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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 beklagar att avsaknaden av information från flera medlemsstater 
hindrar en tillförlitlig beräkning av dödligheten i mesoteliom i Europa. Parlamentet 
konstaterar att enligt tillgängliga partiella epidemiologiska uppgifter kan man förvänta sig 
att över 250 000 EU-medborgare kommer att dö av mesoteliom fram till 2030.

2. Europaparlamentet välkomnar den dom som avkunnades i Turin den 13 februari 2012 om 
de livsfarliga effekterna av asbest, varigenom den tidigare ägaren och den tidigare 
direktören för den italienska filialen av företaget Eternit förklarades vara ansvariga för 
ungefär 3 000 asbestrelaterade dödsfall samt förpliktades att betala skadestånd till offren 
och deras anhöriga och till det civila samhällets organisationer.

3. Europaparlamentet påpekar att det fortfarande finns asbest i många fartyg och byggnader 
och att asbest kan förekomma i samband med renoverings- och rivningsarbeten och 
avfallshantering på ställen man ofta inte känner till, och där asbesten följaktligen kan få 
konsekvenser för de exponerade arbetstagarna och eventuellt också för allmänheten. 

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att samtliga fall av asbestos och 
mesoteliom registreras genom systematisk insamling av uppgifter om asbestrelaterade 
yrkessjukdomar och att en tillförlitlig kartläggning av förekomsten av asbest genomförs 
för att på så sätt bidra till förebyggande och avhjälpande åtgärder.

5. Europaparlamentet understryker att oberoende av exponeringskällan och den exponerade 
personens anställningsförhållanden bör alla asbestoffer i EU och deras anhöriga ha rätt att 
få lämplig medicinsk behandling och tillräckligt ekonomiskt stöd från sina nationella 
socialförsäkringssystem.

6. Europaparlamentet är medvetet om den viktiga roll asbestoffrens grupper och det civila 
samhällets organisationer spelar och rekommenderar att medlemsstaterna och EU 
finansierar deras arbete och samarbetar med dem för att upprätta en övergripande plan i 
syfte att undanröja all kvarvarande asbest i Europa.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att godkänna tidsfristen 
2023 som flera fackföreningar föreslagit för ett totalförbud mot asbest inom EU, inklusive 
diafragmer av krysotilasbest, och att se till att en ändamålsenlig sanering av alla berörda 
platser och även oskyddade deponier äger rum.


