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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 ett förebyggande förhållningssätt måste prioriteras 
mycket högt när hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ska främjas och att detta 
förhållningssätt måste vara förankrat i såväl strategin på EU-nivå som de nationella 
strategierna.

2. Europaparlamentet understryker att antalet olycksfall i arbetet är högre i vissa grupper än i 
andra, exempelvis yngre eller äldre arbetstagare, migranter och arbetstagare med otrygga 
anställningsformer. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas därför att vidta 
åtgärder just för dessa målgrupper.

3. Europaparlamentet påpekar att ramdirektivet om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i 
arbetet (89/391/EEG) redan är över 20 gammalt och inte hittills ändrats i sak, och därför 
måste anpassas till de nya utmaningar som ett förändrat arbetsliv ställer, exempelvis 
ökningen av de psykiska sjukdomarna. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en översyn av direktivet om 
skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i 
arbetet (2004/37/EG). Parlamentet konstaterar att man i praktiken fastställt gränsvärden 
för hälsofarliga ämnen endast för ett fåtal ämnen. Parlamentet kräver i arbetstagarnas 
intresse en skyndsam tillämpning av Reach, särskilt när det gäller att ersätta kemikalier 
som är särskilt skadliga för hälsan. 

5. Europaparlamentet beklagar att det ”europeiska ramavtalet om trakasserier och våld i 
arbetet” (2007) inte är bindande och uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett 
förslag till direktiv om att hindra våld i arbetet. 

6. Europaparlamentet betonar att fysiska och psykiska belastningsfaktorer uppträder olika 
ofta hos kvinnor respektive män och att de leder till olika påfrestningar, besvär och 
arbetsrelaterade sjukdomar. Medlemsstaterna uppmanas därför att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i de nationella strategierna. 

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


