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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 man i forbindelse med fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
skal give en forebyggende tilgang højeste prioritet, og at en sådan tilgang skal være 
forankret i såvel EU-strategien som de nationale strategier;

2. understreger, at hyppigheden af arbejdsulykker er højere i visse grupper, f.eks. unge og 
ældre arbejdstagere, indvandrere og arbejdstagere i usikre arbejdsforhold, end i andre 
grupper; opfordrer derfor Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe 
foranstaltninger specielt rettet mod disse målgrupper; 

3. gør opmærksom på, at rammedirektivet vedrørende sikkerhed og sundhed under arbejdet 
(89/391/EØF) allerede er over 20 år gammelt og indtil nu ikke er blevet ændret væsentligt, 
og at det derfor skal tilpasses de nye udfordringer på et ændret arbejdsmarked, f.eks. 
stigningen i antallet af psykisk syge; 

4. opfordrer Kommissionen til at revidere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat 
for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener; 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, 
navnlig erstatning af særligt sundhedsskadelige kemikalier; 

5. beklager, at "den europæiske rammeaftale om bekæmpelse af mobning og vold på 
arbejdspladsen" (2007) ikke er en bindende aftale, og opfordrer derfor Kommissionen til 
at fremlægge et direktivforslag med henblik på at forhindre vold på arbejdspladsen; 

6. understreger, at fysiske og psykiske belastende faktorer optræder med forskellig 
hyppighed hos kvinder og mænd og fører til forskellige former for belastning, symptomer 
og arbejdsbetingede sygdomme; opfordrer derfor medlemsstaterne til at medtage 
kønsspecifikke aspekter i de nationale strategier;  

7. 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;


