gezondheid en veiligheid op het 
werk in ondernemingen te faciliteren; 
benadrukt in dit verband dat de lidstaten 
moeten samenwerken, zowel op het gebied 
van onderzoek naar de oorzaken van 
arbeidsongevallen als de uitwisseling van 
goede praktijken;

Or. ro

Amendement 17
Rovana Plumb
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 septies. benadrukt dat er programma’s 
moeten worden opgesteld om de 
beroepsbevolking op de hoogte te stellen 
van de normen op het gebied van 
gezondheid en veiligheid op het werk;

Or. ro

Amendement 18
Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de kaderrichtlijn ter 
bevordering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het 
werk (89/391/EEG) al meer dan 20 jaar 
oud is en tot dusverre niet ingrijpend is 
gewijzigd, en derhalve aangepast zou 
moeten worden aan de nieuwe eisen van 
een veranderde arbeidsomgeving, zoals 
bijvoorbeeld de toename van psychische 
aandoeningen;

3. wijst erop dat de kaderrichtlijn ter 
bevordering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het 
werk (89/391/EEG) al meer dan 20 jaar 
oud is en tot dusverre niet ingrijpend is 
gewijzigd, en derhalve aangepast zou 
moeten worden aan de nieuwe eisen van 
een veranderde arbeidsomgeving en aan de 
ontwikkelingen in de zorg, zoals 
bijvoorbeeld de toename van psychische 
aandoeningen en aandoeningen van het 
bewegingsapparaat, ten einde 
werkgelegenheidbeleid te stimuleren 
waarin inzetbaarheid, gezondheid en 
welzijn van de werknemers voorop staan;

Or. en

Amendement 19
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
Auconie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de kaderrichtlijn ter 
bevordering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het 
werk (89/391/EEG) al meer dan 20 jaar 
oud is en tot dusverre niet ingrijpend is 
gewijzigd, en derhalve aangepast zou 
moeten worden aan de nieuwe eisen van 
een veranderde arbeidsomgeving, zoals 
bijvoorbeeld de toename van psychische 
aandoeningen;

3. wijst erop dat de kaderrichtlijn ter 
bevordering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het 
werk (89/391/EEG) al meer dan 20 jaar 
oud is en tot dusverre niet ingrijpend is 
gewijzigd, en derhalve aangepast zou 
moeten worden aan de nieuwe
beroepsrisico’s, zoals aandoeningen van 
het bewegingsapparaat, psychische 
aandoeningen en andere psycho-sociale 
risico’s;

Or. fr

Amendement 20
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de kaderrichtlijn ter 
bevordering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het 
werk (89/391/EEG) al meer dan 20 jaar 
oud is en tot dusverre niet ingrijpend is 
gewijzigd, en derhalve aangepast zou 
moeten worden aan de nieuwe eisen van 
een veranderde arbeidsomgeving, zoals 
bijvoorbeeld de toename van psychische 
aandoeningen;

3. wijst erop dat de kaderrichtlijn ter 
bevordering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het 
werk (89/391/EEG) al meer dan 20 jaar 
oud is en tot dusverre niet ingrijpend is 
gewijzigd, en derhalve aangepast zou 
moeten worden aan de nieuwe eisen van 
een veranderde arbeidsomgeving, zoals 
bijvoorbeeld de toename van psychische 
aandoeningen, de ontwikkelingen op het 
gebied van de ergonomie op het werk en 
aandoeningen van het bewegingsapparaat 
waar meer dan de helft van de 
werknemers in de EU die lichamelijke 
problemen hebben, last van hebben;

Or. pt
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Amendement 21
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Europese Commissie 
psychische aandoeningen, zoals depressie, 
als een prioriteit te beschouwen bij de 
behandeling van de strategie en de 
Europese wetgeving op het gebied van 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
gezien het groeiende probleem van 
depressie en cognitieve aandoeningen op 
het werk.

Or. en

Amendement 22
Glenis Willmott

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat de gezondheid en 
veiligheid van werknemers verbeterd 
wordt wanneer zij vertegenwoordigers op 
het gebied van gezondheid en veiligheid 
op het werk hebben; is van mening dat 
werknemers om werkelijk aan de strategie 
voor de gezondheid en de veiligheid op het 
werk deel te nemen, evenals hun 
vertegenwoordigers op het gebied van 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
voldoende beschermd moeten worden 
tegen iedere vorm van discriminatie door 
hun werkgever die daaruit kan 
voortvloeien; verzoekt de Commissie 
richtlijn 89/391/EEG zodanig te wijzigen 
dat de bepalingen die hen moeten 
beschermen tegen deze vorm van 
discriminatie worden versterkt, en met 
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name om represailles, ontslagen en 
beroepsverboden of plaatsing op “de 
zwarte lijst” van deze werknemers of hun 
vertegenwoordigers te voorkomen;

Or. en

Amendement 23
Michèle Rivasi, Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt bij de Commissie aan op een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
bescherming van de werknemers tegen de 
risico's van blootstelling aan carcinogene 
of mutagene agentia op het werk 
(2004/37/EG); stelt vast dat slechts van 
enkele voor de gezondheid gevaarlijke 
stoffen daadwerkelijk grenswaarden 
werden vastgesteld; eist in het belang van 
de werknemers een snelle 
tenuitvoerlegging van de REACH-
verordening, met name de vervanging van 
voor de gezondheid bijzonder gevaarlijke 
chemicaliën;

4. dringt bij de Commissie aan op een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
bescherming van de werknemers tegen de 
risico's van blootstelling aan carcinogene 
of mutagene agentia op het werk 
(2004/37/EG) om het toepassingsgebied 
uit te breiden tot stoffen die giftig zijn 
voor de voortplanting; stelt vast dat slechts 
van enkele voor de gezondheid gevaarlijke 
stoffen daadwerkelijk grenswaarden 
werden vastgesteld; eist in het belang van 
de werknemers een snelle 
tenuitvoerlegging van de REACH-
verordening, met name de daadwerkelijke 
toepassing van de vereisten voor de 
vervanging die vermeld zijn in Richtlijn 
2004/37/EG;

Or. en

Amendement 24
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt bij de Commissie aan op een 4. dringt bij de Commissie aan op een 
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herziening van de richtlijn betreffende de 
bescherming van de werknemers tegen de 
risico's van blootstelling aan carcinogene 
of mutagene agentia op het werk 
(2004/37/EG); stelt vast dat slechts van 
enkele voor de gezondheid gevaarlijke 
stoffen daadwerkelijk grenswaarden 
werden vastgesteld; eist in het belang van
de werknemers een snelle 
tenuitvoerlegging van de REACH-
verordening, met name de vervanging van 
voor de gezondheid bijzonder gevaarlijke
chemicaliën;

herziening van de richtlijn betreffende de 
bescherming van de werknemers tegen de 
risico's van blootstelling aan carcinogene 
of mutagene agentia op het werk 
(2004/37/EG); stelt vast dat slechts van 
enkele voor de gezondheid gevaarlijke 
stoffen daadwerkelijk grenswaarden 
werden vastgesteld; eist in het belang van 
de werknemers een snelle 
tenuitvoerlegging van de REACH-
verordening en de CLP-verordening, met 
name de vervanging van chemicaliën die 
zijn ingedeeld als voor de gezondheid 
bijzonder gevaarlijk;

Or. ro

Amendement 25
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt bij de Commissie aan op een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
bescherming van de werknemers tegen de 
risico's van blootstelling aan carcinogene 
of mutagene agentia op het werk 
(2004/37/EG); stelt vast dat slechts van 
enkele voor de gezondheid gevaarlijke 
stoffen daadwerkelijk grenswaarden 
werden vastgesteld; eist in het belang van 
de werknemers een snelle 
tenuitvoerlegging van de REACH-
verordening, met name de vervanging van 
voor de gezondheid bijzonder gevaarlijke 
chemicaliën;

4. dringt bij de Commissie aan op een 
spoedige herziening van de richtlijn 
betreffende de bescherming van de 
werknemers tegen de risico's van 
blootstelling aan carcinogene of mutagene 
agentia op het werk (2004/37/EG); stelt 
vast dat slechts van enkele voor de 
gezondheid gevaarlijke stoffen 
daadwerkelijk grenswaarden werden 
vastgesteld en slechts op oppervlakkige 
wijze; eist in het belang van de werknemers 
een snelle tenuitvoerlegging van de 
REACH-verordening, met name de 
vervanging van voor de gezondheid 
bijzonder gevaarlijke chemicaliën;

Or. ro
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Amendement 26
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt bij de Commissie aan op een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
bescherming van de werknemers tegen de 
risico's van blootstelling aan carcinogene 
of mutagene agentia op het werk 
(2004/37/EG); stelt vast dat slechts van 
enkele voor de gezondheid gevaarlijke 
stoffen daadwerkelijk grenswaarden 
werden vastgesteld; eist in het belang van 
de werknemers een snelle 
tenuitvoerlegging van de REACH-
verordening, met name de vervanging van 
voor de gezondheid bijzonder gevaarlijke 
chemicaliën;

4. dringt bij de Commissie aan op een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
bescherming van de werknemers tegen de 
risico's van blootstelling aan carcinogene 
of mutagene agentia op het werk 
(2004/37/EG); stelt vast dat slechts van 
enkele voor de gezondheid gevaarlijke 
stoffen daadwerkelijk grenswaarden 
werden vastgesteld; eist in het belang van 
de werknemers een snelle 
tenuitvoerlegging van de REACH-
verordening, met name de vervanging van 
voor de gezondheid bijzonder gevaarlijke 
chemicaliën, en zorgvuldig rekening 
houdend met de behoefte aan 
communautaire financiering om de 
problemen te overwinnen die micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen in 
bepaalde sectoren, zoals de textiel- en de 
kledingindustrie, ondervinden om zich 
aan deze verordening aan te passen;

Or. pt

Amendement 27
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is verontrust over de 
ontoereikendheid van de beoordeling van 
de risico's waaraan zwangere vrouwen op 
het werk zijn blootgesteld; beveelt aan dat 
er een diepgaand onderzoek wordt 
ingesteld naar de gevolgen van het 



AM\879519NL.doc 17/28 PE473.822v01-00

NL

blootstellen van zwangere vrouwen aan 
bepaalde arbeidsomstandigheden (zoals 
blootstelling aan chemicaliën, ioniserende 
straling, elektro-magnetische golven, 
stress, overmatige warmte, het dragen van 
zware lasten, enz.) en dringt erop aan dat 
er onderzoek wordt verricht naar de 
correlatie tussen, enerzijds, miskramen, 
complicaties bij de geboorte, kinderen die 
geboren worden met 
gezondheidsproblemen en, anderzijds, 
risicovolle arbeidsomstandigheden voor 
zwangere vrouwen;

Or. ro

Amendement 28
Glenis Willmott

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst erop dat het Parlement er in 
2007 op heeft gewezen dat de wetgeving 
inzake aandoeningen van het 
bewegingsapparaat ontoereikend is, en de 
Commissie derhalve verzocht heeft te 
overwegen voorstellen voor een richtlijn 
in te dienen; stelt vast dat de wetgeving op 
het gebied van aandoeningen van het 
bewegingsapparaat vier jaar later nog 
steeds ontoereikend is, omdat de 
Commissie haar voorstel voor een nieuwe 
richtlijn heeft uitgesteld;

Or. en

Amendement 29
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat de "Europese 
kaderovereenkomst over geweld en 
pesterijen op het werk" (2007) geen 
bindend karakter heeft, dringt er derhalve
bij de Europese Commissie op aan een 
voorstel voor een richtlijn ter 
verhindering van geweld op het werk in te 
dienen;

5. betreurt dat er op Europees niveau geen 
gemeenschappelijke en uniforme definitie 
bestaat van het verschijnsel pesterij;
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan doelmatige nationale strategieën te 
ontwikkelen ter bestrijding van geweld op 
het werk die gebaseerd zijn op een 
gemeenschappelijke definitie in de 27 
lidstaten;

Or. fr

Amendement 30
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat de "Europese 
kaderovereenkomst over geweld en 
pesterijen op het werk" (2007) geen 
bindend karakter heeft, dringt er derhalve 
bij de Europese Commissie op aan een 
voorstel voor een richtlijn ter 
verhindering van geweld op het werk in te 
dienen;

5. is verheugd dat, hoewel de Europese 
kaderovereenkomst over geweld en 
pesterijen op het werk niet bindend is, de
verschillende lidstaten, overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel, de 
overeenkomst als uitgangspunt nemen 
voor de bestrijding van geweld op het 
werk;

Or. cs

Amendement 31
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt het dat de Commissie 
vertraging heeft opgelopen bij de 
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indiening van een nieuw 
wetgevingsvoorstel betreffende 
minimumvoorschriften inzake gezondheid 
en veiligheid met betrekking tot de 
blootstelling van werknemers aan risico’s 
die verband houden met elektro-
magnetische velden na het uitstel van de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2004/40/EG en dringt aan op snelle 
tenuitvoerlegging van de relevante 
wetgeving wanneer deze is aangenomen;

Or. en

Amendement 32
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat de chemische stoffen 
in het kader van de REACH-verordening 
niet beoordeeld worden op hun 
hormoonontregelend effect; verzoekt de 
Commissie derhalve bepalingen voor te 
stellen om rekening te houden met dit 
hormoonontregelend effect;

Or. en

Amendement 33
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat fysieke en psychische 
belastingsfactoren bij vrouwen en 
mannen in verschillende mate optreden en 
dat dit tot een verschillende mate van 

6. benadrukt dat mannen en vrouwen in 
verschillende mate de gevolgen 
ondervinden van beroepsrisico’s, hetzij 
van psycho-sociale hetzij van lichamelijke 



PE473.822v01-00 20/28 AM\879519NL.doc

NL

belasting, verschillende klachten en 
werkgerelateerde aandoeningen leidt; 
dringt er om die reden bij de lidstaten op 
aan in de nationale strategieën aandacht 
te besteden aan genderaspecten;

aard (aandoeningen van het 
bewegingsapparaat); wijst er voorts op dat 
er een verband kan worden aangebracht 
tussen onzekere dienstverbanden, met 
name uitzendwerk en deeltijdwerk, en de 
toename van lichamelijke en psycho-
sociale beroepsrisico’s; dringt er om die 
reden bij de lidstaten op aan om in hun 
nationale strategie rekening te houden 
met de genderdimensie en de risico’s die 
verband houden met de verschillende 
arbeidscontracten; 

Or. fr

Amendement 34
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. eist dat de middelen voor de 
arbeidsinspectie worden veiliggesteld, dat 
er hoge kwaliteitsnormen worden 
gehanteerd bij de opleiding en de 
vervolgopleiding van de 
arbeidsinspecteurs, alsmede dat de 
controles worden geïntensiveerd; eist dat 
gewaarborgd moet worden dat de 
arbeidsinspectie onafhankelijk is van de 
ondernemingen.

7. eist een kwalitatief hoogwaardiger 
optreden van de arbeidsinspectie, hogere
kwaliteitsnormen bij de opleiding van de 
arbeidsinspecteurs, en dat de controles met 
de vereiste intensiteit worden uitgevoerd; 
beveelt aan dat gewaarborgd wordt dat de 
arbeidsinspectie onafhankelijk is van de 
ondernemingen.

Or. cs

Amendement 35
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. eist dat de middelen voor de 
arbeidsinspectie worden veiliggesteld, dat 
er hoge kwaliteitsnormen worden
gehanteerd bij de opleiding en de 
vervolgopleiding van de 
arbeidsinspecteurs, alsmede dat de 
controles worden geïntensiveerd; eist dat 
gewaarborgd moet worden dat de 
arbeidsinspectie onafhankelijk is van de 
ondernemingen.

7. benadrukt dat het gedrag van 
werknemers in gevaarlijke situaties de 
waarschijnlijkheid van een ongeval kan 
verhogen en dat met behulp van passende 
voorlichting en opleiding kan worden 
vastgesteld wat onjuist en gevaarlijk 
gedrag is en hoe men zich daar tegen kan 
wapenen; en bijgevolg

eist dat de middelen voor de 
arbeidsinspectie worden veiliggesteld, dat 
er hoge kwaliteitsnormen worden 
gehanteerd bij de opleiding en de 
vervolgopleiding van de 
arbeidsinspecteurs, alsmede dat de 
controles worden geïntensiveerd; eist dat 
gewaarborgd moet worden dat de 
arbeidsinspectie onafhankelijk is van de 
ondernemingen.

Or. lt

Amendement 36
Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is verheugd dat de beschikbare 
gegevens de dalende trend van de 
arbeidsongevallen bevestigen; wijst er 
echter op dat het aantal arbeidsongevallen 
nog steeds te hoog blijft;

Or. de

Amendement 37
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie Auconie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. wijst erop dat de Europese 
Commissie in haar mededeling van 2007 
zich ten doel had gesteld kleine en 
middelgrote ondernemingen te 
ondersteunen bij de uitvoering van hun 
beleid inzake risicopreventie; dringt er 
derhalve op aan dat de Europese kleine en 
middelgrote ondernemingen worden 
ondersteund en gevrijwaard blijven van 
overdreven en ongepaste sancties, met 
name in deze periode van economische 
crisis;

Or. fr

Amendement 38
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. vestigt de aandacht op het feit 
dat een passende opleiding van de 
werknemers in aanzienlijke mate 
bijdraagt tot hun gezondheid en veiligheid 
en dat er derhalve in de toekomst meer 
aandacht aan moet worden besteed;

Or. lt

Amendement 39
Thomas Ulmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. dringt er bij de Commissie op 
aan in toekomstige wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid op het werk, en 
waar van toepassing, het gebruik van 
technologieën te bevorderen die het risico 
van gevaarlijke stoffen bij 
arbeidsongevallen verlagen, en daarmee, 
waar mogelijk, het gebruik van chemische 
en radioactieve stoffen te vervangen.

Or. de

Amendement 40
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 sexies. dringt er bij de lidstaten op aan 
dat er - als minimumeis - een bindende 
Europese lijst van beroepsziekten wordt 
opgesteld waardoor ook nieuwe vormen 
van ziekmakende arbeidsbelasting, zoals 
door het werk veroorzaakte psychische 
aandoeningen en aandoeningen van het 
bewegingsapparaat, erkend worden als 
beroepsziekten;

Or. de

Amendement 41
Karin Kadenbach, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 septies. verzoekt de lidstaten Richtlijn 
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2010/32/EU inzake de preventie van 
scherpe letsels in de ziekenhuis- en 
gezondheidszorgbranche zo spoedig 
mogelijk om te zetten en patiënten en 
medisch personeel een maximaal 
beschermingsniveau te garanderen tegen 
de bijbehorende infecties;

Or. de

Amendement 42
Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 octies. dringt erop aan dat de 
verzameling van de gegevens voortdurend 
wordt verbeterd om ervoor te zorgen dat 
de gegevens op het niveau van de 
Europese Unie kunnen worden 
vergeleken; 

Or. de

Amendement 43
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 nonies. dringt er bij de lidstaten en de 
Europese Commissie op aan ervoor te 
zorgen dat de richtlijnen inzake de 
bescherming van werknemers 
gemakkelijker kunnen worden toegepast, 
zonder dat dit echter ten koste gaat van de 
doelmatigheid van de regels op het gebied 
van gezondheid en veiligheid op het werk;
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Or. de

Amendement 44
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 decies. pleit voor een wetgevingsvoorstel 
inzake de bescherming van werknemers 
tegen tabaksrook op het werk, omdat een 
alomvattende bescherming tot dusver niet 
gewaarborgd is;

Or. de

Amendement 45
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 undecies. verzoekt om vaststelling van 
verplichte grenswaarden voor het dragen 
van lasten, omdat dat het doelmatigste 
middel is om werkgevers ertoe te bewegen 
de bescherming van hun werknemers te 
versterken;

Or. de

Amendement 46
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 duodecies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 duodecies. benadrukt dat 
bezuinigingsmaatregelen in de 
economische crisis er niet toe mogen 
leiden dat gezondheid en veiligheid op het 
werk uit het oog worden verloren;

Or. de

Amendement 47
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 terdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 terdecies. benadrukt dat het de taak van 
de werkgevers is om de geestelijke en 
lichamelijke gezondheid van de 
werkgevers te bevorderen; eist dat de 
ondernemingen arbeidsovereenkomsten 
invoeren waarin de bevordering van de 
gezondheid en veiligheid op het werk 
verplicht wordt gesteld in de vorm van 
gecertificeerde veiligheids- en 
gezondheidsmanagementssystemen in 
overeenstemming met de kwaliteitscriteria 
van het Europees netwerk voor 
bevordering van de gezondheid op het 
werk (ENWHP).

Or. de

Amendement 48
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quaterdecies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 quaterdecies. eist dat de 
maatschappelijke dialoog over 
“gezondheid en veiligheid op het werk” 
wordt geïntensiveerd en dat deelname van 
de werknemers op het niveau van de 
Europese Unie wordt versterkt; 

Or. de

Amendement 49
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quindecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quindecies. eist dat de 
grensoverschrijdende uitwisseling van 
gegevens tussen de verschillende 
nationale autoriteiten wordt verbeterd 
omwille van een doelmatiger controle bij 
detachering van werknemers in andere 
lidstaten van de Europese Unie.

Or. de
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