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Ändringsförslag 1
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Beaktandeled 2a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av artikel 168 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

Or. en

Ändringsförslag 2
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Beaktandeled 6a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Förenta 
nationernas konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, som 
EU och alla dess medlemsstater är parter 
i,

Or. en

Ändringsförslag 3
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Beaktandeled 6a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Förenta 
nationernas konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, som 
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EU och alla dess medlemsstater är parter 
i,

Or. en

Ändringsförslag 4
Jordi Cañas

Förslag till resolution
Beaktandeled 8a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av EU:s strategi 
för rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 2021–2030,

Or. en

Ändringsförslag 5
Jordi Cañas

Förslag till resolution
Beaktandeled 8a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rådets direktiv 
2000/78/EG av den 27 november 2000 om 
inrättande av en allmän ram för 
likabehandling,

Or. en

Ändringsförslag 6
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Beaktandeled 8a (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av yttrandet av 
expertpanelen för effektiva sätt att 
investera i hälsa av den 23 juni 2021 
Supporting mental health of health 
workforce and other essentialworkers,

Or. en

Ändringsförslag 7
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Beaktandeled 11a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av den senaste 
rapporten från den mellanstatliga panelen 
för klimatförändringar (IPCC) AR6 
Climate change 2021: the Physical 
change basis,

Or. en

Ändringsförslag 8
Dennis Radtke

Förslag till resolution
Beaktandeled 12a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av den första 
gemensamma genomföranderapporten 
om ramavtalet om digitalisering (2021),

Or. en
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Ändringsförslag 9
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Beaktandeled 13a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europeiska 
arbetsmiljöbyråns (EU-Osha) rapport av 
den 22 oktober 2021 Telework and health 
risks in the context of the COVID-19 
pandemic: evidence from the field and 
policy implications,

Or. en

Ändringsförslag 10
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Beaktandeled 13a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin rapport av 
den 12 juni 2018 om olika sätt att 
återintegrera arbetstagare efter skada 
eller sjukdom i sysselsättning av hög 
kvalitet (2017/2277(INI)),

Or. en

Ändringsförslag 11
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Beaktandeled 13a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av yttrandet av 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén SOC/698, Hälsa och säkerhet 
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på arbetsplatsen – EU:s strategiska ram 
(2021-2027),

Or. en

Ändringsförslag 12
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Förslag till resolution
Beaktandeled 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av 
den 17 december 2020 om ett starkt socialt 
Europa för rättvisa omställningar1,

utgår

__________________
1 Antagna texter, P9_TA(2020)0371.

Or. it

Ändringsförslag 13
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Beaktandeled 15a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av 
den 20 oktober 2021 med 
rekommendationer till kommissionen om 
skyddet av arbetstagare mot asbest3a,
__________________
3a Antagna texter P9_TA(2021)0427.

Or. en

Ändringsförslag 14
Cindy Franssen, Dennis Radtke
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Förslag till resolution
Beaktandeled 16a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av 
den 20 oktober 2021 med 
rekommendationer till kommissionen om 
skyddet av arbetstagare mot asbest 
(2019/2182(INL)),

Or. en

Ändringsförslag 15
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Beaktandeled 17a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av 
den 16 september 2021 om rättvisa 
arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd 
för plattformsarbetare i samband med nya 
anställningsformer kopplade till den 
digitala utvecklingen (2019/2186(INI)),

Or. en

Ändringsförslag 16
Tomáš Zdechovský

Förslag till resolution
Beaktandeled 18a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av WHO:s 
europeiska handlingsram för psykisk 
hälsa 2021–20251a och EU:s 
handlingsram för psykisk hälsa och 
välbefinnande från 20161b,
__________________
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1a WHO:s europeiska handlingsram för 
psykisk hälsa 2021-2025: utkast för den 
sjuttioförsta regionala kommittén för 
Europa.
1b 
https://ec.europa.eu/research/participants/
data/ref/h2020/other/guides_for_applican
ts/h2020-SC1-BHC-22-2019-framework-
for-action_en.pdf 

Or. en

Ändringsförslag 17
Tomáš Zdechovský

Förslag till resolution
Beaktandeled 18b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rådets slutsatser 
från oktober 2019 och det finska 
ordförandeskapets slutsatser från 2019 
om psykisk hälsa, som understryker den 
stora vikten av att främja psykisk hälsa på 
arbetsplatsen,

Or. en

Ändringsförslag 18
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl -A (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

-A. En hög hälsoskyddsnivå för 
människor bör säkerställas vid 
utformning och genomförande av all 
unionspolitik och alla unionsåtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 19
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl -Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

-Aa. ”Hälsa är ett tillstånd av totalt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 
och inte enbart avsaknad av sjukdom eller 
funktionsvariationer”, enligt 
Världshälsoorganisationen3a. 
__________________
3a 
https://www.who.int/about/governance/co
nstitution

Or. en

Ändringsförslag 20
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl -Ab (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

-Ab. ”Psykiskt hälsa är ett tillstånd av 
psykiskt välbefinnande där varje individ 
kan förverkliga sina egna möjligheter, 
klara av vanliga påfrestningar, arbeta 
produktivt och bidra till det samhälle som 
hen lever i”, enligt 
Världshälsoorganisationen3b.
__________________
3b https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/mental-health-
strengthening-our-response 

Or. en
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Ändringsförslag 21
Lukas Mandl

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. I Europa är 20 % av jobben av dålig 
kvalitet och utsätter arbetstagarna för 
förhöjda hälsorisker. Dessutom har 14 % 
av arbetstagarna exponerats för en hög 
grad av psykosociala risker4. Vidare anser 
23 % av de europeiska arbetstagarna att 
deras arbete utsätter dem för säkerhets- 
eller hälsorisker.

A. I Europa är en del av jobben av 
dålig kvalitet och utsätter arbetstagarna för 
förhöjda psykiska eller psykologiska 
hälsorisker. Arbetsgivare och arbetstagare 
arbetar tillsammans med sina 
representanter på nationell nivå och EU-
nivå samt lagstiftande myndigheter på 
nationell nivå och EU-nivå ständigt för 
att förbättra arbetsvillkoren i Europeiska 
unionen 

__________________ __________________
4 Sixth European Working Conditions 
Survey – Overview report (uppdatering 
2017), Eurofound, 2017, Europeiska 
unionens publikationsbyrå, Luxemburg.

4 Sixth European Working Conditions 
Survey – Overview report (uppdatering 
2017), Eurofound, 2017, Europeiska 
unionens publikationsbyrå, Luxemburg.

Or. en

Ändringsförslag 22
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. I Europa är 20 % av jobben av 
dålig kvalitet och utsätter arbetstagarna för 
förhöjda hälsorisker. Dessutom har 14 % 
av arbetstagarna exponerats för en hög 
grad av psykosociala risker4. Vidare anser 
23 % av de europeiska arbetstagarna att 
deras arbete utsätter dem för säkerhets- 
eller hälsorisker.

A. År 2015 kom europeiska 
undersökningen om arbetsvillkor fram till 
att 21 % av jobben i Europa var ”högt 
flygande arbeten” och att 20 % av jobben 
är av dålig kvalitet och utsätter 
arbetstagarna för förhöjda hälsorisker. 
Dessutom har 14 % av arbetstagarna 
exponerats för en hög grad av psykosociala 
risker4a, 23 % av de europeiska 
arbetstagarna anser att deras arbete utsätter 
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dem för säkerhets- eller hälsorisker och 
fältarbetet av europeiska undersökningen 
om arbetsvillkor 2020 stoppades på grund 
av utbrottet av covid-19-pandemin, med 
sattes i gång igen i juli 2021 i syfte att 
offentliggöras i slutet av 2022.

__________________ __________________
4 Sixth European Working Conditions 
Survey – Overview report (uppdatering 
2017), Eurofound, 2017, Europeiska 
unionens publikationsbyrå, Luxemburg.

4 Sixth European Working Conditions 
Survey – Overview report (uppdatering 
2017), Eurofound, 2017, Europeiska 
unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
4a Sixth European Working Conditions 
Survey – Overview report (uppdatering 
2017), Eurofound, 2017, Europeiska 
unionens publikationsbyrå, Luxemburg.

Or. en

Ändringsförslag 23
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. I Europa är 20 % av jobben av dålig 
kvalitet och utsätter arbetstagarna för 
förhöjda hälsorisker. Dessutom har 14 % 
av arbetstagarna exponerats för en hög 
grad av psykosociala risker4. Vidare anser 
23 % av de europeiska arbetstagarna att 
deras arbete utsätter dem för säkerhets- 
eller hälsorisker.

A. Det inträffade ändå mer än 3 300 
dödsolyckor och 3,1 miljoner olyckor utan 
dödlig utgång i EU-27 under 2018. Mer 
än 200 000 arbetstagare dör varje år på 
grund av arbetsrelaterade sjukdomar. I 
Europa är 20 % av jobben av dålig kvalitet 
och utsätter arbetstagarna för förhöjda 
hälsorisker. Dessutom har 14 % av 
arbetstagarna exponerats för en hög grad 
av psykosociala risker4. Vidare anser 23 % 
av de europeiska arbetstagarna att deras 
arbete utsätter dem för säkerhets- eller 
hälsorisker.

__________________ __________________
4 Sixth European Working Conditions 
Survey – Overview report (uppdatering 
2017), Eurofound, 2017, Europeiska 

4 Sixth European Working Conditions 
Survey – Overview report (uppdatering 
2017), Eurofound, 2017, Europeiska 
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unionens publikationsbyrå, Luxemburg. unionens publikationsbyrå, Luxemburg.

Or. en

Ändringsförslag 24
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. I Europa är 20 % av jobben av dålig 
kvalitet och utsätter arbetstagarna för 
förhöjda hälsorisker. Dessutom har 14 % 
av arbetstagarna exponerats för en hög 
grad av psykosociala risker4. Vidare anser 
23 % av de europeiska arbetstagarna att 
deras arbete utsätter dem för säkerhets- 
eller hälsorisker.

A. I Europa är 20 % av jobben av dålig 
kvalitet3c och utsätter arbetstagarna för 
förhöjda hälsorisker. Dessutom har 14 % 
av arbetstagarna exponerats för en hög 
grad av psykosociala risker4. Vidare anser 
23 % av de europeiska arbetstagarna att 
deras arbete utsätter dem för säkerhets- 
eller hälsorisker.

__________________ __________________
3c Fem distinkta profiler för mönster i 
arbetskvalitet tyder på att bilden är mer 
nyanserad än en enkel polarisering 
mellan jobb av hög och låg kvalitet. I 
analysen delas arbetstagarna in i fem 
arbetskvalitetsprofiler: ”högt flygande” 
jobb (som omfattar 21 % av 
arbetstagarna), ”smidigt fungerande” 
jobb (25 %), ”aktivt manuella” jobb (21 
%), jobb ”under press” (13 %), och jobb 
av ”låg kvalitet” (20 %). Mönstret för 
arbetskvalitetspoängen mellan profilerna 
är olika, vilket förstärker premissen att 
arbetskvaliteten består av olika 
dimensioner.

4 Sixth European Working Conditions 
Survey – Overview report (uppdatering 
2017), Eurofound, 2017, Europeiska 
unionens publikationsbyrå, Luxemburg.

4 Sixth European Working Conditions 
Survey – Overview report (uppdatering 
2017), Eurofound, 2017, Europeiska 
unionens publikationsbyrå, Luxemburg.

Or. en
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Ändringsförslag 25
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Eurofound slår fast att 2017–2019 
ägde många positiva ekonomiska och 
sociala utvecklingar rum med konsekvent 
ekonomisk tillväxt, nya 
sysselsättningsrekord, ökande 
levnadsstandarder och konvergens av 
medlemsstaterna mot bättre arbets- och 
levnadsvillkor1a. Utbrottet av covid-19-
pandemin ledde till att nästan hälften av 
alla arbetstagare i Europa arbetade 
åtminstone en del av sin arbetstid 
hemifrån1b. Det finns studier som tyder på 
att uppfattningarna om distansarbete har 
förbättrats avsevärt sedan pandemins 
början, vilket i sin tur översätts till en 
generaliserad preferens för 
hybridarrangemang för arbete1c.
__________________
1a Eurofound (2021), Leva och arbeta i 
Europa 2020. Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg, s. 66.
1b Eurofound (2020), Living, working and 
COVID-19. Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.
1c Microsofts Work Trend Index (2021). 
”The next great disruption is hybrid work 
- are we ready?”.

Or. en

Ändringsförslag 26
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Trots att antalet arbetsrelaterade 
olyckor i Europa minskade med 70 % 
mellan 2010 och 2018 var siffrorna för 
2018 fortfarande 3,1 miljoner. 3 332 av 
dessa hade dödlig utgång. 
Arbetsrelaterade sjukdomar orsakar 200 
000 dödsfall per år. De ovanstående 
uppgifterna inkluderar inte alla olyckor 
som orsakats av odeklarerat arbete, vilket 
gör det rimligt att anta att de egentliga 
siffrorna är betydligt högre än de som 
återfinns i den officiella statistiken.

Or. it

Ändringsförslag 27
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Trots en minskning på 70 % av 
dödliga arbetsplatsolyckor mellan 1994 
och 20181a så är de fortfarande fler än 
3 000 per år, med 3 miljoner skador av 
olika slag och omfattningar.
__________________
1a Eurostat, uppgifter om gemensamma 
ekonomiska sektorer i EU-15 (1994–2009) 
och alla ekonomiska sektorer i EU-27 
(2010–2018).

Or. it

Ändringsförslag 28
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Arbetstagare under de första fyra 
veckorna på jobbet har mer än tre gånger 
så hög risk att drabbas av en 
arbetsrelaterad skada som arbetstagare 
som har arbetat i mer än ett år4a.
__________________
4a 
https://www.safetyandhealthmagazine.co
m/articles/14053-new-workers-higher-risk

Or. en

Ändringsförslag 29
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Skäl Ab (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ab. De nedåtgående trenderna i 
antalet arbetsplatsrelaterade 
olyckor/dödsfall ser inte likadana ut i alla 
länder.

Or. it

Ändringsförslag 30
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Skäl Ab (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ab. Andelen äldre arbetstagare ökar, 
och denna åldrande arbetskraft skapar 
nya utmaningar och krav när det gäller 
organisationen av arbetet och 
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arbetsplatsen. Åldrande hör samman med 
en högre risk för att utveckla kroniska 
psykiska och fysiska hälsoproblem, 
däribland funktionsnedsättningar och 
sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 31
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Skäl Ab (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ab. Personer med 
funktionsnedsättningar, kroniska 
sjukdomar eller personer som återhämtar 
sig från skada eller sjukdom behöver 
personanpassat stöd och anpassning av 
arbetsplatsen när de vill delta på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 32
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Cancer är den främsta 
arbetsrelaterade dödsorsaken och ligger 
bakom 52 % av alla arbetsrelaterade 
dödsfall i EU. Cancerframkallande ämnen 
bidrar till uppskattningsvis 100 000 
arbetsrelaterade cancerdödsfall varje år5.

B. Cancer är den främsta 
arbetsrelaterade dödsorsaken och ligger 
bakom 52 % av alla arbetsrelaterade 
dödsfall i EU. Cancerframkallande ämnen 
bidrar till uppskattningsvis 100 000 
arbetsrelaterade cancerdödsfall varje år5. 
Mellan 50 och 70 ämnen eller grupper av 
ämnen har av olika byråer, berörda parter 
och Världshälsoorganisationen 
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identifierats i prioriteringsförteckningar 
för carcinogener, mutagena ämnen och 
reproduktionstoxiska ämnen på 
arbetsplatser, för vilka det krävs bindande 
gränsvärden.

__________________ __________________
5 Internationell jämförelse av kostnaderna 
för arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar, 
EU-Osha, 2017.

5 Internationell jämförelse av kostnaderna 
för arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar, 
EU-Osha, 2017.

Or. en

Ändringsförslag 33
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Cancer är den främsta 
arbetsrelaterade dödsorsaken och ligger 
bakom 52 % av alla arbetsrelaterade 
dödsfall i EU. Cancerframkallande ämnen 
bidrar till uppskattningsvis 100 000 
arbetsrelaterade cancerdödsfall varje år5.

B. Cancer är den främsta 
arbetsrelaterade dödsorsaken och ligger 
bakom 52 % av alla arbetsrelaterade 
dödsfall i EU. Cancerframkallande ämnen 
bidrar till uppskattningsvis 100 000 
dödsfall på grund av arbetsrelaterad cancer 
varje år5. Av samtliga fall av 
yrkesbetingad cancer i europeiska länder 
är 80 % asbestrelaterade. Hudcancer som 
arbetssjukdom ökar på grund av olika 
faktorer, däribland klimatförändringarna.

__________________ __________________
5 Internationell jämförelse av kostnaderna 
för arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar, 
EU-Osha, 2017.

5 Internationell jämförelse av kostnaderna 
för arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar, 
EU-Osha, 2017.

Or. en

Ändringsförslag 34
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Hudcancer är en av de mest 
utbredda arbetssjukdomarna, vars 
förekomst förväntas öka på grund av 
faktorer som klimatförändringarna. 
Faktorer som strålning, stress, 
arbetsorganisation och arbetsvillkor har 
alla en koppling till arbetsrelaterad 
cancer. Det saknas för närvarande 
tillförlitliga och jämförbara uppgifter på 
EU-nivå om exponering för riskfaktorer 
för cancer på arbetsplatsen5a.
__________________
5a EU-Osha: 
https://osha.europa.eu/en/publications/wo
rker-survey-exposure-cancer-risk-
factors/view

Or. en

Ändringsförslag 35
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Antal fall av hudcancer, en av de 
vanligaste arbetsrelaterade sjukdomarna, 
ökar till följd av ett antal olika faktorer, 
däribland klimatförändringarna. 
Samtidigt är det endast en mycket liten del 
av de arbetsrelaterade hudcancerfallen 
som erkänns som arbetssjukdom.

Or. it
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Ändringsförslag 36
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl Bb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Bb. På grund av temperaturökningar 
är det också sannolikt att enskilda 
personers exponering för UV-strålning 
kommer att öka, och därmed också risken 
för att utveckla hudcancer. Trots bevisen 
för att utomhusarbetare, särskilt personer 
som arbetar i jordbruks- eller 
byggsektorerna, har en betydande risk att 
utveckla annan hudcancer än melanom 
på grund av de förhöjda 
exponeringsnivåerna för UV-strålning 
finns det ännu ingen gemensam europeisk 
strategi för att förebygga detta.

Or. en

Ändringsförslag 37
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl Bb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Bb. Enligt den senaste rapporten från 
den mellanstatliga klimatpanelen kommer 
extrema väderhändelser som värmeböljor 
och skyfall att bli vanligare. 
Arbetsförhållandena kommer att påverkas 
mer och mer av stora förändringar i 
vädermönster. Det är nödvändigt att 
anpassa arbetsmetoderna för att ta 
hänsyn till effekterna av 
klimatförändringarna.

Or. en



AM\1243450SV.docx 21/178 PE699.209v02-00

SV

Ändringsförslag 38
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Exponeringen för asbest kräver 
cirka 88 000 dödsoffer varje år i Europa 
och orsakar 55–75 % av de arbetsrelaterade 
fallen av lungcancer samt cirka 45 % av de 
totala fallen av lungcancer, då asbest är den 
främsta orsaken till denna cancerform6. 
Dödligheten till följd av sådan exponering 
förväntas fortsätta att öka till slutet av 
2020-talet och in i 2030-talet7.

C. Exponeringen för asbest kräver 
cirka 88 000 dödsoffer varje år i Europa 
och trots att asbest har varit förbjudet i 
EU sedan 2005 förekommer det 
fortfarande i många administrativa 
byggnader, skolor, bostäder, 
infrastruktur, kollektivtrafikinrättningar 
och vattenledningsnät. 80 % av de fall av 
yrkesbetingad cancer som erkänts i 
medlemsstaterna är asbestrelaterade. 
Exponeringen för asbest orsakar 55–75 % 
av de arbetsrelaterade fallen av lungcancer 
samt cirka 45 % av de totala fallen av 
lungcancer, då asbest är den främsta 
orsaken till denna cancerform6. 
Dödligheten till följd av sådan exponering 
förväntas fortsätta att öka till slutet av 
2020-talet och in i 2030-talet7.

__________________ __________________
6 Takala, J., arbetsdokument – Eliminating 
occupational cancer in Europe and global, 
2015, s. 6.

6 Takala, J., arbetsdokument – Eliminating 
occupational cancer in Europe and global, 
2015, s. 6.

7 Global Asbestos Disaster, International 
Journal of Environmental Research and 
Public Health, 2018.

7 Global Asbestos Disaster, International 
Journal of Environmental Research and 
Public Health, 2018.

Or. en

Ändringsförslag 39
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Skäl C
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Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Exponeringen för asbest kräver 
cirka 88 000 dödsoffer varje år i Europa 
och orsakar 55–-75 % av de 
arbetsrelaterade fallen av lungcancer samt 
cirka 45 % av de totala fallen av 
lungcancer, då asbest är den främsta 
orsaken till denna cancerform6. 
Dödligheten till följd av sådan exponering 
förväntas fortsätta att öka till slutet av 
2020-talet och in i 2030-talet7.

C. Exponeringen för asbest kräver 
cirka 88 000 dödsoffer varje år i Europa 
och orsakar 55–-75 % av de 
arbetsrelaterade fallen av lungcancer samt 
cirka 45 % av de totala fallen av 
lungcancer, då asbest är den främsta 
orsaken till denna cancerform6. 
Dödligheten till följd av sådan exponering 
förväntas fortsätta att öka till slutet av 
2020-talet och in i 2030-talet7. Omkring 
2 % av den europeiska cancerbördan kan 
tillskrivas joniserande strålning och att 
inomhusexponering för radon och dess 
nedbrytningsprodukter är den näst största 
orsaken till lungcancer i Europa.

__________________ __________________
6 Takala, J., arbetsdokument – Eliminating 
occupational cancer in Europe and global, 
2015, s. 6.

6 Takala, J., arbetsdokument – Eliminating 
occupational cancer in Europe and global, 
2015, s. 6.

7 Global Asbestos Disaster, International 
Journal of Environmental Research and 
Public Health, 2018.

7 Global Asbestos Disaster, International 
Journal of Environmental Research and 
Public Health, 2018.

Or. en

Ändringsförslag 40
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Den vetenskapliga kunskapen om 
exponeringen för olika ämnen, fysikaliska 
agens eller andra risker och deras 
specifika effekter på människor och den 
tillhörande förekomsten av specifika 
sjukdomar har ökat anmärkningsvärt de 
senaste åren. Den europeiska 
förteckningen över arbetssjukdomar har 
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inte reviderats för att bekräfta dessa 
vetenskapliga rön.

Or. en

Ändringsförslag 41
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Europas plan mot cancer syftar till 
att minska cancerbördan för patienterna, 
deras familjer och hälso- och 
sjukvårdssystemen. Cancer är den främsta 
orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i 
unionen och 52 % av de årliga dödsfallen 
i arbetet tillskrivs för närvarande 
arbetsrelaterad cancer4a.
__________________
4a Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet: Europas 
plan mot cancer 
https://ec.europa.eu/health/sites/default/fil
es/non_communicable_diseases/docs/eu_c
ancer-plan_sv.pdf

Or. en

Ändringsförslag 42
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez

Förslag till resolution
Skäl Cb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cb. I kommissionens rekommendation 
av den 19 september 2003 om 
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arbetssjukdomar rekommenderas 
medlemsstaterna att så snart som möjligt 
införa bestämmelser i sina nationella 
lagar och andra författningar om 
ersättningsberättigande 
arbetssjukdomar8a. Den befintliga 
avsaknaden av harmonisering av 
erkännandet av arbetssjukdomar kan leda 
till diskriminering av vissa företag och 
arbetstagare i EU, vilkas länder har 
antingen högre eller lägre erkännande för 
arbetssjukdomar.
__________________
8a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:3200
3H0670&from=SV 

Or. en

Ändringsförslag 43
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl Cb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cb. Arbetstagare kan exponeras för en 
kombination av ämnen på arbetsplatsen, 
som kan leda till ökade hälsorisker, 
orsaka skada på fortplantningssystemen, 
leda till nedsatt fertilitet eller infertilitet 
och inverka negativt på 
fosterutvecklingen och amningen.

Or. en

Ändringsförslag 44
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Förslag till resolution
Skäl Cc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cc. En föränderlig arbetsmarknad 
som präglas av demografisk utveckling, 
ny teknik och generationer av befintliga 
verktyg eller maskiner, nya ämnen och 
kemiska produkter och nya typer av jobb 
kan påverka arbetsmiljön. Allt fler 
arbetstagare övergår till plattformsarbete, 
icke-traditionellt arbete eller atypiska 
anställningsformer.

Or. en

Ändringsförslag 45
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl Cc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cc. Det är viktigt att tillämpa ett 
jämställdhetsperspektiv på arbetsmiljön 
eftersom arbetstagare kan var mer 
exponerade och mer sårbara för olika 
typer av ämnen eller risker beroende på 
deras kön.

Or. en

Ändringsförslag 46
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl Cd (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cd. Att motverka exponering för 



PE699.209v02-00 26/178 AM\1243450SV.docx

SV

farliga ämnen och andra riskfaktorer på 
arbetsplatsen är särskilt relevant för att 
motverka hälsoskillnader, eftersom vissa 
kategorier av arbetstagare bland de mest 
utsatta kan överexponeras.

Or. en

Ändringsförslag 47
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl Ce (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ce. Beräkningar visar att för varje 
euro som investeras i arbetsmiljö blir 
avkastningen för arbetsgivaren ungefär 
dubbelt så stor.

Or. en

Ändringsförslag 48
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl Cf (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cf. Arbetsplatser kan spela en viktig 
roll för folkhälsan, baserat på deras 
logistiska resurser, för att främja sunda 
livsstilar, uppmuntra utövandet av idrott 
och fysisk aktivitet och främja hälsa brett 
inom alla aspekter bland arbetstagarna.

Or. en
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Ändringsförslag 49
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl Cg (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cg. I kommissionens rekommendation 
2003/670/EG rekommenderas 
medlemsstaterna att införa den 
europeiska förteckningen i nationella 
lagar och andra författningar om 
sjukdomar som vetenskapligt har erkänts 
ha ett arbetsrelaterat ursprung, kan ge 
rätt till ersättning och bör bli föremål för 
förebyggande åtgärder. Medlemsstaterna 
bör i sina nationella lagar garantera att 
varje arbetstagare har rätt till ersättning 
med avseende på arbetssjukdomar om 
vederbörande lider av en sjukdom vars 
arbetsrelaterade ursprung och karaktär 
kan bevisas.

Or. en

Ändringsförslag 50
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl Ch (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ch. I Förenta nationernas konvention 
om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som trädde i kraft i 
Europeiska unionen 2011, föreskrivs att 
”[k]onventionsstaterna ska vidta effektiva 
och ändamålsenliga åtgärder, däribland 
genom kamratstöd, för att göra det möjligt 
för personer med funktionsnedsättning att 
uppnå och vidmakthålla största möjliga 
oberoende, full fysisk, mental, social och 
yrkesmässig förmåga samt fullt 
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inkluderande och deltagande i livets alla 
aspekter” och ”erkänner rätten till arbete 
för personer med funktionsnedsättning på 
lika villkor som för andra. Det innefattar 
rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle 
genom fritt valt eller antaget arbete på 
arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö 
som är öppen, som främjar integration 
och är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning”.

Or. en

Ändringsförslag 51
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl Ci (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ci. EU:s medborgare är ojämlika i sin 
förmåga att återgå till arbetet under eller 
efter en skada eller sjukdom, och enligt 
Eurofound7a rapporterar bara en av tre 
arbetstagare i EU vars dagliga aktiviteter 
är allvarligt eller något begränsade av en 
kronisk sjukdom att deras arbetsplats har 
anpassats för att tillgodose deras 
hälsoproblem. Eurofound påpekade också 
att arbetstagare med låg utbildningsnivå 
och personer i lågkvalificerade arbeten 
inte bara har större sannolikhet att ha en 
kronisk sjukdom och uppleva 
begränsningar i sin dagliga verksamhet 
utan också har lägre sannolikhet att 
gynnas av anpassningar av arbetsplatsen.
__________________
7a 
https://www.eurofound.europa.eu/news/ne
ws-articles/just-one-in-three-workers-
with-limiting-chronic-disease-in-adapted-
workplace

Or. en
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Ändringsförslag 52
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Över en fjärdedel av arbetstagarna i 
Europa utsätts för omfattande 
arbetsrelaterad stress. Bland arbetstagarna 
i EU anser 51 % att stress är vanligt 
förekommande på arbetsplatsen, och 
nästan 80 % av cheferna är bekymrade 
över arbetsrelaterad stress8. Det finns 
avsevärda skillnader mellan 
medlemsstaternas lagstiftning om 
psykosociala risker.

D. Enligt Eurofound och EU-Osha 
säger 25 % av arbetstagarna i Europa att 
de utsätts för omfattande arbetsrelaterad 
stress under all eller det mesta av sin 
arbetstid och nästan 80 % av cheferna är 
bekymrade över arbetsrelaterad stress8. En 
europeisk opinionsundersökning av EU-
Osha visar att omkring hälften av 
arbetstagarna anser att problemet med 
arbetsrelaterad stress är vanligt på 
arbetsplatsen8a. Det finns avsevärda 
skillnader mellan medlemsstaternas 
lagstiftning om psykosociala risker.

__________________ __________________
8 Psykosociala risker i Europa: Förekomst 
och strategier för förebyggande, Eurofound 
och EU-Osha, 2014, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

8 Psykosociala risker i Europa: Förekomst 
och strategier för förebyggande, Eurofound 
och EU-Osha, 2014, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.
8a Psykosociala risker och stress på 
arbetsplatsen, EU-Osha, 
https://osha.europa.eu/sv/themes/psychos
ocial-risks-and-stress

Or. en

Ändringsförslag 53
Lukas Mandl, Christian Sagartz

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Över en fjärdedel av arbetstagarna i 
Europa utsätts för omfattande 

D. Över en fjärdedel av arbetstagarna i 
Europa utsätts för omfattande 
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arbetsrelaterad stress. Bland arbetstagarna i 
EU anser 51 % att stress är vanligt 
förekommande på arbetsplatsen, och nästan 
80 % av cheferna är bekymrade över 
arbetsrelaterad stress8. Det finns avsevärda 
skillnader mellan medlemsstaternas 
lagstiftning om psykosociala risker.

arbetsrelaterad stress. Bland arbetstagarna i 
EU anser 51 % att stress är vanligt 
förekommande på arbetsplatsen, och nästan 
80 % av cheferna är bekymrade över 
arbetsrelaterad stress8. Det finns skillnader 
mellan de olika medlemsstaternas 
strategier och lagstiftning om psykosociala 
risker.

__________________ __________________
8 Psykosociala risker i Europa: Förekomst 
och strategier för förebyggande, Eurofound 
och EU-Osha, 2014, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

8 Psykosociala risker i Europa: Förekomst 
och strategier för förebyggande, Eurofound 
och EU-Osha, 2014, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

Or. en

Ändringsförslag 54
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Över en fjärdedel av arbetstagarna i 
Europa utsätts för omfattande 
arbetsrelaterad stress. Bland arbetstagarna i 
EU anser 51 % att stress är vanligt 
förekommande på arbetsplatsen, och nästan 
80 % av cheferna är bekymrade över 
arbetsrelaterad stress8. Det finns avsevärda 
skillnader mellan medlemsstaternas 
lagstiftning om psykosociala risker.

D. En god psykosocial arbetsmiljö 
förbättrar arbetstagarnas goda 
prestationer och personliga utveckling, 
samt arbetstagarnas psykiska och fysiska 
välbefinnande. Psykosociala risker kan 
uppstå på grund av dålig utformning av 
arbetet, organisation och förvaltning, 
samt en dålig social kontext för arbetet, 
och kan leda till negativa psykologiska, 
fysiska och sociala resultat såsom 
arbetsrelaterad stress, utbrändhet eller 
depression. Över en fjärdedel av 
arbetstagarna i Europa utsätts för 
omfattande arbetsrelaterad stress. Bland 
arbetstagarna i EU anser 51 % att stress är 
vanligt förekommande på arbetsplatsen, 
och nästan 80 % av cheferna är bekymrade 
över arbetsrelaterad stress8. Det finns 
avsevärda skillnader mellan 
medlemsstaternas lagstiftning om 
psykosociala risker. Arbetsrelaterad stress 
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kan kraftigt öka risken för att utlösa och 
förvärra muskuloskeletala besvär och 
reumatiska och kroniska 
inflammationssjukdomar.

__________________ __________________
8 Psykosociala risker i Europa: Förekomst 
och strategier för förebyggande, Eurofound 
och EU-Osha, 2014, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

8 Psykosociala risker i Europa: Förekomst 
och strategier för förebyggande, Eurofound 
och EU-Osha, 2014, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

Or. en

Ändringsförslag 55
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Över en fjärdedel av arbetstagarna i 
Europa utsätts för omfattande 
arbetsrelaterad stress. Bland arbetstagarna i 
EU anser 51 % att stress är vanligt 
förekommande på arbetsplatsen, och nästan 
80 % av cheferna är bekymrade över 
arbetsrelaterad stress8. Det finns avsevärda 
skillnader mellan medlemsstaternas 
lagstiftning om psykosociala risker.

D. Över en fjärdedel av arbetstagarna i 
Europa utsätts för omfattande 
arbetsrelaterad stress. Stress, ångest eller 
depression tillhör den näst största 
gruppen av egenrapporterade 
arbetsrelaterade hälsoproblem7a. Bland 
arbetstagarna i EU anser 51 % att stress är 
vanligt förekommande på arbetsplatsen, 
och nästan 80 % av cheferna är bekymrade 
över arbetsrelaterad stress8. Det finns 
avsevärda skillnader mellan 
medlemsstaternas lagstiftning om 
psykosociala risker. Arbetsrelaterad stress 
kan väsentligt öka risken för att utlösa 
och förvärra olika hälsoproblem och 
sjukdomar inbegripet psykologiska 
problem, hjärtsjukdomar, autoimmuna 
sjukdomar eller muskuloskeletala besvär 
och reumatiska/kroniska 
inflammationssjukdomar.

__________________ __________________
7a Eurostat: Egenrapporterade 
arbetsrelaterade hälsoproblem och 
riskfaktorer – nyckelstatistik, 2020 

8 Psykosociala risker i Europa: Förekomst 8 Psykosociala risker i Europa: Förekomst 
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och strategier för förebyggande, Eurofound 
och EU-Osha, 2014, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

och strategier för förebyggande, Eurofound 
och EU-Osha, 2014, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

Or. en

Ändringsförslag 56
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Över en fjärdedel av arbetstagarna i 
Europa utsätts för omfattande 
arbetsrelaterad stress. Bland arbetstagarna i 
EU anser 51 % att stress är vanligt 
förekommande på arbetsplatsen, och nästan 
80 % av cheferna är bekymrade över 
arbetsrelaterad stress8. Det finns avsevärda 
skillnader mellan medlemsstaternas 
lagstiftning om psykosociala risker.

D. Över en fjärdedel av arbetstagarna i 
Europa utsätts för omfattande 
arbetsrelaterad stress. Bland arbetstagarna i 
EU anser 51 % att stress är vanligt 
förekommande på arbetsplatsen, och nästan 
80 % av cheferna är bekymrade över 
arbetsrelaterad stress8. Mer än hälften av 
alla förlorade arbetsdagar i EU orsakas 
av arbetsrelaterad stress. Det finns 
avsevärda skillnader mellan 
medlemsstaternas lagstiftning om 
psykosociala risker. Arbetsrelaterad stress 
kan kraftigt öka risken för att utlösa och 
förvärra muskuloskeletala besvär och 
reumatiska/kroniska 
inflammationssjukdomar.

__________________ __________________
8 Psykosociala risker i Europa: Förekomst 
och strategier för förebyggande, Eurofound 
och EU-Osha, 2014, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

8 Psykosociala risker i Europa: Förekomst 
och strategier för förebyggande, Eurofound 
och EU-Osha, 2014, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

Or. en

Ändringsförslag 57
Elżbieta Rafalska
för ECR-gruppen
Beata Szydło, Anna Zalewska
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Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Över en fjärdedel av arbetstagarna i 
Europa utsätts för omfattande 
arbetsrelaterad stress. Bland arbetstagarna i 
EU anser 51 % att stress är vanligt 
förekommande på arbetsplatsen, och nästan 
80 % av cheferna är bekymrade över 
arbetsrelaterad stress8. Det finns avsevärda 
skillnader mellan medlemsstaternas 
lagstiftning om psykosociala risker.

D. Över en fjärdedel av arbetstagarna i 
Europa utsätts för omfattande 
arbetsrelaterad stress. Bland arbetstagarna i 
EU anser 51 % att stress är vanligt 
förekommande på arbetsplatsen, och nästan 
80 % av cheferna är bekymrade över 
arbetsrelaterad stress8. Det finns avsevärda 
skillnader mellan medlemsstaternas 
lagstiftning om psykosociala risker. 
Arbetsrelaterad stress öka risken avsevärt 
för att muskel. och skelettbesvär samt 
reumatiska sjukdomar / kroniska 
inflammationstillstånd återkommer och 
förvärras.

__________________ __________________
8 Psykosociala risker i Europa: Förekomst 
och strategier för förebyggande, Eurofound 
och EU-Osha, 2014, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

8 Psykosociala risker i Europa: Förekomst 
och strategier för förebyggande, Eurofound 
och EU-Osha, 2014, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

Or. pl

Ändringsförslag 58
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Den europeiska befolkningens 
psykiska hälsa och välbefinnande kan 
påverkas positivt genom att man 
uppmärksammar strategier som 
genomförs på arbetsplatsen. 
Förebyggande av psykiska hälsoproblem 
och främjande av psykisk hälsa kommer 
också att bidra till tillhörande 
hälsoriskbeteenden som konsumtion av 
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alkohol, droger och tobak, fysisk 
inaktivitet och dålig kost.

Or. en

Ändringsförslag 59
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Brist på bestämmelser om 
anpassning av arbetsplatser och skäliga 
anpassning, särskilt för arbetstagare med 
funktionsnedsättning, kan leda till 
fysiska, psykiska och psykologiska 
spänningar som kan bli till fara för deras 
hälsa och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 60
Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Arbetsrelaterad stress kan kraftigt 
öka risken för att utlösa och förvärra 
muskuloskeletala besvär och 
reumatiska/kroniska 
inflammationssjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 61
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas
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Förslag till resolution
Skäl Db (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Db. Europeiska unionen måste dra 
lärdom av covid-19-krisen och införa ett 
effektivt system för att samordna 
reaktionen på alla typer av framtida hot 
mot folkhälsan, inbegripet prevention, 
beredskap och responsplanering på 
arbetet.

Or. en

Ändringsförslag 62
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl Db (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Db. Utrymningsrutinerna på många 
arbetsplatser gör det svårt att tillgodose 
behoven hos personer med nedsatt 
rörlighet, och ännu vanligare är det att 
personer med funktionsnedsättning inte 
klarar av att utrymma själva.

Or. en

Ändringsförslag 63
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl Dc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Dc. Hälsokompetens spelar en 
grundläggande roll när det gäller att 
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förbereda för och motverka effekterna av 
hälsorelaterade hot och bidra till en bättre 
förståelse hos befolkningen för de 
motåtgärder som vidtas och den 
riskbedömning som görs för olika hot mot 
hälsan.

Or. en

Ändringsförslag 64
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Covid-19-pandemin har medfört att 
distansarbetet snabbt ökat i omfattning. 
Distansarbete har visat sig ha stor inverkan 
på arbetstidens förläggning på grund av 
den ökade flexibiliteten och arbetstagarnas 
ständiga tillgänglighet9. Det förväntas 
förbli vanligare än före covid-19-krisen 
eller till och med öka ytterligare10.

E. Covid-19-pandemin har medfört att 
distansarbetet snabbt ökat i omfattning där 
distansarbete har fungerat som buffert 
under krisen och bevarat arbeten som 
annars skulle ha kunnat försvinna9a. 
Distansarbete har visat sig ha stor inverkan 
på arbetstidens förläggning på grund av 
den ökade flexibiliteten och arbetstagarnas 
ständiga tillgänglighet9. Det förväntas 
förbli vanligare än före covid-19-krisen 
eller till och med öka ytterligare10. Under 
normala omständigheter skulle de flesta 
arbetstagare föredra en kombination av 
arbete hemifrån och arbete från kontoret. 
32 % vill arbeta hemifrån flera gånger i 
veckan9b.

__________________ __________________
9 Working anytime, anywhere: The effects 
on the world of work, Eurofound och ILO, 
2017, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg, och ILO, 
Genève.

9 Working anytime, anywhere: The effects 
on the world of work, Eurofound och ILO, 
2017, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg, och ILO, 
Genève.
9a Eurofounds och Europeiska 
kommissionens gemensamma 
forskningscentrum (2021), What just 
happened? COVID-19 lockdowns and 
change in the labour market, Europeiska 
unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
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9b Eurofound (2021), Living and working 
in Europe 2020, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg, s. 43.

10 Teleworking in the aftermath of the 
Covid-19 pandemic: enabling conditions 
for a successful transition, European Trade 
Union Institute, 2021, Bryssel.

10 Teleworking in the aftermath of the 
Covid-19 pandemic: enabling conditions 
for a successful transition, European Trade 
Union Institute, 2021, Bryssel.

Or. en

Ändringsförslag 65
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Covid-19-pandemin har medfört att 
distansarbetet snabbt ökat i omfattning. 
Distansarbete har visat sig ha stor inverkan 
på arbetstidens förläggning på grund av 
den ökade flexibiliteten och arbetstagarnas 
ständiga tillgänglighet9. Det förväntas 
förbli vanligare än före covid-19-krisen 
eller till och med öka ytterligare10.

E. Covid-19-pandemin har gjort det 
uppenbart att det finns ett behov av att 
trygga säkerhet och skydd för 
arbetstagare, och belyst vikten av att 
förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och 
investera i folkhälsan. Covid-19-pandemin 
har medfört att distansarbetet snabbt ökat i 
omfattning. Distansarbete har visat sig ha 
stor inverkan på arbetstidens förläggning 
på grund av den ökade flexibiliteten och 
arbetstagarnas ständiga tillgänglighet9. Det 
förväntas förbli vanligare än före covid-19-
krisen eller till och med öka ytterligare10.

__________________ __________________
9 Working anytime, anywhere: The effects 
on the world of work, Eurofound och ILO, 
2017, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg, och ILO, 
Genève.

9 Working anytime, anywhere: The effects 
on the world of work, Eurofound och ILO, 
2017, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg, och ILO, 
Genève.

10 Teleworking in the aftermath of the 
Covid-19 pandemic: enabling conditions 
for a successful transition, European Trade 
Union Institute, 2021, Bryssel.

10 Teleworking in the aftermath of the 
Covid-19 pandemic: enabling conditions 
for a successful transition, European Trade 
Union Institute, 2021, Bryssel.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Covid-19-pandemin har medfört att 
distansarbetet snabbt ökat i omfattning. 
Distansarbete har visat sig ha stor inverkan 
på arbetstidens förläggning på grund av 
den ökade flexibiliteten och arbetstagarnas 
ständiga tillgänglighet9. Det förväntas 
förbli vanligare än före covid-19-krisen 
eller till och med öka ytterligare10.

E. Covid-19-pandemin har medfört att 
distansarbetet snabbt ökat i omfattning i 
kombination med ett ökat omsorgsansvar i 
hemmet under nedstängningar. 
Distansarbete har visat sig ha stor inverkan 
på arbetstidens förläggning på grund av 
den ökade flexibiliteten och arbetstagarnas 
ständiga tillgänglighet9. Det förväntas 
förbli vanligare än före covid-19-krisen 
eller till och med öka ytterligare10. 
Psykosociala risker är de vanligast 
förekommande hälsorisker som är 
förknippade med distansarbete10a.

__________________ __________________
9 Working anytime, anywhere: The effects 
on the world of work, Eurofound och ILO, 
2017, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg, och ILO, 
Genève.

9 Working anytime, anywhere: The effects 
on the world of work, Eurofound och ILO, 
2017, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg, och ILO, 
Genève.

10 Teleworking in the aftermath of the 
Covid-19 pandemic: enabling conditions 
for a successful transition, European Trade 
Union Institute, 2021, Bryssel.

10 Teleworking in the aftermath of the 
Covid-19 pandemic: enabling conditions 
for a successful transition, European Trade 
Union Institute, 2021, Bryssel.
10a Rapport från EU-Osha: Telework and 
health risks in the context of the COVID-
19 pandemic: evidence from the field and 
policy implications.

Or. en

Ändringsförslag 67
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Skäl E
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Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Covid-19-pandemin har medfört att 
distansarbetet snabbt ökat i omfattning. 
Distansarbete har visat sig ha stor inverkan 
på arbetstidens förläggning på grund av 
den ökade flexibiliteten och arbetstagarnas 
ständiga tillgänglighet9. Det förväntas 
förbli vanligare än före covid-19-krisen 
eller till och med öka ytterligare10.

E. Covid-19-pandemin har medfört att 
distansarbetet snabbt ökat i omfattning. 
Distansarbete har visat sig ha stor inverkan 
på arbetstidens förläggning på grund av 
den ökade flexibiliteten och arbetstagarnas 
ständiga tillgänglighet9, vilket ofta 
resulterar i en konflikt mellan arbete och 
privatliv. Det förväntas förbli vanligare än 
före covid-19-krisen eller till och med öka 
ytterligare10.

__________________ __________________
9 Working anytime, anywhere: The effects 
on the world of work, Eurofound och ILO, 
2017, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg, och ILO, 
Genève.

9 Working anytime, anywhere: The effects 
on the world of work, Eurofound och ILO, 
2017, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg, och ILO, 
Genève.

10 Teleworking in the aftermath of the 
Covid-19 pandemic: enabling conditions 
for a successful transition, European Trade 
Union Institute, 2021, Bryssel.

10 Teleworking in the aftermath of the 
Covid-19 pandemic: enabling conditions 
for a successful transition, European Trade 
Union Institute, 2021, Bryssel.

Or. it

Ändringsförslag 68
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Kvinnor har löpt särskilt stor risk 
och drabbas hårdare av de ekonomiska 
och sociala konsekvenserna av covid-19-
krisen, på grund av sin dominerande eller 
fortfarande traditionella roll som 
huvudansvariga för hem och familj. En 
majoritet av de som arbetade som 
samhällsviktiga arbetstagare i frontlinjen 
inom hälso- och sjukvårdssektorn, den 
sociala sektorn, utbildning och omsorg 
var kvinnor. Trots att de anses vara 
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samhällsviktiga är dessa yrken 
fortfarande några av de mest 
undervärderade och underbetalda jobben 
i EU. Covid-19-pandemin har exponerat 
och förvärrat den befintliga 
ojämställdheten mellan könen. Under 
pandemins topp mötte dessa kvinnliga 
arbetstagare långa arbetsdagar och 
rapporterade problem med att förena 
arbete och familjeliv. Enligt studier ökade 
stress, ångest och depressiva symtom 
bland hälso- och sjukvårdsarbetare i EU.

Or. en

Ändringsförslag 69
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Traditionella hälsorisker som 
manuell hantering av tunga laster, 
obekväma arbetsställningar eller 
repetitiva hand-armrörelser är 
fortfarande ett hot mot många 
arbetstagare och fick faktiskt högst poäng 
i Eurofounds femte undersökning av 
arbetsvillkor1a.
__________________
1a Eurofound 2021: Europeiska 
undersökningen om arbetsvillkor 2021 
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/
2021/european-working-conditions-
survey-2021).

Or. en

Ändringsförslag 70
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop
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Förslag till resolution
Skäl Eb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Eb. Den vetenskapliga kunskapen om 
exponeringen för olika ämnen, fysikaliska 
agenser eller andra risker och deras 
specifika effekter på människor och den 
tillhörande förekomsten av specifika 
sjukdomar har ökat anmärkningsvärt de 
senaste åren. Den europeiska 
förteckningen över arbetssjukdomar har 
inte reviderats för att avspegla dessa 
vetenskapliga bevis.

Or. en

Ändringsförslag 71
Lukas Mandl

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Personer som regelbundet arbetar 
hemifrån är mer än dubbelt så ofta arbetar 
mer än taket på 48 timmar per vecka och 
riskerar att få mindre vila än de 
fastställda 11 timmarna mellan 
arbetsdagar. Nästan 30 % av 
distansarbetarna uppger att de arbetar på 
sin fritid varje dag eller flera gånger i 
veckan11.

F. Personer som regelbundet arbetar 
hemifrån är mer än dubbelt så ofta arbetar 
mer än taket på 48 timmar per vecka, men 
kan arrangera sin arbetstid mer flexibelt 
och därigenom förbättra sin balans 
mellan arbete och privatliv. 
Arbetstidsarrangemang på operativ nivå 
mellan arbetsgivare och arbetstagare är 
möjliga.

__________________ __________________
11 Telework and ICT-based mobile work: 
Flexible working in the digital age, New 
forms of employment series, Eurofound, 
2020, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

11 Telework and ICT-based mobile work: 
Flexible working in the digital age, New 
forms of employment series, Eurofound, 
2020, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

Or. en
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Ändringsförslag 72
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Personer som regelbundet arbetar 
hemifrån är mer än dubbelt så ofta arbetar 
mer än taket på 48 timmar per vecka och 
riskerar att få mindre vila än de fastställda 
11 timmarna mellan arbetsdagar. Nästan 
30 % av distansarbetarna uppger att de 
arbetar på sin fritid varje dag eller flera 
gånger i veckan11.

F. Personer som regelbundet arbetar 
hemifrån är mer än dubbelt så ofta arbetar 
mer än taket på 48 timmar per vecka och 
riskerar att få mindre vila än de fastställda 
11 timmarna mellan arbetsdagar. Nästan 
30 % av distansarbetarna uppger att de 
arbetar på sin fritid varje dag eller flera 
gånger i veckan11. Med undantag för de 
här riskerna ledde en hög förekomst av 
distansarbete också till en högre 
förekomst av muskuloskeletala besvär och 
reumatiska/inflammatoriska sjukdomar i 
samband med stillasittande, dåliga 
ergonomiska villkor, långa arbetsdagar 
och arbetsrelaterad stress.

__________________ __________________
11 Telework and ICT-based mobile work: 
Flexible working in the digital age, New 
forms of employment series, Eurofound, 
2020, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

11 Telework and ICT-based mobile work: 
Flexible working in the digital age, New 
forms of employment series, Eurofound, 
2020, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

Or. en

Ändringsförslag 73
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Personer som regelbundet arbetar 
hemifrån är mer än dubbelt så ofta arbetar 
mer än taket på 48 timmar per vecka och 
riskerar att få mindre vila än de fastställda 
11 timmarna mellan arbetsdagar. Nästan 
30 % av distansarbetarna uppger att de 

F. Personer som regelbundet arbetar 
hemifrån är mer än dubbelt så ofta arbetar 
mer än taket på 48 timmar per vecka och 
riskerar att få mindre vila än de fastställda 
11 timmarna mellan arbetsdagar. Nästan 
30 % av distansarbetarna uppger att de 
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arbetar på sin fritid varje dag eller flera 
gånger i veckan11.

arbetar på sin fritid varje dag eller flera 
gånger i veckan11. Distansarbete ger också 
arbetstagarna frihet att anpassa sin 
arbetstid och planera för att uppfylla sina 
egna privata behov och familjens 
behov11a.

__________________ __________________
11 Telework and ICT-based mobile work: 
Flexible working in the digital age, New 
forms of employment series, Eurofound, 
2020, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

11 Telework and ICT-based mobile work: 
Flexible working in the digital age, New 
forms of employment series, Eurofound, 
2020, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.
11a Telework and ICT-based mobile work: 
Flexible working in the digital age, New 
forms of employment series, Eurofound, 
2020, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

Or. en

Ändringsförslag 74
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Personer som regelbundet arbetar 
hemifrån är mer än dubbelt så ofta arbetar 
mer än taket på 48 timmar per vecka och 
riskerar att få mindre vila än de fastställda 
11 timmarna mellan arbetsdagar. Nästan 
30 % av distansarbetarna uppger att de 
arbetar på sin fritid varje dag eller flera 
gånger i veckan11.

F. Personer som regelbundet arbetar 
hemifrån är mer än dubbelt så ofta arbetar 
mer än taket på 48 timmar per vecka och 
riskerar att få mindre vila än de fastställda 
11 timmarna mellan arbetsdagar. Nästan 
30 % av distansarbetarna uppger att de 
arbetar på sin fritid varje dag eller flera 
gånger i veckan11, jämfört med mindre än 
5 % av arbetstagarna som arbetar på 
kontor. Distansarbetare arbetar med 
högre sannolikhet oregelbundna tider11a.

__________________ __________________
11 Telework and ICT-based mobile work: 
Flexible working in the digital age, New 
forms of employment series, Eurofound, 

11 Telework and ICT-based mobile work: 
Flexible working in the digital age, New 
forms of employment series, Eurofound, 
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2020, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

2020, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.
11a Eurofound (2020), Telework and ICT-
based mobile work: Flexible working in 
the digital age, New forms of employment 
series, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

Or. en

Ändringsförslag 75
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Personer som regelbundet arbetar 
hemifrån är mer än dubbelt så ofta arbetar 
mer än taket på 48 timmar per vecka och 
riskerar att få mindre vila än de fastställda 
11 timmarna mellan arbetsdagar. Nästan 
30 % av distansarbetarna uppger att de 
arbetar på sin fritid varje dag eller flera 
gånger i veckan11.

F. Personer som regelbundet arbetar 
hemifrån är mer än dubbelt så ofta arbetar 
mer än taket på 48 timmar per vecka och 
riskerar att få mindre vila än de fastställda 
11 timmarna mellan arbetsdagar. Nästan 
30 % av distansarbetarna uppger att de 
arbetar på sin fritid varje dag eller flera 
gånger i veckan11. Jämställdhetsaspekter 
bör beaktas i samband med rätten att inte 
vara uppkopplad.

__________________ __________________
11 Telework and ICT-based mobile work: 
Flexible working in the digital age, New 
forms of employment series, Eurofound, 
2020, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

11 Telework and ICT-based mobile work: 
Flexible working in the digital age, New 
forms of employment series, Eurofound, 
2020, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg.

Or. en

Ändringsförslag 76
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. Arbetsrelaterade hjärt-kärl- och 
andningssjukdomar är den näst största 
bidragande faktorn till arbetsrelaterade 
dödsfall. Höga psykologiska krav, 
anspänningar i arbetet, långa 
arbetsdagar, psykiska sjukdomar, osäkra 
anställningar och fysisk inaktivitet är alla 
förknippade med hjärt-kärlsjukdomar11b.
__________________
11b Niedhammer I, Bertrais S, Witt K 
(2021), Psychosocial work exposures and 
health outcomes: a meta-review of 72 
literature reviews with meta-analysis, 
Scand J Work Environ Health 
2021;47(7):489-508.

Or. en

Ändringsförslag 77
Lukas Mandl, Christian Sagartz

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Covid-19-krisen har visat hur 
utsattheten bland atypiska arbetstagare, 
bland andra arbetstagare på digitala 
plattformar och egenföretagare. Arbete 
via digitala plattformar kommer högst 
sannolikt att fortsätta att bli allt vanligare 
på arbetsmarknaden. Egenföretagare 
omfattas inte av den strategiska ramen för 
arbetsmiljö eftersom de inte omfattas av 
EU:s arbetsmiljölagstiftning.

G. Covid-19-krisen har visat hur 
utsattheten bland vissa arbetstagare, men 
den har också exponerat styrkan och 
flexibiliteten i olika lagstiftningssystem i 
Europeiska unionen. Arbete via digitala 
plattformar kommer högst sannolikt att 
fortsätta att bli allt vanligare på 
arbetsmarknaden. Egenföretagare omfattas 
inte av den strategiska ramen för 
arbetsmiljö eftersom de inte omfattas av 
EU:s arbetsmiljölagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 78
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Covid-19-krisen har visat hur 
utsattheten bland atypiska arbetstagare, 
bland andra arbetstagare på digitala 
plattformar och egenföretagare. Arbete via 
digitala plattformar kommer högst 
sannolikt att fortsätta att bli allt vanligare 
på arbetsmarknaden. Egenföretagare 
omfattas inte av den strategiska ramen för 
arbetsmiljö eftersom de inte omfattas av 
EU:s arbetsmiljölagstiftning.

G. Covid-19-krisen har visat hur 
utsattheten bland atypiska arbetstagare, 
bland andra arbetstagare på digitala 
arbetsplattformar och egenföretagare. 
Arbete via digitala plattformar kommer 
högst sannolikt att fortsätta att bli allt 
vanligare på arbetsmarknaden. 
Egenföretagare omfattas inte av den 
strategiska ramen för arbetsmiljö eftersom 
de inte omfattas av EU:s 
arbetsmiljölagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 79
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Covid-19-krisen har visat hur 
utsattheten bland atypiska arbetstagare, 
bland andra arbetstagare på digitala 
plattformar och egenföretagare. Arbete via 
digitala plattformar kommer högst 
sannolikt att fortsätta att bli allt vanligare 
på arbetsmarknaden. Egenföretagare 
omfattas inte av den strategiska ramen för 
arbetsmiljö eftersom de inte omfattas av 
EU:s arbetsmiljölagstiftning.

G. Covid-19-krisen har visat hur 
utsattheten bland atypiska arbetstagare, 
bland andra arbetstagare på digitala 
arbetsplattformar och egenföretagare. 
Arbete via digitala plattformar kommer 
högst sannolikt att fortsätta att bli allt 
vanligare på arbetsmarknaden. 
Egenföretagare omfattas inte av den 
strategiska ramen för arbetsmiljö eftersom 
de inte omfattas av EU:s 
arbetsmiljölagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 80
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Covid-19-krisen har visat hur 
utsattheten bland atypiska arbetstagare, 
bland andra arbetstagare på digitala 
plattformar och egenföretagare. Arbete via 
digitala plattformar kommer högst 
sannolikt att fortsätta att bli allt vanligare 
på arbetsmarknaden. Egenföretagare 
omfattas inte av den strategiska ramen för 
arbetsmiljö eftersom de inte omfattas av 
EU:s arbetsmiljölagstiftning.

G. Covid-19-krisen har visat hur 
utsattheten bland atypiska arbetstagare, 
bland andra arbetstagare på digitala 
plattformar och egenföretagare. Arbete via 
digitala plattformar kommer högst 
sannolikt att fortsätta att bli allt vanligare 
på arbetsmarknaden. Egenföretagare 
omfattas inte av den strategiska ramen för 
arbetsmiljö eftersom de inte omfattas av 
EU:s arbetsmiljölagstiftning. 
Plattformsarbetare löper särskilda hälso- 
och säkerhetsrisker på grund av 
särdragen hos det arbete som de utför. 
Hantering via algoritmer medför nya 
utmaningar inför framtiden när det gäller 
arbete som kan generera alltför stor press 
på hastighet och effektivitet för 
arbetstagarna och därmed stora risker för 
deras hälsa och säkerhet. 
Trafiksäkerheten för plattformsarbetare 
inom transport- och leveranssektorn, 
särskilt cyklister som är oskyddade 
trafikanter, och säkerheten för andra 
trafikanter kan äventyras på grund av 
hastigheten och effektivitetspressen. 
Kvinnliga plattformsarbetare, särskilt 
kvinnliga förare och kvinnor som 
tillhandahåller städ- och omsorgstjänster 
i privata bostäder, kan löpa förhöjd risk 
att utsättas för sexuella trakasserier och 
sexuellt våld samt kan avstå från att 
anmäla detta på grund av att det saknas 
rapporteringsverktyg eller kontakt med en 
mänsklig chef eller av rädsla för dålig 
betygssättning och att gå miste om arbete i 
framtiden. Sexuella trakasserier och 
sexuellt våld är underrapporterat inom 
plattformsarbetet.
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Or. en

Ändringsförslag 81
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Plattformsarbetare kan vara 
föremål för ökade hälso- och 
säkerhetsrelaterade risker som inte är 
begränsade till den fysiska hälsan, utan 
också kan påverka den psykosociala 
hälsan med oförutsebara arbetstider, 
arbetsintensitet, konkurrensmiljöer, 
informationsöverbelastning och isolering.

Or. en

Ändringsförslag 82
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Covid-19-pandemin har lagt 
extraordinära krav på hälso- och 
sjukvårdsarbetare. Hälso- och 
sjukvårdsarbetare som kämpar mot covid-
19 sätter sig själva och sina familjer i risk 
när de behandlar patienter och begränsar 
spridningen av den här sjukdomen. En 
krävande arbetsmiljö och rädsla för den 
personliga säkerheten och familjens 
säkerhet har lett till en negativ 
psykologisk påverkan, som orsakar 
depression, ångest, utbrändhet och stress. 
Hälso- och sjukvårdsarbetare upplever 



AM\1243450SV.docx 49/178 PE699.209v02-00

SV

höga nivåer av ångest och depression 
jämfört med yrkespersoner från andra 
områden11c.
__________________
11c da Silva FCT, Neto MLR. 
Psychological effects caused by the 
COVID-19 pandemic in health 
professionals: A systematic review with 
meta-analysis. Prog 
Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 
2021 Jan 10

Or. en

Ändringsförslag 83
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Under pandemin har det kommit 
oroväckande rapporter om kränkningar av 
gräns- och säsongsarbetares rättigheter i 
fråga om arbets- och levnadsvillkor.

H. Covid-19-pandemin har visat att 
företag och arbetsplatser också är viktiga 
centrum smittspridning. Under pandemin 
har det kommit oroväckande rapporter om 
kränkningar av gräns- och säsongsarbetares 
rättigheter i fråga om arbets- och 
levnadsvillkor. Arbetstagare med 
kortvariga uppdrag bor ofta i 
gruppboenden, där det är svårt att hålla 
socialt avstånd och risken för att de ska 
smittas ökar. Stora utbrott av covid-19-
infektioner ägde rum i industrier som 
livsmedelsproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 84
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Under pandemin har det kommit 
oroväckande rapporter om kränkningar av 
gräns- och säsongsarbetares rättigheter i 
fråga om arbets- och levnadsvillkor.

H. De utsatta arbets- och 
levnadsvillkoren för säsongsarbetare i 
Europa, särskilt i jordbrukssektorn, var 
väl dokumenterade redan före covid-19. 
Under pandemin har oroväckande 
rapporter om kränkningar av gräns- och 
säsongsarbetares rättigheter i fråga om 
arbets- och levnadsvillkor visat att deras 
situation försämrades ännu mer.

Or. en

Ändringsförslag 85
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Under pandemin har det kommit 
oroväckande rapporter om kränkningar av 
gräns- och säsongsarbetares rättigheter i 
fråga om arbets- och levnadsvillkor.

H. Under pandemin har det kommit 
oroväckande rapporter om kränkningar av 
gräns- och säsongsarbetares rättigheter i 
fråga om arbets- och levnadsvillkor. 
Många av dessa arbetstagare berövades 
möjligheten att träffa sina familjer på 
grund av de oflexibla 
socialförsäkringsreglerna i EU som 
förhindrar arbetstagare att arbeta 
hemifrån i en annan medlemsstat än 
arbetsgivarens medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 86
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Skäl H
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Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Under pandemin har det kommit 
oroväckande rapporter om kränkningar av 
gräns- och säsongsarbetares rättigheter i 
fråga om arbets- och levnadsvillkor.

H. Under pandemin har det kommit 
oroväckande rapporter om kränkningar av 
gräns- och säsongsarbetares rättigheter i 
fråga om arbets- och levnadsvillkor. 
Utsatta anställningsformer såsom 
tillfälligt arbete, falskt egenföretagande 
eller arbete i underleverantörskedjor 
exkluderar regelbundet arbetstagare från 
tjänster och utbildning inom säkerhet och 
hälsa på arbetsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 87
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Skäl Ha (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ha. Förebyggande och 
medvetandehöjande aktiviteter och 
aktiviteter för välbefinnande och 
främjande av en kultur av hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen kan ge positiva 
resultat i form av att förbättra hälsan 
bland arbetstagare samt ge nya 
möjligheter till anställning eller ideellt 
arbete.

Or. en

Ändringsförslag 88
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Skäl Ha (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Ha. Europeiska arbetsmyndighetens 
syfte är att säkerställa en rättvis 
arbetstagarrörlighet genom att hjälpa 
medlemsstaterna och kommissionen att 
effektivt tillämpa och verkställa 
unionsrätten om arbetsrätt samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen. Flera fall har 
visat brott mot hälsa och säkerhet och mot 
förebyggande reglering för mobila 
arbetstagare som arbetar i EU.

Or. en

Ändringsförslag 89
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. ILO rekommenderar att det ska 
finnas en yrkesinspektör per 10 000 
arbetstagare.

I. Yrkesinspektionerna spelar en 
viktig roll för genomförandet av politiken 
för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen på 
regional och lokal nivå. ILO 
rekommenderar att det ska finnas en 
yrkesinspektör per 10 000 arbetstagare. 
Enligt forskning av EU-Osha uppger 85 
% av arbetsgivarna att efterlevnaden av 
lagstiftningen är den främsta orsaken till 
att de hanterar hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 90
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Skäl I
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Förslag till resolution Ändringsförslag

I. ILO rekommenderar att det ska 
finnas en yrkesinspektör per 10 000 
arbetstagare.

I. ILO rekommenderar att det ska 
finnas en yrkesinspektör per 10 000 
arbetstagare, för att inspektionerna ska 
vara effektiva och ske i tid i syfte att 
förhindra alla former av missbruk.

Or. it

Ändringsförslag 91
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Hälsa och säkerhet på arbetet ska 
anses vara en etisk och social skyldighet 
samt ett strikt lagstadgat krav för 
företagare. Kringgående och bristande 
efterlevnad av detta under de senaste åren 
har tillsammans med skillnader mellan 
nationella lagar resulterat i en illojal 
konkurrens på den inre marknaden och 
med tredjeländer. Detta har uppmuntrat 
till nya former av dumpning på 
arbetstagarnas bekostnad och väckt den 
nu aktiva frågan om enhetliga sanktioner 
på europeisk och internationell nivå, som 
tillämpas ömsesidigt i handelsavtal och 
som är effektiva, proportionerliga och 
avskräckande.

Or. it

Ändringsförslag 92
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Omfattande involvering, 
deltagande och representation av 
arbetstagare på företagsnivå och 
engagemang från ledningen är avgörande 
för ett framgångsrikt förebyggande av 
risker på arbetsplatsen. Arbetsplatser med 
organiserad arbetskraft har lägre andel 
olyckor och sjukdomar11d. I artiklarna 
153–155 i EUF-fördraget fastställs 
arbetsmarknadens parters 
handlingsutrymme och auktoritet när det 
gäller att förhandla fram avtal om hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen och 
genomdriva att de följs. 
__________________
11d Arbetstagarrepresentation och 
konsultation i fråga om hälsa och 
säkerhet, EU-Osha (2012).

Or. en

Ändringsförslag 93
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Klimatförändringarna har redan 
haft och kommer att fortsätta att ha 
skadliga effekter på människors hälsa, 
säkerhet på arbetet och arbetsvillkor. 
Arbetstagarna exponeras i allt högre grad 
för höga temperaturer, naturlig UV-
strålning och andra hälso- och 
säkerhetsrisker på grund av 
klimatförändringarna.

Or. en
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Ändringsförslag 94
Tomáš Zdechovský

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Psykisk ohälsa drabbar mer än en 
av sex personer i unionen vilket givet år 
som helst, med en totalkostnad på mer än 
600 miljarder euro – eller mer än 4 % av 
BNP – i hela EU1a. Covid-19-pandemin 
har belyst vikten av goda arbetsvillkor för 
psykisk hälsa.
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/health/sites/default/fil
es/mental_health/docs/compass_2017wor
kplace_en.pdf

Or. en

Ändringsförslag 95
Tomáš Zdechovský

Förslag till resolution
Skäl Ib (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ib. Psykisk ohälsa på arbetsplatsen 
har negativa ekonomiska konsekvenser 
för företag, till följd av sjukfrånvaro och 
sjuknärvaro. Bättre nivåer av psykologiskt 
och fysiskt välbefinnande är direkt 
förknippade med bättre prestationer på 
arbetsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 96
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop
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Förslag till resolution
Skäl Ib (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ib. Arbetslivet är det mest dynamiska 
undersystemet i våra samhällen och 
tekniska förändringar leder ständigt till 
nya generationer av befintliga verktyg 
eller maskiner, nya ämnen och kemiska 
produkter eller ny teknik såsom 
nanoteknik eller artificiell intelligens, som 
alltid åtföljs av nya risker eller faror på 
arbetsplatsen. Digitala omställningar 
samt utveckling av ny teknik såsom 
nanoteknik, nanokomponenter och 
artificiell intelligens kommer att leda till 
en grundlig och strukturell omvandling av 
arbetslivet. Omställningarna kan få 
skadliga effekter på människors hälsa, 
säkerhet på arbetet och arbetsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 97
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Skäl Ib (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ib. Traditionella hälsorisker såsom 
manuell hantering av tunga laster, buller, 
obekväma arbetsställningar eller 
repetitiva hand- och armrörelser är 
fortfarande ett hot för många 
arbetstagare11e. Riskfaktorer för 
reumatiska och muskuloskeletala 
sjukdomar på arbetsplatsen är bland 
annat vibration, tunga lyft, arbete med 
bildskärmutrustning, användning av 
maskiner och arbetsutrustning. Av alla 
arbetsrelaterade villkor orsakar 
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reumatiska och muskuloskeletala 
sjukdomar störst produktionsförlust.
__________________
11e 
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/
2021/european-working-conditions-
survey-2021

Or. en

Ändringsförslag 98
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Skäl Ib (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ib. Utan adekvat finansiering kopplad 
till tydliga, mätbara och bindande mål är 
det inte möjligt att uppnå målet om noll 
antal dödsfall, i enlighet med visionen i 
kommissionens förslag.

Or. it

Ändringsförslag 99
Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl Ic (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ic. För personer med 
funktionsnedsättningar har det 
psykosociala välbefinnandet och den 
fysiska hälsan påverkas negativt efter 
covid-19-krisen. I en tid av ökad 
användning av distansarbete och 
hybridarbetsarrangemang har full 
tillgänglighet till arbetsrelaterade digitala 
verktyg för personer med 
funktionsnedsättningar ännu inte 
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uppnåtts.

Or. en

Ändringsförslag 100
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Skäl Ic (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ic. Personer med 
funktionsnedsättning, ungdomar och 
äldre personer är särskilt känsliga för 
effekterna av covid-19-krisen. Det är 
sannolikt att de kommer att drabbas 
oproportionellt hår och de kan ha 
särskilda stödbehov som måste beaktas i 
en arbetsmiljöstrategi i responsen på 
pandemin. Forskning visar att dessa 
grupper löper hög risk att utveckla 
psykiska hälsoproblem. Brist på 
bestämmelser om justeringar av 
arbetsplatser och skälig anpassning, 
särskilt för arbetstagare med 
funktionsnedsättning, kan leda till 
fysiska, psykiska och psykologiska 
spänningar som kan sätta deras hälsa och 
säkerhet i risk.

Or. en

Ändringsförslag 101
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Skäl Id (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Id. Höga arbetsmiljöstandarder, 
balans mellan arbete och privatliv, en 
åldersanpassad arbetsmiljö, lägre 
kvantitativa krav och flexibla arbetstider 
kan möjliggöra och uppmuntra äldre att 
frivilligt stanna kvar på arbetsmarknaden. 
Särskild uppmärksamhet behöver ägnas 
åt behoven hos arbetstagare som har 
mycket fysiskt och psykiskt krävande 
arbeten.

Or. en

Ändringsförslag 102
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Skäl Ie (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ie. Arbetsrelaterade 
motortrafikolyckor sker på arbetsplatsen 
och vid körning i samband med arbete, 
och involverar oftast ett företagsfordon. 
Arbetsrelaterade olyckor med dödlig 
utgång och dödsfall på vägarna 
rapporteras på olika sätt i 
medlemsstaterna, vilket gör jämförelser av 
arbetsrelaterad olycksstatistik svåra. 
Arbetsrelaterade olyckor uppskattas bidra 
till mer än en tredjedel av alla 
arbetsrelaterade dödsfall. Det finns ingen 
standardiserad EU-definition av 
arbetsrelaterade dödsfall i trafiken11f. 
Flera mål för hela Europa finns för att 
minska dödligheten till följd av 
trafikolyckor, men ingen rör direkt 
arbetsrelaterade trafikolyckor.
__________________
11f 
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https://ec.europa.eu/transport/road_safety
/sites/default/files/specialist/knowledge/pd
f/work_related_road_safety.pdf

Or. en

Ändringsförslag 103
Elżbieta Rafalska
för ECR-gruppen
Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens strategiska ram och, i 
synnerhet, införandet av nollvisionen för 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvidga nollvisionen till att omfatta även 
andra skador och olyckor samt fysiska 
förslitningsskador och psykisk utmattning. 
Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att satsa betydligt mer på 
förebyggande strategier. Parlamentet 
efterlyser ett ambitiöst genomförande av 7-
årsplanen, bland annat mot bakgrund av 
covid-19-pandemins effekter, och anser att 
det behövs kraftfulla lagstiftningsåtgärder 
för flera aspekter av EU:s 
arbetsmiljöpolitik som ett komplement till 
de många olika mjuka åtgärder som 
planeras för att förverkliga nollvisionen. 
Parlamentet efterlyser även ett tydligt 
fokus på arbetstagarnas delaktighet i 
nollvisionen.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens strategiska ram och, i 
synnerhet, införandet av nollvisionen för 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvidga nollvisionen till att omfatta även 
fysiska förslitningsskador och psykisk 
utmattning. Dessutom uppmanar 
parlamentet kommissionen att satsa 
betydligt mer på förebyggande strategier. 
Parlamentet efterlyser ett ambitiöst 
genomförande av 7-årsplanen, bland annat 
mot bakgrund av covid-19-pandemins 
effekter, och anser att det behövs kraftfulla 
lagstiftningsåtgärder för flera aspekter av 
EU:s arbetsmiljöpolitik för att förverkliga 
nollvisionen. Parlamentet efterlyser även 
ett tydligt fokus på arbetstagarnas 
delaktighet i nollvisionen.

Or. pl

Ändringsförslag 104
Miriam Lexmann
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Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens strategiska ram och, i 
synnerhet, införandet av nollvisionen för 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvidga nollvisionen till att omfatta även 
andra skador och olyckor samt fysiska 
förslitningsskador och psykisk utmattning. 
Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att satsa betydligt mer på 
förebyggande strategier. Parlamentet 
efterlyser ett ambitiöst genomförande av 7-
årsplanen, bland annat mot bakgrund av 
covid-19-pandemins effekter, och anser att 
det behövs kraftfulla lagstiftningsåtgärder 
för flera aspekter av EU:s 
arbetsmiljöpolitik som ett komplement till 
de många olika mjuka åtgärder som 
planeras för att förverkliga nollvisionen. 
Parlamentet efterlyser även ett tydligt 
fokus på arbetstagarnas delaktighet i 
nollvisionen.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens strategiska ram och, i 
synnerhet, införandet av nollvisionen för 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvidga nollvisionen till att omfatta även 
andra skador och olyckor samt fysiska 
förslitningsskador och psykisk utmattning. 
Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att satsa betydligt mer på 
förebyggande strategier. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att ge stöd till 
arbetsgivare som frivilligt genomför 
förebyggande åtgärder på arbetsplatsen. 
Parlamentet efterlyser ett ambitiöst 
genomförande av 7-årsplanen, bland annat 
mot bakgrund av covid-19-pandemins 
effekter, och anser att det behövs kraftfulla 
åtgärder för flera aspekter av EU:s 
arbetsmiljöpolitik för att förverkliga 
nollvisionen. Parlamentet efterlyser även 
ett tydligt fokus på arbetstagarnas 
delaktighet i nollvisionen.

Or. en

Ändringsförslag 105
Lukas Mandl, Christian Sagartz

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens strategiska ram och, i 
synnerhet, införandet av nollvisionen för 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvidga nollvisionen till att omfatta även 
andra skador och olyckor samt fysiska 

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens strategiska ram och, i 
synnerhet, införandet av nollvisionen för 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvidga nollvisionen till att omfatta även 
andra skador och olyckor. Dessutom 
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förslitningsskador och psykisk 
utmattning. Dessutom uppmanar 
parlamentet kommissionen att satsa 
betydligt mer på förebyggande strategier. 
Parlamentet efterlyser ett ambitiöst 
genomförande av 7-årsplanen, bland annat 
mot bakgrund av covid-19-pandemins 
effekter, och anser att det behövs kraftfulla 
lagstiftningsåtgärder för flera aspekter av 
EU:s arbetsmiljöpolitik som ett 
komplement till de många olika mjuka 
åtgärder som planeras för att förverkliga 
nollvisionen. Parlamentet efterlyser även 
ett tydligt fokus på arbetstagarnas 
delaktighet i nollvisionen.

uppmanar parlamentet kommissionen att 
satsa betydligt mer på förebyggande 
strategier. Parlamentet efterlyser ett 
ambitiöst genomförande av 7-årsplanen, 
bland annat mot bakgrund av covid-19-
pandemins effekter, och anser att det 
behövs kraftfulla lagstiftningsåtgärder för 
flera aspekter av EU:s arbetsmiljöpolitik 
som ett komplement till de många olika 
mjuka åtgärder som planeras för att 
förverkliga nollvisionen. Parlamentet 
efterlyser även ett tydligt fokus på 
arbetstagarnas delaktighet i nollvisionen.

Or. en

Ändringsförslag 106
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens strategiska ram och, i 
synnerhet, införandet av nollvisionen för 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvidga nollvisionen till att omfatta även 
andra skador och olyckor samt fysiska 
förslitningsskador och psykisk utmattning. 
Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att satsa betydligt mer på 
förebyggande strategier. Parlamentet 
efterlyser ett ambitiöst genomförande av 7-
årsplanen, bland annat mot bakgrund av 
covid-19-pandemins effekter, och anser att 
det behövs kraftfulla lagstiftningsåtgärder 
för flera aspekter av EU:s 
arbetsmiljöpolitik som ett komplement till 
de många olika mjuka åtgärder som 
planeras för att förverkliga nollvisionen. 
Parlamentet efterlyser även ett tydligt 

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens strategiska ram och, i 
synnerhet, införandet av nollvisionen för 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. 
Parlamentet beklagar dock 
ambitionsnivån i arbetsmiljöstrategin med 
beaktande av nollvisionen och uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag i 
enlighet med dess ambitioner på 
arbetsmiljöområdet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att utvidga 
nollvisionen till att omfatta även andra 
skador och olyckor samt fysiska 
förslitningsskador och psykisk utmattning. 
Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen och medlemsstaterna att 
satsa betydligt mer på förebyggande 
strategier som att stärka 
yrkesinspektionerna, de nationella hälso- 
och säkerhetstjänsterna och dialogen med 
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fokus på arbetstagarnas delaktighet i 
nollvisionen.

arbetsmarknadens parter om 
förebyggande åtgärder. Parlamentet 
efterlyser ett ambitiöst genomförande och 
övervakning av 7-årsplanen, bland annat 
mot bakgrund av covid-19-pandemins 
effekter. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att regelbundet uppdatera 
sin strategiska ram i linje med 
klimatförändringarna, 
arbetsmarknadernas utveckling och nya 
tekniska framsteg. Parlamentet anser att 
det behövs kraftfulla lagstiftningsåtgärder 
för flera aspekter av EU:s 
arbetsmiljöpolitik som ett komplement till 
de många olika mjuka åtgärder som 
planeras för att förverkliga nollvisionen. 
Parlamentet efterlyser även ett tydligt 
fokus på arbetstagarnas delaktighet och ett 
stärkt samråd med arbetsmarknadens 
parter i nollvisionen. Parlamentet 
understryker att den strategiska ramen 
bör fortsätta att utvecklas och förbättra de 
aktuella nationella strategierna i 
samarbete med arbetsmarknadens parter 
och uppmanar medlemsstaterna att 
säkerställa att deras strategier är specifika 
när det gäller att genomföra effektiva 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 107
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens strategiska ram och, i 
synnerhet, införandet av nollvisionen för 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvidga nollvisionen till att omfatta även 
andra skador och olyckor samt fysiska 

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens strategiska ram och, i 
synnerhet, införandet av nollvisionen för 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvidga nollvisionen till att omfatta även 
andra skador och olyckor samt fysiska 
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förslitningsskador och psykisk utmattning. 
Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att satsa betydligt mer på 
förebyggande strategier. Parlamentet 
efterlyser ett ambitiöst genomförande av 7-
årsplanen, bland annat mot bakgrund av 
covid-19-pandemins effekter, och anser att 
det behövs kraftfulla lagstiftningsåtgärder 
för flera aspekter av EU:s 
arbetsmiljöpolitik som ett komplement till 
de många olika mjuka åtgärder som 
planeras för att förverkliga nollvisionen. 
Parlamentet efterlyser även ett tydligt 
fokus på arbetstagarnas delaktighet i 
nollvisionen.

förslitningsskador och psykisk utmattning. 
Parlamentet betonar emellertid att 
nollvisionen inte får leda till 
underrapportering av arbetsrelaterade 
olyckor och sjukdomar. Dessutom 
uppmanar parlamentet kommissionen att 
satsa betydligt mer på förebyggande 
strategier. Parlamentet efterlyser ett 
ambitiöst genomförande av 7-årsplanen, 
bland annat mot bakgrund av covid-19-
pandemins effekter, och anser att det 
behövs kraftfulla samarbeten med 
arbetsmarknadens parter och 
lagstiftningsåtgärder för flera aspekter av 
EU:s arbetsmiljöpolitik som ett 
komplement till de många olika mjuka 
åtgärder som planeras för att förverkliga 
nollvisionen. Parlamentet efterlyser även 
ett tydligt fokus på arbetsgivarnas och 
arbetstagarnas delaktighet i nollvisionen.

Or. en

Ändringsförslag 108
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens strategiska ram och, i 
synnerhet, införandet av nollvisionen för 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvidga nollvisionen till att omfatta även 
andra skador och olyckor samt fysiska 
förslitningsskador och psykisk utmattning. 
Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att satsa betydligt mer på 
förebyggande strategier. Parlamentet 
efterlyser ett ambitiöst genomförande av 7-
årsplanen, bland annat mot bakgrund av 
covid-19-pandemins effekter, och anser att 
det behövs kraftfulla lagstiftningsåtgärder 
för flera aspekter av EU:s 

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens strategiska ram och, i 
synnerhet, införandet av nollvisionen för 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. 
Parlamentet efterlyser etableringen av en 
färdplan som innehåller tydliga, mätbara 
och bindande mål för reduktionen av 
olyckor och dödsfall på arbetet, med 
tillräcklig finansiering till 
medlemsstaterna och företagen för att 
fullborda övergången till en nollvision av 
dödsfall. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utvidga nollvisionen till 
att omfatta även andra skador och olyckor 
samt fysiska förslitningsskador och psykisk 
utmattning. Dessutom uppmanar 



AM\1243450SV.docx 65/178 PE699.209v02-00

SV

arbetsmiljöpolitik som ett komplement till 
de många olika mjuka åtgärder som 
planeras för att förverkliga nollvisionen. 
Parlamentet efterlyser även ett tydligt 
fokus på arbetstagarnas delaktighet i 
nollvisionen.

parlamentet kommissionen att satsa 
betydligt mer på förebyggande strategier. 
Parlamentet efterlyser ett ambitiöst 
genomförande av 7-årsplanen, bland annat 
mot bakgrund av covid-19-pandemins 
effekter, och anser att det behövs kraftfulla 
lagstiftningsåtgärder för flera aspekter av 
EU:s arbetsmiljöpolitik som ett 
komplement till de många olika mjuka 
åtgärder som planeras för att förverkliga 
nollvisionen. Parlamentet efterlyser även 
ett tydligt fokus på arbetstagarnas och 
arbetsmarknadsparternas delaktighet i 
nollvisionen.

Or. it

Ändringsförslag 109
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens strategiska ram och, i 
synnerhet, införandet av nollvisionen för 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvidga nollvisionen till att omfatta även 
andra skador och olyckor samt fysiska 
förslitningsskador och psykisk utmattning. 
Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att satsa betydligt mer på 
förebyggande strategier. Parlamentet 
efterlyser ett ambitiöst genomförande av 7-
årsplanen, bland annat mot bakgrund av 
covid-19-pandemins effekter, och anser att 
det behövs kraftfulla lagstiftningsåtgärder 
för flera aspekter av EU:s 
arbetsmiljöpolitik som ett komplement till 
de många olika mjuka åtgärder som 
planeras för att förverkliga nollvisionen. 
Parlamentet efterlyser även ett tydligt 

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens strategiska ram och, i 
synnerhet, införandet av nollvisionen för 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvidga nollvisionen till att omfatta även 
andra skador och olyckor samt fysiska 
förslitningsskador och psykisk utmattning. 
Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att satsa betydligt mer på 
förebyggande strategier för att säkerställa 
att alla arbetstagare, oberoende av 
arbetsgivarens storlek, har rätt till högsta 
skyddsnivå när det gäller hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen. Parlamentet 
efterlyser ett ambitiöst genomförande av 7-
årsplanen, bland annat mot bakgrund av 
covid-19-pandemins effekter, och anser att 
det behövs kraftfulla lagstiftningsåtgärder 
för flera aspekter av EU:s 
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fokus på arbetstagarnas delaktighet i 
nollvisionen.

arbetsmiljöpolitik som ett komplement till 
de många olika mjuka åtgärder som 
planeras för att förverkliga nollvisionen. 
Parlamentet efterlyser även ett tydligt 
fokus på arbetstagarnas delaktighet i 
nollvisionen. Parlamentet anser att 
toppmötet om arbetsmiljö 2023 bör 
fokusera särskilt på nollvisionen.

Or. en

Ändringsförslag 110
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens strategiska ram och, i 
synnerhet, införandet av nollvisionen för 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvidga nollvisionen till att omfatta även 
andra skador och olyckor samt fysiska 
förslitningsskador och psykisk utmattning. 
Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att satsa betydligt mer på 
förebyggande strategier. Parlamentet 
efterlyser ett ambitiöst genomförande av 7-
årsplanen, bland annat mot bakgrund av 
covid-19-pandemins effekter, och anser att 
det behövs kraftfulla lagstiftningsåtgärder 
för flera aspekter av EU:s 
arbetsmiljöpolitik som ett komplement till 
de många olika mjuka åtgärder som 
planeras för att förverkliga nollvisionen. 
Parlamentet efterlyser även ett tydligt 
fokus på arbetstagarnas delaktighet i 
nollvisionen.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens strategiska ram och, i 
synnerhet, införandet av nollvisionen för 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar, 
inbegripet den kommande nya sociala 
resultattavlan om dödsolyckor på arbetet 
och det utvärderande toppmötet om 
arbetsmiljö 2023. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utvidga nollvisionen till 
att omfatta även andra skador och olyckor 
samt fysiska förslitningsskador och psykisk 
utmattning. Dessutom uppmanar 
parlamentet kommissionen att satsa 
betydligt mer på förebyggande strategier. 
Parlamentet efterlyser ett ambitiöst 
genomförande av 7-årsplanen, bland annat 
mot bakgrund av covid-19-pandemins 
effekter på arbetsmarknaden och nya 
arbetsmetoder, och anser att det behövs 
kraftfulla lagstiftningsåtgärder för flera 
aspekter av EU:s arbetsmiljöpolitik som ett 
komplement till de många olika mjuka 
åtgärder som planeras för att förverkliga 
nollvisionen. Parlamentet efterlyser även 
ett tydligt fokus på en social dialog och 
arbetstagarnas delaktighet i nollvisionen.
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Or. en

Ändringsförslag 111
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet understryker 
vikten av att ta itu med utmaningar i 
samband med den åldrande arbetskraften, 
högre förekomst av arbetstagare med 
kroniska sjukdomar och behovet av att 
anpassa arbetsplatsen efter anställda med 
funktionsnedsättningar. Parlamentet 
betonar vikten av att utveckla ny politik 
inklusive flexibla arbetsscheman för att 
hjälpa arbetstagare som vill återgå till 
arbetet efter en lång sjukdom att 
återintegreras på arbetsmarknaden, 
särskilt när det gäller canceröverlevare 
eller personer med kroniska sjukdomar, 
däribland muskuloskeletala besvär och 
reumatiska/kroniska 
inflammationssjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 112
Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens tillkännagivande om att 
den ska förbereda ett initiativ på EU-nivå 
om psykisk hälsa på arbetet. Parlamentet 
anser att detta initiativ bör vara baserat på 
principerna om förebyggande, tidig 
identifiering, stöd och rehabilitering. 
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Parlamentet uppmanar kommissionen att 
också reflektera över konsekvenserna av 
arbetslöshet på den psykiska hälsan.

Or. en

Ändringsförslag 113
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påpekar att det 
nya strategiska ramverket bör vara mer 
specifikt och fokusera på genomförandet 
av effektiva åtgärder, samt stödja den 
vidare utvecklingen och förbättringen av 
existerande nationella strategier i 
samarbete med arbetsmarknadsparterna.

Or. it

Ändringsförslag 114
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet begär att 
direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 
om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för carcinogener eller 
mutagena ämnen i arbetet uppdateras 
kontinuerligt och inom en ambitiös 
tidsram, så att man kan säkerställa att 
minst 50 prioriterade ämnen omfattas av 
direktivets gränsvärden för exponering i 
arbetet senast 2024. Parlamentet begär att 
reproduktionstoxiska ämnen och farliga 
läkemedel inbegrips i direktivets räckvidd.

2. Europaparlamentet begär att 
direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 
om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för carcinogener eller 
mutagena ämnen i arbetet uppdateras 
kontinuerligt och inom en ambitiös 
tidsram, upprepar sin uppmaning till 
kommissionen att skyndsamt och efter 
samråd med den rådgivande kommittén 
lägga fram en handlingsplan för att 
uppnå gränsvärden för exponering i arbetet 
för minst 25 ytterligare ämnen i direktiv 
2004/37/EG och att baserat på denna 



AM\1243450SV.docx 69/178 PE699.209v02-00

SV

handlingsplan beakta den senaste 
utvecklingen inom vetenskapliga 
kunskaper och efter samråd med den 
rådgivande kommittén lägga fram ett 
lagstiftningsförslag senast den 31 
december 2024. Parlamentet betonar i 
detta sammanhang att kommissionen 
måste öka den kapacitet som är 
nödvändig för att se över gränsvärdena 
för exponering i arbetet och lägga till nya. 
Parlamentet upprepar sin begäran att 
reproduktionstoxiska ämnen och farliga 
läkemedel inbegrips i direktivets räckvidd. 
Parlamentet upprepar sin begäran att 
fräscha upp det nuvarande systemet för 
att fastställa gränsvärden under den 
fjärde översynen av direktiv 2004/37/EG 
och att gå mot ett nytt sammanhängande, 
transparent och riskbaserat metodsystem 
som ska inrättas för att fastställa 
exponeringsgränser och ta bättre hänsyn 
till arbetstagarnas exponering för en 
kombination av ämnen.

Or. en

Ändringsförslag 115
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet begär att 
direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 
om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för carcinogener eller 
mutagena ämnen i arbetet uppdateras 
kontinuerligt och inom en ambitiös 
tidsram, så att man kan säkerställa att minst 
50 prioriterade ämnen omfattas av 
direktivets gränsvärden för exponering i 
arbetet senast 2024. Parlamentet begär att 
reproduktionstoxiska ämnen och farliga 

2. Europaparlamentet begär att 
direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 
om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för carcinogener eller 
mutagena ämnen i arbetet uppdateras 
kontinuerligt och inom en ambitiös 
tidsram, så att man kan säkerställa att minst 
50 prioriterade ämnen omfattas av 
direktivets gränsvärden för exponering i 
arbetet senast 2024. Parlamentet betonar i 
detta sammanhang behovet av att 
kommissionen ökar kapaciteten att se över 



PE699.209v02-00 70/178 AM\1243450SV.docx

SV

läkemedel inbegrips i direktivets räckvidd. yrkeshygieniska gränsvärden och lägga 
till nya, bland annat genom ökad personal 
i relevanta enheter och myndigheter. 
Parlamentet påminner om den fjärde 
möjligheten i de pågående 
förhandlingarna om den fjärde översynen 
av direktiv 2004/37/EG att inkludera 
farliga läkemedel i bilaga 1 för att 
säkerställa bästa möjliga allmänna och 
individuella skyddsåtgärder för 
arbetstagare som hanterar dessa preparat 
och inkludera reproduktionstoxiska 
ämnen i direktivets räckvidd. Parlamentet 
upprepar sin begäran om ett nytt 
sammanhängande, transparent och 
riskbaserat system som ska inrättas för att 
fastställa exponeringsgränser och ta 
bättre hänsyn till arbetstagarnas 
exponering för en kombination av ämnen.

Or. en

Ändringsförslag 116
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet begär att 
direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 
om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för carcinogener eller 
mutagena ämnen i arbetet uppdateras 
kontinuerligt och inom en ambitiös 
tidsram, så att man kan säkerställa att minst 
50 prioriterade ämnen omfattas av 
direktivets gränsvärden för exponering i 
arbetet senast 2024. Parlamentet begär att 
reproduktionstoxiska ämnen och farliga 
läkemedel inbegrips i direktivets räckvidd.

2. Europaparlamentet begär att 
direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 
om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för carcinogener eller 
mutagena ämnen i arbetet uppdateras 
kontinuerligt och inom en ambitiös 
tidsram, så att man kan säkerställa att minst 
50 prioriterade ämnen omfattas av 
direktivets gränsvärden för exponering i 
arbetet senast 2024. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att prioritera att 
lägga fram en handlingsplan för att 
uppnå yrkeshygieniska gränsvärden för 
minst 25 nya ämnen eller grupper av 
ämnen eller ämnen som ska inkluderas i 
direktivet. Parlamentet upprepar sin 



AM\1243450SV.docx 71/178 PE699.209v02-00

SV

uppmaning till kommissionen att 
uppdatera gränsvärdena för skadliga 
ämnen i enlighet med uppdaterade 
vetenskapliga data, däribland bensen och 
kristallint kvartsdamm såsom parlamentet 
har begärt i sin ståndpunkt avseende 
översynen av direktiv 2004/37/EG. 
Parlamentet begär att reproduktionstoxiska 
ämnen och farliga läkemedel inbegrips i 
direktivets räckvidd. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att efter 
lämpligt samråd med arbetsmarknadens 
parter och relevanta berörda parter 
framställa en definition av farliga 
läkemedelsprodukter och fastställa 
förteckningen över ämnen som omfattas 
av direktiv 2004/37/EG, samt framställa 
EU-riktlinjer och standardpraxis för 
framställning, administration och 
bortskaffande av farliga 
läkemedelsprodukter i medlemsstaterna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
överväga att etablera en riskbaserad 
metod i direktiv 2004/37/EG. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att säkerställa 
rätten att sluta arbeta när man möter 
överhängande fara och exceptionellt 
farliga arbetsvillkor för alla arbetstagare, 
i enlighet med nationell praxis.

Or. en

Ändringsförslag 117
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet begär att 
direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 
om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för carcinogener eller 
mutagena ämnen i arbetet uppdateras 

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att höja sina ambitioner 
när det gäller arbetsrelaterad cancer i 
Europas plan mot cancer. Parlamentet 
begär att direktiv 2004/37/EG av den 29 
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kontinuerligt och inom en ambitiös 
tidsram, så att man kan säkerställa att minst 
50 prioriterade ämnen omfattas av 
direktivets gränsvärden för exponering i 
arbetet senast 2024. Parlamentet begär att 
reproduktionstoxiska ämnen och farliga 
läkemedel inbegrips i direktivets räckvidd.

april 2004 om skydd för arbetstagare mot 
risker vid exponering för carcinogener eller 
mutagena ämnen i arbetet uppdateras 
kontinuerligt och inom en ambitiös 
tidsram, så att man kan säkerställa att minst 
50 prioriterade ämnen omfattas av 
direktivets gränsvärden för exponering i 
arbetet genom att fastställa gränsvärden 
för exponering i arbetet för minst 25 
ytterligare ämnen eller grupper av ämnen 
eller processgenererade ämnen 
senast 2024. Parlamentet begär att 
reproduktionstoxiska ämnen och farliga 
läkemedel inbegrips i direktivets räckvidd, 
liksom ett nytt sammanhängande, 
transparent och riskbaserat system som 
ska inrättas för att fastställa 
exponeringsgränser och ta bättre hänsyn 
till arbetstagarnas exponering för en 
kombination av ämnen. Parlamentet 
betonar behovet av att inrätta 
övergripande nationella register för alla 
medlemsstater som möjliggör EU-
omfattande datainsamling om 
cancerframkallande exponering och att 
dessa register bör omfatta alla relevanta 
cancerframkallande ämnen. Parlamentet 
efterlyser ett nära samarbete mellan EU:s 
institutioner, medlemsstaterna, EU-Osha 
och relevanta berörda parter där 
arbetsmarknadsparter deltar i hög grad i 
att aktivt använda datainsamlingen för att 
följa upp med nödvändiga 
lagstiftningsåtgärder och övriga åtgärder 
för att bekämpa arbetsrelaterade 
cancerfall. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa att 
arbetsmarknadens parter involveras när 
gränsvärden för exponering i arbetet 
fastställs.

Or. en

Ändringsförslag 118
Stefania Zambelli, Elena Lizzi
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Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet begär att 
direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 
om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för carcinogener eller 
mutagena ämnen i arbetet uppdateras 
kontinuerligt och inom en ambitiös 
tidsram, så att man kan säkerställa att minst 
50 prioriterade ämnen omfattas av 
direktivets gränsvärden för exponering i 
arbetet senast 2024. Parlamentet begär att 
reproduktionstoxiska ämnen och farliga 
läkemedel inbegrips i direktivets räckvidd.

2. Europaparlamentet begär att 
direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 
om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för carcinogener eller 
mutagena ämnen i arbetet uppdateras 
kontinuerligt och inom en ambitiös 
tidsram, så att man kan säkerställa att minst 
50 prioriterade ämnen omfattas av 
direktivets gränsvärden för exponering i 
arbetet senast 2024. Parlamentet begär att 
reproduktionstoxiska ämnen och farliga 
läkemedel inbegrips i direktivets räckvidd. 
Parlamentet upprepar vikten av att 
framtida lagändringar för ytterligare nya 
ämnen och/eller nya gränsvärden baserar 
sig på yttranden från sarbeterådgivande 
kommittén för arbetsmiljöfrågor och 
avtalas genom trepartsdialog.

Or. it

Ändringsförslag 119
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet begär att 
direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 
om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för carcinogener eller 
mutagena ämnen i arbetet uppdateras 
kontinuerligt och inom en ambitiös 
tidsram, så att man kan säkerställa att minst 
50 prioriterade ämnen omfattas av 
direktivets gränsvärden för exponering i 
arbetet senast 2024. Parlamentet begär att 
reproduktionstoxiska ämnen och farliga 

2. Europaparlamentet begär att 
direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 
om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för carcinogener eller 
mutagena ämnen i arbetet uppdateras 
kontinuerligt och inom en ambitiös 
tidsram, så att man kan säkerställa att minst 
50 prioriterade ämnen omfattas av 
direktivets gränsvärden för exponering i 
arbetet senast 2024. Parlamentet begär att 
reproduktionstoxiska ämnen och farliga 
läkemedel inbegrips i direktivets räckvidd. 
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läkemedel inbegrips i direktivets räckvidd. Parlamentet insisterar på en riskbaserad 
metod för att fastställa gränsvärden för 
produkter utan tröskelvärde.

Or. en

Ändringsförslag 120
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet påminner om 
att klimatförändringarna har direkta 
hälsokonsekvenser för medborgarna. 
Parlamentet påminner om att 
arbetstagares hälsa och säkerhet faller 
inom EU:s behörighet och att 
arbetstagarna i linje med direktiv 
89/391/EEG bör vara skyddade från alla 
risker, inbegripet framväxande risker. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
grundligt och skyndsamt bedöma nya och 
framväxande risker för 
klimatförändringarna för hälsa och 
säkerhet på arbetet för att skydda 
arbetstagarna bättre från exponering för 
högre temperaturer, naturlig UV-
strålning och andra risker när det gäller 
hälsa och säkerhet. Parlamentet 
understryker att detta är särskilt viktigt 
för personer som arbetar utomhus, 
exempelvis i jordbruk, skogsbruk, bygg- 
och anläggningsarbete och turism samt 
hälso- och sjukvård, som spelar en 
grundläggande roll i beredskapen för och 
responsens på nödsituationer, exempelvis 
brandmän och sjuksköterskor. 
Parlamentet konstaterar att dessa yrken 
riskerar att möta ytterligare stress på 
grund av en ökad arbetsbelastning, vilket 
kan öka de psykosociala riskerna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen, 
medlemsstaterna, arbetsmarknadens 
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parter och nyckelintressenter att 
undersöka de bästa strategierna för att 
anpassa och omorganisera arbetet vid 
extrema väderförhållanden, däribland 
säkerställa att arbetstagarna har lämplig 
utrustning och tillräcklig personal. 
Parlamentet efterlyser en bedömning av 
en gemensam europeisk 
lagstiftningsstrategi för arbetsrelaterad 
hudcancer och en höjd medvetenhet på 
arbetet.

Or. en

Ändringsförslag 121
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet framhåller 
behovet av ytterligare åtgärder för att 
förebygga, upptäcka och bättre känna 
igen yrkesbetingad cancer kopplad till 
nattskiftsarbete och UV-strålning (för 
utomhusarbetare). Parlamentet påpekar 
att automatisering och robotisering av 
vissa verksamheter avsevärt kan minska 
risken för att arbetstagare blir utsatta för 
cancerogena ämnen på arbetsplatsen. 
Parlamentet uppmuntrar till ständiga 
analyser och forskning om nya ämnen 
som misstänks vara cancerframkallande, 
mutagena och/eller reproduktionstoxiska 
(CMR), inrättande av yrkeshygieniska 
gränsvärden för de kemiska agenser för 
vilka de ännu inte finns, samt periodiska 
revideringar när det blir nödvändigt mot 
bakgrund av nya vetenskapliga rön och 
tekniska framsteg, i nära samråd med 
arbetsmarknadens parter. Parlamentet 
välkomnar den arbetstagarundersökning 
som utarbetats av EU-Osha om 
exponering för cancerriskfaktorer. 
Parlamentet betonar att mer systematiska 
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program för biologisk 
exponeringsmätning, i full 
överensstämmelse med 
dataskyddsåtgärder, både i yrkesmiljöer 
och i icke-yrkesmiljöer som en relevant 
informationskälla om allmänna kemiska 
exponeringseffekter och hälsoeffekter.

Or. en

Ändringsförslag 122
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande om att se över 
gränsvärdena för exponering för bly och 
dess föreningar och diicocyanter i direktiv 
98/24/EG. Parlamentet konstaterar att 
samtidigt som 
riskbedömningskommittén/Europeiska 
kemikaliemyndigheten rekommenderar ett 
gränsvärde i atmosfären på 4 µg/m³ och 
ett biologiskt gränsvärde på 150 µg bly 
per liter blod, och därmed fastställer ett 
steg i rätt riktning, skyddar inte det 
föreslagna biologiska gränsvärdet kvinnor 
och särskilt gravida kvinnor på rätt sätt1b. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
säkerställa att alla förslag om ändrade 
gränsvärden för exponering för bly och 
dess föreningar bör fastställa lika skydd 
för alla arbetstagare på arbetsplatsen 
oavsett kön.
__________________
1b ETUI 2020: Occupational Exposure 
Limits (OELs) for lead and lead 
compounds & equality of treatment of 
women and men at work.

Or. en
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Ändringsförslag 123
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att lägga till 
hormonstörande ämnen som en kategori 
av ämnen som inger mycket stora 
betänkligheter enligt förordning (EG) nr 
1907/2006 (Reach-förordningen) samt att 
klassificera dem enligt förordning (EG) 
nr 1272/2008 (CLP-förordningen). 
Parlamentet betonar dock att arbetstagare 
också bör vara skyddade enligt direktiv 
2004/37/EG mot exponering för alla 
hormonstörande ämnen som uppfyller 
kriterierna för klassificering som 
carcinogena ämnen i kategori 1A eller 1B 
eller mutagena ämnen i enlighet med 
CLP-förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 124
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ägna särskild 
uppmärksamhet åt de segment i 
befolkningen som är särskilt exponerade 
för farliga kemikalier såsom arbetstagare 
i kemi- och jordbruksindustrierna, eller 
särskilt sårbara grupper som gravida eller 
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ammande arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 125
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att under 2022 
lägga fram ett förslag till rättsakt om att 
ytterligare minska arbetstagarnas 
exponering för asbest. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vara ambitiös 
i sina strävanden efter ett totalförbud mot 
asbest och i sin nollvision för olycksfall i 
arbetet samt att uppdatera 
exponeringsgränsvärdet för asbest till 
0,001 fibrer/cm3 (1 000 fibrer/m3). Vidare 
framhåller parlamentet behovet av ett EU-
ramdirektiv om nationella 
asbestsaneringsstrategier, inklusive 
offentliga asbestregister.

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att under 2022 
lägga fram ett förslag till rättsakt om att 
ytterligare minska arbetstagarnas 
exponering för asbest. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att höja sina 
ambitioner och lägga fram ett förslag till 
en EU-strategi för att sanera all asbest 
(ESRAA) i linje med parlamentets rapport 
med rekommendationer till kommissionen 
om skydd av arbetstagare från asbest 
(2019/2182(INL)). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att vara ambitiös i sina 
strävanden efter att avlägsna all asbest och 
i sin nollvision för arbetsrelaterade 
dödsfall samt att se över direktiv 
2009/148/EG när det gäller utbildning 
och certifiering av arbetstagare som 
exponeras för asbest och prioritera att 
uppdatera exponeringsgränsvärdet för 
asbest, vilket bör fastställas till 
0,001 fibrer/cm3 (1 000 fibrer/m3). Vidare 
uppmanar parlamentet kommissionen med 
ESRAA att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om ett EU-ramdirektiv 
om nationella asbestsaneringsstrategier, 
inklusive offentliga asbestregister. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
uppdatera direktiv 2010/31/EU i syfte att 
införa ett krav för obligatorisk screening 
och senare avlägsnande av asbest och 
andra farliga ämnen innan 
renoveringsarbeten kan inledas och innan 
byggnader säljs eller hyrs ut och 
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därigenom förbjuda försegling och 
inkapslande av asbest, för att skydda 
byggarbetarnas hälsa i den gröna 
omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 126
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş 
Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att under 2022 
lägga fram ett förslag till rättsakt om att 
ytterligare minska arbetstagarnas 
exponering för asbest. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vara ambitiös 
i sina strävanden efter ett totalförbud mot 
asbest och i sin nollvision för olycksfall i 
arbetet samt att uppdatera 
exponeringsgränsvärdet för asbest till 
0,001 fibrer/cm3 (1 000 fibrer/m3). Vidare 
framhåller parlamentet behovet av ett EU-
ramdirektiv om nationella 
asbestsaneringsstrategier, inklusive 
offentliga asbestregister.

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att under 2022 
lägga fram ett förslag till rättsakt om att 
ytterligare minska arbetstagarnas 
exponering för asbest. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vara ambitiös 
i sina strävanden efter ett totalförbud mot 
asbest och i sin nollvision och upprepar i 
detta avseende alla parlamentets 
begäranden som har formulerats i dess 
rapport om skydd av arbetstagare från 
asbest (2019/2182(INL).

Or. en

Ändringsförslag 127
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att under 2022 
lägga fram ett förslag till rättsakt om att 

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att under 2022 
lägga fram ett förslag till rättsakt om att 
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ytterligare minska arbetstagarnas 
exponering för asbest. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vara ambitiös 
i sina strävanden efter ett totalförbud mot 
asbest och i sin nollvision för olycksfall i 
arbetet samt att uppdatera 
exponeringsgränsvärdet för asbest till 
0,001 fibrer/cm3 (1 000 fibrer/m3). Vidare 
framhåller parlamentet behovet av ett EU-
ramdirektiv om nationella 
asbestsaneringsstrategier, inklusive 
offentliga asbestregister.

ytterligare minska arbetstagarnas 
exponering för asbest. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vara ambitiös 
i sina strävanden efter ett totalförbud mot 
asbest och i sin nollvision för olycksfall i 
arbetet samt att uppdatera 
exponeringsgränsvärdet för asbest. Vidare 
framhåller parlamentet behovet av ett EU-
ramdirektiv om nationella 
asbestsaneringsstrategier, inklusive 
offentliga asbestregister.

Or. it

Ändringsförslag 128
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att under 2022 
lägga fram ett förslag till rättsakt om att 
ytterligare minska arbetstagarnas 
exponering för asbest. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vara ambitiös 
i sina strävanden efter ett totalförbud mot 
asbest och i sin nollvision för olycksfall i 
arbetet samt att uppdatera 
exponeringsgränsvärdet för asbest till 
0,001 fibrer/cm3 (1 000 fibrer/m3). Vidare 
framhåller parlamentet behovet av ett EU-
ramdirektiv om nationella 
asbestsaneringsstrategier, inklusive 
offentliga asbestregister.

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att under 2022 
lägga fram ett förslag till rättsakt om att 
ytterligare minska arbetstagarnas 
exponering för asbest. Parlamentet 
påminner om att asbest har varit förbjudet 
i unionen sedan 2005 och att 
medlemsstaterna måste säkerställa att 
asbestfibrer fasas ut helt så snart som 
möjligt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att vara ambitiös i sina 
strävanden efter ett totalförbud mot asbest 
och i sin nollvision för olycksfall i arbetet 
samt upprepar sin uppmaning till 
kommissionen om att uppdatera 
exponeringsgränsvärdet för asbest till 
0,001 fibrer/cm3 (1 000 fibrer/m3). Vidare 
framhåller parlamentet behovet av ett EU-
ramdirektiv om nationella 
asbestsaneringsstrategier, inklusive 
offentliga nationella asbestregister.

Or. en
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Ändringsförslag 129
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att under 2022 
lägga fram ett förslag till rättsakt om att 
ytterligare minska arbetstagarnas 
exponering för asbest. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vara ambitiös 
i sina strävanden efter ett totalförbud mot 
asbest och i sin nollvision för olycksfall i 
arbetet samt att uppdatera 
exponeringsgränsvärdet för asbest till 
0,001 fibrer/cm3 (1 000 fibrer/m3). Vidare 
framhåller parlamentet behovet av ett EU-
ramdirektiv om nationella 
asbestsaneringsstrategier, inklusive 
offentliga asbestregister.

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att under 2022 
lägga fram ett bindande förslag till rättsakt 
om att ytterligare minska arbetstagarnas 
exponering för asbest. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vara ambitiös 
i sina strävanden efter ett totalförbud mot 
asbest och i sin nollvision för olycksfall i 
arbetet samt att uppdatera 
exponeringsgränsvärdet för asbest till 
0,001 fibrer/cm3 (1 000 fibrer/m3). Vidare 
framhåller parlamentet behovet av ett EU-
ramdirektiv om nationella 
asbestsaneringsstrategier, inklusive 
offentliga asbestregister.

Or. it

Ändringsförslag 130
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att under 2022 
lägga fram ett förslag till rättsakt om att 
ytterligare minska arbetstagarnas 
exponering för asbest. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vara ambitiös 
i sina strävanden efter ett totalförbud mot 
asbest och i sin nollvision för olycksfall i 
arbetet samt att uppdatera 

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att under 2022 
lägga fram ett förslag till rättsakt om att 
ytterligare minska arbetstagarnas 
exponering för asbest. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vara ambitiös 
i sina strävanden efter ett totalförbud mot 
asbest och i sin nollvision för olycksfall i 
arbetet samt att uppdatera 
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exponeringsgränsvärdet för asbest till 
0,001 fibrer/cm3 (1 000 fibrer/m3). Vidare 
framhåller parlamentet behovet av ett EU-
ramdirektiv om nationella 
asbestsaneringsstrategier, inklusive 
offentliga asbestregister.

exponeringsgränsvärdet för asbest till 
0,001 fibrer/cm3 (1 000 fibrer/m3). Vidare 
framhåller parlamentet behovet av ett EU-
ramdirektiv om nationella 
asbestsaneringsstrategier, inklusive 
offentliga asbestregister. Parlamentet 
noterar att optisk mikroskopi inte är den 
senaste tillgängliga tekniken för att räkna 
asbestfibrer i andningsluften och att 
överföringselektronmikroskop är mer 
känsliga och gör det möjligt att urskilja 
och räkna asbestfibrer. Parlamentet 
efterlyser, när så är möjligt, användning 
av överföringselektronmikroskop eller 
liknande avancerade metoder för att 
räkna fibrer. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att förbjuda seden att 
inkapsla och försegla asbest och att lägga 
fram tekniska minimikrav för att sänka 
koncentrationen asbestfibrer i luften till 
den lägsta nivå som är tekniskt möjlig, att 
göra asbestscreening obligatorisk innan 
byggarbete inleds, garantera att prover är 
representativa för mätning av 
exponeringen för arbetstagare, 
tillhandahålla medicinsk uppföljning och 
hälsoövervakning efter arbetet av en 
kvalificerad yrkesläkare, som är specialist 
på asbestrelaterade sjukdomar, för alla 
exponerade arbetstagare, och erkänna 
och kompensera för asbestrelaterade 
sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 131
Elżbieta Rafalska
för ECR-gruppen
Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att under 2022 

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att under 2022 
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lägga fram ett förslag till rättsakt om att 
ytterligare minska arbetstagarnas 
exponering för asbest. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vara ambitiös 
i sina strävanden efter ett totalförbud mot 
asbest och i sin nollvision för olycksfall i 
arbetet samt att uppdatera 
exponeringsgränsvärdet för asbest till 
0,001 fibrer/cm3 (1 000 fibrer/m3). Vidare 
framhåller parlamentet behovet av ett EU-
ramdirektiv om nationella 
asbestsaneringsstrategier, inklusive 
offentliga asbestregister.

lägga fram ett förslag till rättsakt om att 
ytterligare minska arbetstagarnas 
exponering för asbest. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vara ambitiös 
i sina strävanden efter ett totalförbud mot 
asbest och i sin nollvision för olycksfall i 
arbetet samt att uppdatera 
exponeringsgränsvärdet för asbest till 
0,001 fibrer/cm3 (1 000 fibrer/m3). 
Parlamentet tar hänsyn till att en 
tillräckligt lång övergångsperiod behövs 
för att medlemsstaterna ska anpassa sig 
till det nya exponeringsgränsvärdet. 
Vidare framhåller parlamentet behovet av 
ett EU-ramdirektiv om nationella 
asbestsaneringsstrategier, inklusive 
offentliga asbestregister.

Or. pl

Ändringsförslag 132
Lukas Mandl, Christian Sagartz

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att under 2022 
lägga fram ett förslag till rättsakt om att 
ytterligare minska arbetstagarnas 
exponering för asbest. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vara ambitiös 
i sina strävanden efter ett totalförbud mot 
asbest och i sin nollvision för olycksfall i 
arbetet samt att uppdatera 
exponeringsgränsvärdet för asbest till 
0,001 fibrer/cm3 (1 000 fibrer/m3). Vidare 
framhåller parlamentet behovet av ett EU-
ramdirektiv om nationella 
asbestsaneringsstrategier, inklusive 
offentliga asbestregister.

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att under 2022 
lägga fram ett förslag till rättsakt om att 
ytterligare minska arbetstagarnas 
exponering för asbest. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vara ambitiös 
i sina strävanden efter ett totalförbud mot 
asbest och i sin nollvision för olycksfall i 
arbetet samt att uppdatera 
exponeringsgränsvärdet för asbest till 
0,001 fibrer/cm3 (1 000 fibrer/m3). Vidare 
framhåller parlamentet behovet av ett EU-
ramdirektiv om nationella 
asbestsaneringsstrategier, inklusive 
offentliga asbestregister. Parlamentet 
konstaterar att en viss, mindre exponering 
för asbest ibland kan ske vid renovering 
av gamla byggnader och därför inte kan 
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undvikas helt.

Or. en

Ändringsförslag 133
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att efter samråd med 
arbetsmarknadens parter på det sätt som 
föreskrivs i artikel 154 på grundval av 
artikel 153.2 b i EUF-fördraget, lägga 
fram ett förslag till direktiv om 
fastställande av minimikrav för 
erkännande av arbetssjukdomar i 
medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att uppdatera 
förteckningen över arbetssjukdomar till 
att inbegripa alla asbestrelaterade 
sjukdomar och arbetsrelaterade 
muskuloskeletala besvär, hudcancer samt 
psykosociala arbetsrelaterade sjukdomar 
såsom depression, utbrändhet och stress. 
Parlamentet betonar att detta förslag bör 
medföra en förteckning över 
arbetssjukdomar som ger rätt till 
kompensation i medlemsstaterna samt 
upprättande av en nationell funktion för 
att bistå offer för arbetssjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 134
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att totalförbjuda seden att 
inkapsla och försegla asbest och att lägga 
fram tekniska minimikrav för att sänka 
koncentrationen av asbestfibrer i luften 
till den lägsta nivå som är tekniskt möjlig. 
Parlamentet efterlyser obligatorisk 
undersökning av asbestnivåer innan 
byggarbete inleds, för att garantera att 
alla prover är representativa för mätning 
av exponeringen för arbetstagare. 
Parlamentet efterlyser en medicinsk 
uppföljning och hälsoövervakning efter 
arbetet för alla exponerade arbetstagare 
av en kvalificerad yrkesläkare som är 
specialist på asbestrelaterade sjukdomar. 
Parlamentet efterlyser slutligen 
erkännande och kompensation för 
asbestrelaterade sjukdomar.

Or. it

Ändringsförslag 135
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påpekar att 
strålningen från solen innehåller osynlig 
ultraviolett strålning (UV-strålning) som 
kan leda till hudcancer. Parlamentet 
stöder stärkandet av skyddet mot 
exponering för UV-strålning på EU-nivå, 
särskilt inom ramen för 
arbetsmiljölagstiftningen för 
utomhusarbetare. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att se över direktiv 
2006/25/EG om arbetstagares exponering 
för risker till följd av fysikaliska agens 
och att inkludera solstrålning i 
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tillämpningsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 136
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet efterlyser ett 
stärkt skydd mot exponering för UV-
strålning och uppmanar kommissionen 
att se över direktiv 2006/25/EG om 
arbetstagares exponering för risker till 
följd av fysikaliska agens (artificiell optisk 
strålning) och att inkludera solstrålning i 
tillämpningsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 137
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att introducera 
lagstiftningsåtgärder för att skydda 
arbetstagare som exponeras för 
joniserande strålning såsom 
flygbesättningar, arbetstagare på 
kärnkraftverk och arbetstagare inom 
hälso- och sjukvård och veterinärer i 
sektorerna för radiologi, radioterapi eller 
kärnmedicin, och att säkerställa att 
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vårdarbetare och veterinärer som arbetar 
med radiologi använder blyförkläde, 
blyhandskar och sköldkörtelskydd som ett 
minimiskydd i närheten av patienten.

Or. en

Ändringsförslag 138
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 3b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bedöma genomförandet 
av och effektiviteten hos de aktuella 
åtgärderna för att skydda arbetstagare 
som exponeras för joniserande strålning 
och se över dem när det är nödvändigt, för 
att ställa upp proportionella åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 139
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez

Förslag till resolution
Punkt 3b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över direktiv 2013/35 
för att ta hänsyn till de långsiktiga 
effekterna av elektromagnetiska fält.

Or. en
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Ändringsförslag 140
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 3c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet framhåller 
behovet av ytterligare åtgärder för att 
förebygga, upptäcka och bättre känna 
igen yrkesbetingad cancer kopplad till 
nattskiftsarbete.

Or. en

Ändringsförslag 141
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 3d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3d. Europaparlamentet betonar vikten 
av att säkerställa att det finns lämpliga 
alternativ för ersättningsanspråk för 
arbetstagare vid arbetssjukdomar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
se över den europeiska förteckningen över 
arbetssjukdomar med betydande tillägg 
såsom arbetsrelaterade muskuloskeletala 
besvär, arbetsrelaterade psykosociala 
besvär, asbestrelaterade sjukdomar och 
arbetsrelaterad cancer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att omvandla 
rekommendationen om arbetssjukdomar 
till ett direktiv och skapa en 
minimiförteckning över arbetssjukdomar 
med jämförbara kriterier för erkännande i 
hela EU för att säkerställa att det finns 
lämpliga alternativ för ersättningsanspråk 
för arbetstagare.
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Or. en

Ändringsförslag 142
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 3d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3d. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att underlätta 
erkännande av och ersättning för 
bevisade arbetssjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 143
Lukas Mandl, Christian Sagartz

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till direktiv om psykosociala 
risker och välbefinnande på arbetsplatsen, i 

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att höja ambitionsnivån i 
den strategiska ramen för arbetsmiljö. 
Vidare uppmanar parlamentet 
kommissionen att samråda och samarbeta 
med arbetsmarknadens parter på EU-nivå 
och nationell nivå för att bedriva en 
kampanj för att lägga fram ett förslag till 
direktiv om psykosociala risker och 
välbefinnande på arbetsplatsen, i syfte att 
effektivt förebygga psykosociala risker.
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syfte att effektivt förebygga bland annat 
ångest, depression, utbrändhet och stress i 
arbetet. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att sträva efter att ångest, 
depression och utbrändhet ska erkännas 
som arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de 
berörda arbetstagarna i arbetet och att 
övergå från individbaserade åtgärder till 
ett förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen.

Or. en

Ändringsförslag 144
Dennis Radtke

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till direktiv om psykosociala 
risker och välbefinnande på arbetsplatsen, i 
syfte att effektivt förebygga bland annat 
ångest, depression, utbrändhet och stress i 
arbetet. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att sträva efter att ångest, 
depression och utbrändhet ska erkännas 

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet kanske inte är 
tillräckligt effektivt för arbetslivet på 
2000-talet och de senast framstegen på 
arbetsmarknaderna och för att man ska 
kunna bedöma och hantera psykosociala 
risker. Parlamentet påminner om sin 
begäran om att kommissionen ska 
inbegripa rätten att inte vara uppkopplad i 
den strategiska ramen för arbetsmiljö och 
om sin uttryckliga uppmaning till 
kommissionen att ta fram nya psykosociala 
åtgärder och åtgärder inom den ramen och 
välkomnar i detta avseende 
kommissionens åtagande om att 
modernisera regelverket om arbetsmiljö 
som rör digitalisering genom att se över 
arbetsplatsdirektivet och direktivet om 
bildskärmsutrustning senast 2023, samt 
att i samarbete med medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter framställa ett 
icke-lagstiftningsinitiativ på EU-nivå som 
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som arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de berörda 
arbetstagarna i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen.

rör psykisk hälsa på arbetet före slutet av 
2022. Parlamentet uttrycker beröm för 
kommissionens uppmaning till 
medlemsstaterna att uppdatera sina 
nationella regelverk, arrangera 
expertgranskningar som tar upp 
psykosociala och ergonomiska frågor på 
arbetet, samt att stärka övervakningen 
och uppgiftsinsamlingen om situationen 
för psykiska och psykosociala risker, och 
understryker vikten av att höja 
ambitionsnivån i detta sammanhang. 
Parlamentet påminner om kommissionens 
inbjudan till arbetsmarknadens parter att 
vidta åtgärder och uppdatera de befintliga 
avtalen mellan industrier och på 
sektorsnivå för att hantera 
arbetsmiljöfrågor i samband med den 
digitala arbetsmarknaden, särskilt 
psykosociala och ergonomiska risker och 
välbefinnande på arbetsplatsen, i syfte att 
effektivt förebygga bland annat ångest, 
depression, utbrändhet och stress i arbetet, 
samt att nå fram till gemensamt avtalade 
lösningar för att hantera utmaningarna i 
samband med distansarbete, digitalisering 
och rätten att inte vara uppkopplad, som 
bygger på det europeiska ramavtalet 
mellan arbetsmarknadens parter om 
digitalisering. Dessutom understryker 
parlamentet att arbetssjukdomar är en 
fråga som hör nära samman med social 
trygghet, som är en nationell behörighet 
och uppmanar medlemsstaterna att sträva 
efter att ångest, depression och utbrändhet 
ska erkännas som arbetsrelaterade 
sjukdomar samt att upprätta mekanismer 
för förebyggande av dessa och för 
återintegrering av de berörda arbetstagarna 
i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen.

Or. en
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Ändringsförslag 145
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till direktiv om psykosociala 
risker och välbefinnande på arbetsplatsen, i 
syfte att effektivt förebygga bland annat 
ångest, depression, utbrändhet och stress i 
arbetet. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att sträva efter att ångest, 
depression och utbrändhet ska erkännas 
som arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de berörda 
arbetstagarna i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen.

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet bör 
kompletteras för att stärka bedömningen 
och hanteringen av psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till direktiv om psykosociala 
risker och välbefinnande på arbetsplatsen, i 
syfte att effektivt förebygga bland annat 
ångest, depression, utbrändhet och stress i 
arbetet. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen och medlemsstaterna att 
sträva efter att ångest, depression och 
utbrändhet ska erkännas som 
arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de berörda 
arbetstagarna i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att definiera 
EU:s rekommendationer om 
minimistandarder när det gäller antalet 
arbetsläkare och psykologer per antal 
arbetstagare.

Or. en
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Ändringsförslag 146
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till direktiv om psykosociala 
risker och välbefinnande på arbetsplatsen, i 
syfte att effektivt förebygga bland annat 
ångest, depression, utbrändhet och stress i 
arbetet. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att sträva efter att ångest, 
depression och utbrändhet ska erkännas 
som arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de berörda 
arbetstagarna i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen.

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet kanske inte är 
tillräckligt effektivt för arbetslivet på 
2000-talet och de senast framstegen på 
arbetsmarknaderna och för att man ska 
kunna bedöma och hantera psykosociala 
risker. Parlamentet påminner om sin 
begäran om att kommissionen ska 
inbegripa rätten att inte vara uppkopplad i 
den strategiska ramen för arbetsmiljö och 
om sin uttryckliga uppmaning till 
kommissionen att ta fram nya psykosociala 
åtgärder som en del av den ramen. 
Parlamentet uppmanar i detta avseende 
kommissionen att höja ambitionsnivån i 
den strategiska ramen för arbetsmiljö. 
Vidare uppmanar parlamentet 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
direktiv om psykosociala risker och 
välbefinnande på arbetsplatsen, i syfte att 
effektivt förebygga bland annat ångest, 
depression, utbrändhet och stress i arbetet. 
Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att sträva efter att ångest, 
depression och utbrändhet ska erkännas 
som arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de berörda 
arbetstagarna i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen.

Or. en
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Ändringsförslag 147
Elżbieta Rafalska
för ECR-gruppen
Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till direktiv om psykosociala 
risker och välbefinnande på arbetsplatsen, i 
syfte att effektivt förebygga bland annat 
ångest, depression, utbrändhet och stress i 
arbetet. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att sträva efter att ångest, 
depression och utbrändhet ska erkännas 
som arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de berörda 
arbetstagarna i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen.

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
en handlingsplan och utveckla verktyg 
och handböcker om psykosociala risker 
och välbefinnande på arbetsplatsen, i syfte 
att effektivt förebygga bland annat ångest, 
depression, utbrändhet och stress, samt 
förvärrande av reumatiska 
sjukdomar/kroniska 
inflammationstillstånd. Dessutom 
uppmanar parlamentet kommissionen att 
sträva efter att ångest, depression och 
utbrändhet ska erkännas som 
arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de berörda 
arbetstagarna i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen.

Or. pl
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Ändringsförslag 148
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till direktiv om psykosociala 
risker och välbefinnande på arbetsplatsen, i 
syfte att effektivt förebygga bland annat 
ångest, depression, utbrändhet och stress i 
arbetet. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att sträva efter att ångest, 
depression och utbrändhet ska erkännas 
som arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de berörda 
arbetstagarna i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen.

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till nya åtgärder för att hantera 
psykosociala risker och främja 
välbefinnande på arbetsplatsen, i syfte att 
effektivt förebygga bland annat ångest, 
depression, utbrändhet och stress i arbetet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
erkänna kopplingen mellan psykosociala 
risker och uppblossande 
reumatiska/kroniska sjukdomar och 
utveckla riktad politik och förebyggande 
åtgärder. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att sträva efter att ångest, 
depression och utbrändhet ska erkännas 
som arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de berörda 
arbetstagarna i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen.

Or. en
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Ändringsförslag 149
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till direktiv om psykosociala 
risker och välbefinnande på arbetsplatsen, i 
syfte att effektivt förebygga bland annat 
ångest, depression, utbrändhet och stress i 
arbetet. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att sträva efter att ångest, 
depression och utbrändhet ska erkännas 
som arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de berörda 
arbetstagarna i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen.

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till direktiv om psykosociala 
risker och välbefinnande på arbetsplatsen, i 
syfte att effektivt förebygga bland annat 
ångest, depression, utbrändhet och stress i 
arbetet med fokus på psykosociala risker 
som orsakas av strukturella problem 
såsom arbetsorganisationen. Dessutom 
uppmanar parlamentet kommissionen att 
sträva efter att ångest, depression, 
utbrändhet och reumatisk/kronisk 
inflammation ska erkännas som 
arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de berörda 
arbetstagarna i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen och i linje med 
principerna för hierarki för förebyggande 
åtgärder i direktiv 89/391/EEG.

Or. en
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Ändringsförslag 150
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till direktiv om psykosociala 
risker och välbefinnande på arbetsplatsen, i 
syfte att effektivt förebygga bland annat 
ångest, depression, utbrändhet och stress i 
arbetet. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att sträva efter att ångest, 
depression och utbrändhet ska erkännas 
som arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de berörda 
arbetstagarna i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen.

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till direktiv om psykosociala 
risker och välbefinnande på arbetsplatsen, i 
syfte att effektivt förebygga bland annat 
ångest, depression, utbrändhet och stress i 
arbetet. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att sträva efter att ångest, 
depression och utbrändhet ska erkännas 
som arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de berörda 
arbetstagarna i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen och i linje med 
principerna för hierarki för förebyggande 
åtgärder i direktiv 89/391/EEG.

Or. en
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Ändringsförslag 151
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till direktiv om psykosociala 
risker och välbefinnande på arbetsplatsen, i 
syfte att effektivt förebygga bland annat 
ångest, depression, utbrändhet och stress i 
arbetet. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att sträva efter att ångest, 
depression och utbrändhet ska erkännas 
som arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de berörda 
arbetstagarna i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen.

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till direktiv om psykosociala 
risker och välbefinnande på arbetsplatsen, i 
syfte att effektivt förebygga bland annat 
ångest, depression, utbrändhet och stress i 
arbetet. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att sträva efter att ångest, 
depression och utbrändhet ska erkännas 
som arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de berörda 
arbetstagarna i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen och i linje med 
principerna för hierarki för förebyggande 
åtgärder i ramdirektivet (direktiv 
89/391/EEG).

Or. it

Ändringsförslag 152
Sara Matthieu
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till direktiv om psykosociala 
risker och välbefinnande på arbetsplatsen, i 
syfte att effektivt förebygga bland annat 
ångest, depression, utbrändhet och stress i 
arbetet. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att sträva efter att ångest, 
depression och utbrändhet ska erkännas 
som arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de berörda 
arbetstagarna i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen.

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till direktiv om psykosociala 
risker och välbefinnande på arbetsplatsen, i 
syfte att effektivt förebygga bland annat 
ångest, depression, utbrändhet, stress och 
uppblossande reumatiska/kroniska 
inflammationssjukdomar i arbetet. 
Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att sträva efter att ångest, 
depression, utbrändhet och reumatiska och 
kroniska inflammationssjukdomar ska 
erkännas som arbetsrelaterade sjukdomar 
samt att upprätta mekanismer för 
förebyggande av dessa och för 
återintegrering av de berörda arbetstagarna 
i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen.

Or. en

Ändringsförslag 153
Maria da Graça Carvalho, José Manuel Fernandes
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Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till direktiv om psykosociala 
risker och välbefinnande på arbetsplatsen, i 
syfte att effektivt förebygga bland annat 
ångest, depression, utbrändhet och stress i 
arbetet. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att sträva efter att ångest, 
depression och utbrändhet ska erkännas 
som arbetsrelaterade sjukdomar samt att 
upprätta mekanismer för förebyggande av 
dessa och för återintegrering av de berörda 
arbetstagarna i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen.

4. Europaparlamentet anser att rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet inte är 
tillräckligt effektivt för att man ska kunna 
bedöma och hantera psykosociala risker. 
Parlamentet påminner om sin begäran om 
att kommissionen ska inbegripa rätten att 
inte vara uppkopplad i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö och om sin 
uttryckliga uppmaning till kommissionen 
att ta fram nya psykosociala åtgärder som 
en del av den ramen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att höja ambitionsnivån i den strategiska 
ramen för arbetsmiljö. Vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram 
ett förslag till direktiv om psykosociala 
risker och välbefinnande på arbetsplatsen, i 
syfte att effektivt förebygga bland annat 
ångest, depression, utbrändhet, stress och 
uppblossande reumatiska/kroniska 
inflammationssjukdomar i arbetet. 
Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att sträva efter att ångest, 
depression, reumatiska/kroniska 
inflammationssjukdomar och utbrändhet 
ska erkännas som arbetsrelaterade 
sjukdomar samt att upprätta mekanismer 
för förebyggande av dessa och för 
återintegrering av de berörda arbetstagarna 
i arbetet och att övergå från 
individbaserade åtgärder till ett 
förhållningssätt där man ser till hela 
arbetsorganisationen.

Or. en

Ändringsförslag 154
Stefania Zambelli, Elena Lizzi
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Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet betonar vikten 
av att närmare utreda frågan om 
arbetsrelaterade kardiovaskulära 
sjukdomar, som är den näst största 
orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i 
EU, då trots detta väldigt lite är känt om 
orsakerna till dessa och om korrelationen 
med sysselsättningsrelaterade risker.

Or. it

Ändringsförslag 155
Elżbieta Rafalska
för ECR-gruppen
Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet ser positivt på 
att kommissionen nu anlägger ett starkare 
jämställdhetsperspektiv på 
arbetsmiljöfrågan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
rättsakt som grundar sig på ramavtalet om 
trakasserier och våld i arbetet samt att 
säkerställa att våld och trakasserier på 
arbetsplatsen bekämpas oavsett orsaken till 
trakasserierna och att sådana insatser inte 
begränsas till fall som omfattas av 
diskrimineringsgrunder. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaternas regeringar 
att ratificera ILO:s konvention nr 190 för 
att stifta de lagar och vidta de politiska 
åtgärder som behövs för att förebygga och 
bekämpa våld och trakasserier i 
arbetslivet.

5. Europaparlamentet ser positivt på 
att kommissionen nu anlägger ett starkare 
jämställdhetsperspektiv på 
arbetsmiljöfrågan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
rättsakt som grundar sig på ramavtalet om 
trakasserier och våld i arbetet samt att 
säkerställa att våld och trakasserier på 
arbetsplatsen bekämpas oavsett orsaken till 
trakasserierna och att sådana insatser inte 
begränsas till fall som omfattas av 
diskrimineringsgrunder.

Or. pl
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Ändringsförslag 156
Lukas Mandl, Christian Sagartz

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet ser positivt på 
att kommissionen nu anlägger ett starkare 
jämställdhetsperspektiv på 
arbetsmiljöfrågan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
rättsakt som grundar sig på ramavtalet 
om trakasserier och våld i arbetet samt att 
säkerställa att våld och trakasserier på 
arbetsplatsen bekämpas oavsett orsaken till 
trakasserierna och att sådana insatser inte 
begränsas till fall som omfattas av 
diskrimineringsgrunder. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaternas regeringar att 
ratificera ILO:s konvention nr 190 för att 
stifta de lagar och vidta de politiska 
åtgärder som behövs för att förebygga och 
bekämpa våld och trakasserier i arbetslivet.

5. Europaparlamentet ser positivt på 
att kommissionen nu anlägger ett starkare 
jämställdhetsperspektiv på 
arbetsmiljöfrågan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en ram om 
trakasserier och våld i arbetet samt att 
uppmana medlemsstaterna att säkerställa 
att våld och trakasserier på arbetsplatsen 
bekämpas oavsett orsaken till 
trakasserierna och att sådana insatser inte 
begränsas till fall som omfattas av 
diskrimineringsgrunder enligt nationell lag 
och praxis. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaternas regeringar att ratificera 
ILO:s konvention nr 190 för att stifta de 
lagar och vidta de politiska åtgärder som 
behövs för att förebygga och bekämpa våld 
och trakasserier i arbetslivet.

Or. en

Ändringsförslag 157
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet ser positivt på 
att kommissionen nu anlägger ett starkare 
jämställdhetsperspektiv på 
arbetsmiljöfrågan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
rättsakt som grundar sig på ramavtalet om 
trakasserier och våld i arbetet samt att 

5. Europaparlamentet betonar att 
kvinnliga arbetstagare möter ökade 
utmaningar när det gäller hälsa och 
välbefinnande på arbetsplatsen, särskilt 
inom vård och omsorg. Parlamentet ser 
positivt på att kommissionen nu anlägger 
ett starkare jämställdhetsperspektiv på 
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säkerställa att våld och trakasserier på 
arbetsplatsen bekämpas oavsett orsaken 
till trakasserierna och att sådana insatser 
inte begränsas till fall som omfattas av 
diskrimineringsgrunder. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaternas regeringar att 
ratificera ILO:s konvention nr 190 för att 
stifta de lagar och vidta de politiska 
åtgärder som behövs för att förebygga och 
bekämpa våld och trakasserier i arbetslivet.

arbetsmiljöfrågan. Parlamentet insisterar 
på att balansen mellan män och kvinnor 
måste säkerställas i beslutsfattande, 
särskilt under krissituationer som covid-
pandemin. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
rättsakt som grundar sig på ramavtalet om 
trakasserier och våld i arbetet samt att 
säkerställa att förebyggande och 
skyddande åtgärder som syftar till att 
utrota våld och trakasserier i arbetslivet 
tillämpas oavsett orsaken till trakasserierna 
och att sådana insatser inte begränsas till 
fall som omfattas av 
diskrimineringsgrunder. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaternas regeringar att 
ratificera ILO:s konvention nr 190 för att 
stifta de lagar och vidta de politiska 
åtgärder som behövs för att förbjuda, 
förebygga och bekämpa våld och 
trakasserier i arbetslivet.

Or. en

Ändringsförslag 158
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet ser positivt på 
att kommissionen nu anlägger ett starkare 
jämställdhetsperspektiv på 
arbetsmiljöfrågan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
rättsakt som grundar sig på ramavtalet om 
trakasserier och våld i arbetet samt att 
säkerställa att våld och trakasserier på 
arbetsplatsen bekämpas oavsett orsaken till 
trakasserierna och att sådana insatser inte 
begränsas till fall som omfattas av 
diskrimineringsgrunder. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaternas regeringar att 
ratificera ILO:s konvention nr 190 för att 

5. Europaparlamentet ser positivt på 
att kommissionen nu anlägger ett starkare 
jämställdhetsperspektiv på 
arbetsmiljöfrågan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
integrera jämställdhetsperspektivet och 
vikten av att ta hänsyn till skillnaderna 
mellan män och kvinnor i alla 
lagstiftnings- och icke-
lagstiftningsinstrument om arbetsmiljö, 
även vid deras respektive genomförande i 
medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
rättsakt som grundar sig på ramavtalet om 
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stifta de lagar och vidta de politiska 
åtgärder som behövs för att förebygga och 
bekämpa våld och trakasserier i arbetslivet.

trakasserier och våld i arbetet samt att 
säkerställa att våld och trakasserier på 
arbetsplatsen bekämpas oavsett orsaken till 
trakasserierna och att sådana insatser inte 
begränsas till fall som omfattas av 
diskrimineringsgrunder. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaternas regeringar att 
ratificera ILO:s konvention nr 190 för att 
stifta de lagar och vidta de politiska 
åtgärder som behövs för att förebygga och 
bekämpa våld och trakasserier i arbetslivet.

Or. en

Ändringsförslag 159
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet ser positivt på 
att kommissionen nu anlägger ett starkare 
jämställdhetsperspektiv på 
arbetsmiljöfrågan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
rättsakt som grundar sig på ramavtalet om 
trakasserier och våld i arbetet samt att 
säkerställa att våld och trakasserier på 
arbetsplatsen bekämpas oavsett orsaken till 
trakasserierna och att sådana insatser inte 
begränsas till fall som omfattas av 
diskrimineringsgrunder. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaternas regeringar att 
ratificera ILO:s konvention nr 190 för att 
stifta de lagar och vidta de politiska 
åtgärder som behövs för att förebygga och 
bekämpa våld och trakasserier i arbetslivet.

5. Europaparlamentet ser positivt på 
att kommissionen nu anlägger ett starkare 
jämställdhetsperspektiv på 
arbetsmiljöfrågan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
rättsakt som grundar sig på ramavtalet om 
trakasserier och våld i arbetet samt att 
säkerställa att våld och trakasserier på 
arbetsplatsen bekämpas oavsett orsaken till 
trakasserierna och att sådana insatser inte 
begränsas till fall som omfattas av 
diskrimineringsgrunder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att säkerställa 
att lagstiftning om arbetsgivarnas 
skyldighet att förhindra våld och 
trakasserier på arbetsplatsen innefattar en 
skyldighet att förhindra våld och 
trakasserier av tredje part (dvs. kunder, 
klienter, besökare eller patienter). 
Parlamentet uppmanar medlemsstaternas 
regeringar att ratificera ILO:s konvention 
nr 190 och rekommendation R206 för att 
stifta de lagar och vidta de politiska 
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åtgärder som behövs för att förebygga och 
bekämpa våld och trakasserier i arbetslivet.

Or. en

Ändringsförslag 160
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet ser positivt på 
att kommissionen nu anlägger ett starkare 
jämställdhetsperspektiv på 
arbetsmiljöfrågan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
rättsakt som grundar sig på ramavtalet om 
trakasserier och våld i arbetet samt att 
säkerställa att våld och trakasserier på 
arbetsplatsen bekämpas oavsett orsaken till 
trakasserierna och att sådana insatser inte 
begränsas till fall som omfattas av 
diskrimineringsgrunder. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaternas regeringar att 
ratificera ILO:s konvention nr 190 för att 
stifta de lagar och vidta de politiska 
åtgärder som behövs för att förebygga och 
bekämpa våld och trakasserier i arbetslivet.

5. Europaparlamentet ser positivt på 
att kommissionen nu anlägger ett starkare 
jämställdhetsperspektiv på 
arbetsmiljöfrågan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
rättsakt som grundar sig på ramavtalet om 
trakasserier och våld i arbetet samt 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att säkerställa att våld, 
diskriminering och trakasserier på 
arbetsplatsen bekämpas oavsett orsaken till 
trakasserierna och att sådana insatser inte 
begränsas till fall som omfattas av 
diskrimineringsgrunder. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaternas regeringar att 
ratificera ILO:s konvention nr 190 för att 
stifta de lagar och vidta de politiska 
åtgärder som behövs för att förebygga och 
bekämpa våld och trakasserier i arbetslivet.

Or. en

Ändringsförslag 161
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet ser positivt på 
att kommissionen nu anlägger ett starkare 

5. Europaparlamentet ser positivt på 
att kommissionen nu anlägger ett starkare 
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jämställdhetsperspektiv på 
arbetsmiljöfrågan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
rättsakt som grundar sig på ramavtalet om 
trakasserier och våld i arbetet samt att 
säkerställa att våld och trakasserier på 
arbetsplatsen bekämpas oavsett orsaken till 
trakasserierna och att sådana insatser inte 
begränsas till fall som omfattas av 
diskrimineringsgrunder. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaternas regeringar att 
ratificera ILO:s konvention nr 190 för att 
stifta de lagar och vidta de politiska 
åtgärder som behövs för att förebygga och 
bekämpa våld och trakasserier i arbetslivet.

jämställdhetsperspektiv på 
arbetsmiljöfrågan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
rättsakt som grundar sig på ramavtalet om 
trakasserier och våld i arbetet samt att 
säkerställa att våld och trakasserier på 
arbetsplatsen bekämpas oavsett orsaken 
och motivet till trakasserierna och att 
sådana insatser inte begränsas till fall som 
omfattas av diskrimineringsgrunder. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaternas 
regeringar att ratificera ILO:s konvention 
nr 190 för att stifta de lagar och vidta de 
politiska åtgärder som behövs för att 
förebygga och bekämpa våld och 
trakasserier i arbetslivet.

Or. it

Ändringsförslag 162
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inom ramen för EU:s 
strategi för rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 2021–2030 erbjuda 
tydliga och ambitiösa riktlinjer för 
medlemsstater och arbetsgivare om 
tillhandahållande av skälig anpassning av 
arbetsplatsen för personer med 
funktionsnedsättning och att överväga att 
utfärda standarder för hälsa och säkerhet 
för personer med funktionsnedsättning på 
arbetsplatsen under andra hälften av 
strategins livstid. 

Or. en
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Ändringsförslag 163
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inom ramen för EU:s 
handikappstrategi 2021–2030 erbjuda 
tydliga och ambitiösa riktlinjer för 
medlemsstater och arbetsgivare om 
tillhandahållande av skälig anpassning av 
arbetsplatsen för personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att göra en 
ambitiös översyn av 
likabehandlingsdirektivet 2000/78/EG för 
att säkerställa minimistandarder för 
skälig anpassning för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 164
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 5b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet betonar den 
positiva påverkan av lämplig utbildning 
och träning av chefer och arbetstagare 
med personalansvar för att förebygga 
psykosociala risker och trakasserier på 
arbetet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa att chefer och arbetstagare 
med personalansvar tar emot eller har 
slutfört obligatorisk utbildning, däribland 
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om förebyggande av psykosociala risker 
och kurser för att bekämpa trakasserier, 
innan de inleder sina uppgifter på 
arbetsplatsen. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter att, i enlighet med nationell lag och 
praxis, ta initiativ för att skyddsombud 
och ledningspersoner med ansvar för 
hälsa och säkerhet ska kunna uppgradera 
sina färdigheter. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja arbetstagares 
aktiva medverkan vid genomförandet av 
förebyggande arbetsmiljöåtgärder, och att 
se till att skyddsombuden kan få 
utbildning som går längre än bara till de 
grundläggande modulerna.

Or. en

Ändringsförslag 165
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 5c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
utveckla strategier som förberedelse för 
en åldrande arbetskraft. Parlamentet 
understryker att sådana strategier bör 
omfatta främjande av utbildning, 
vidareutbildning och livslångt lärande för 
personer i alla åldrar, hälsosamma 
arbetsplatser som tillhandahåller skälig 
anpassning för anställda med 
hälsoproblem eller funktionsnedsättning, 
bättre balans mellan arbetsliv och 
privatliv samt främjande av utbyten 
mellan generationerna på arbetsplatsen.

Or. en
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Ändringsförslag 166
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 5d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att förbättra funktionen 
hos EU:s befintliga regelverk om 
arbetsmiljö, för att anpassa det till 
arbetssituationer och de nya risker och 
utmaningar som följer med den gröna 
omställningen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ta hänsyn till 
konsekvenserna av klimatförändringarna 
på arbetsvillkor, exempelvis att arbeta vid 
höga temperaturer utomhus, 
luftföroreningar och UV-exponering.

Or. en

Ändringsförslag 167
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 5e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5e. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
vara särskilt uppmärksamma på unga 
arbetstagare i sina arbetsmiljöstrategier, 
med särskilt fokus på arbetstagare under 
18 år. Parlamentet påminner om att 
statistik visar att det är större sannolikhet 
att personer mellan 18 och 24 år drabbas 
av en allvarlig olycka på arbetet än äldre 
vuxna på grund av bristen på 
tillfredsställande utbildning och 
övervakning, bristen på fysisk och psykisk 
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mognad och exponeringen för utsatta 
arbetsvillkor, vilket leder till att de 
utvecklar arbetssjukdomar medan de 
ännu är unga eller senare i livet.

Or. en

Ändringsförslag 168
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att före utgången 
av 2021 lägga fram ett 
lagstiftningsinitiativ som syftar till att 
förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare 
på digitala plattformar. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att 
förslaget tryggar alla sådana 
arbetstagares rätt till en hälsosam och 
säker arbetsmiljö.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 169
Lukas Mandl, Christian Sagartz

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att före utgången av 
2021 lägga fram ett lagstiftningsinitiativ 
som syftar till att förbättra arbetsvillkoren 
för arbetstagare på digitala plattformar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
se till att förslaget tryggar alla sådana 
arbetstagares rätt till en hälsosam och säker 

6. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att förbättra 
arbetsvillkoren för alla arbetstagare. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och arbetsmarknadens parter att se till att 
alla arbetstagares rätt till en hälsosam och 
säker arbetsmiljö garanteras.
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arbetsmiljö.

Or. en

Ändringsförslag 170
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att före utgången av 
2021 lägga fram ett lagstiftningsinitiativ 
som syftar till att förbättra arbetsvillkoren 
för arbetstagare på digitala plattformar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att förslaget tryggar alla sådana 
arbetstagares rätt till en hälsosam och 
säker arbetsmiljö.

6. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att före utgången av 
2021 lägga fram ett initiativ som syftar till 
att förtydliga status för arbetstagare på 
digitala plattformar och förbättra deras 
arbetsvillkor och sociala skydd. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att förslaget tryggar en hälsosam och 
säker arbetsmiljö för alla arbetstagare på 
digitala plattformar. Parlamentet 
understryker behovet av att inkludera alla 
arbetstagare på digitala plattformar 
inbegripet de som arbetar över gränser. 
Parlamentet upprepar vikten av flexibla 
och framtidssäkra förslag som enkelt kan 
reagera på förändringarna på 
arbetsmarknaden och de digitala 
framstegen inbegripet den starka 
tonvikten på den etiska dimensionen av de 
digitala verktyg och algoritmer som 
används i hanteringen av arbetet på 
digitala plattformar.

Or. en

Ändringsförslag 171
Elżbieta Rafalska
för ECR-gruppen
Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 6
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Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att 2021 lägga 
fram ett lagstiftningsförslag för att 
ytterligare minska arbetstagares exponering 
för asbest. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att förslaget 
tryggar alla sådana arbetstagares rätt till en 
hälsosam och säker arbetsmiljö.

6. Europaparlamentet noterar 
kommissionens åtagande att 2021 lägga 
fram ett lagstiftningsförslag för att 
ytterligare minska arbetstagares exponering 
för asbest. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att förslaget 
tryggar alla sådana arbetstagares rätt till en 
hälsosam och säker arbetsmiljö och hittar 
den rätta jämvikten mellan flexibilitet och 
rättssäkerhet och intressena hos alla 
parter som använder plattformarna.

Or. pl

Ändringsförslag 172
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att före utgången av 
2021 lägga fram ett lagstiftningsinitiativ 
som syftar till att förbättra arbetsvillkoren 
för arbetstagare på digitala plattformar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att förslaget tryggar alla sådana 
arbetstagares rätt till en hälsosam och säker 
arbetsmiljö.

6. Europaparlamentet noterar 
kommissionens avsikt att före utgången av 
2021 lägga fram ett lagstiftningsinitiativ 
som syftar till att förbättra arbetsvillkoren 
för arbetstagare på digitala plattformar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att förslaget tryggar alla sådana 
arbetstagares rätt till en hälsosam och säker 
arbetsmiljö.

Or. it

Ändringsförslag 173
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Punkt 6
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Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att före utgången av 
2021 lägga fram ett lagstiftningsinitiativ 
som syftar till att förbättra arbetsvillkoren 
för arbetstagare på digitala plattformar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att förslaget tryggar alla sådana 
arbetstagares rätt till en hälsosam och säker 
arbetsmiljö.

6. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att före utgången av 
2021 lägga fram ett lagstiftningsinitiativ 
som syftar till att förbättra arbetsvillkoren 
för arbetstagare på digitala plattformar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att förslaget tryggar alla sådana 
arbetstagares rätt och att ta itu med 
särdragen hos arbetet på digitala 
plattformar för att säkerställa rättvisa och 
transparenta arbetsvillkor och en 
hälsosam och säker arbetsmiljö.

Or. en

Ändringsförslag 174
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att före utgången av 
2021 lägga fram ett lagstiftningsinitiativ 
som syftar till att förbättra arbetsvillkoren 
för arbetstagare på digitala plattformar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att förslaget tryggar alla sådana 
arbetstagares rätt till en hälsosam och säker 
arbetsmiljö.

6. Europaparlamentet påminner om 
att arbetstagare i atypiska 
anställningsformer och på digitala 
plattformar kan vara utsatta för ökade 
hälso- och säkerhetsrisker både på plats 
och vid arbete på onlineplattformar. 
Parlamentet betonar att dessa risker inte 
är begränsade till den fysiska hälsan utan 
också kan påverka den psykosociala 
hälsan, där oförutsägbara arbetstider, 
arbetsintensitet, konkurrensutsatta 
miljöer (betygssystem, arbetsincitament 
genom bonusar), informationsbelastning 
och isolering utgör växande riskfaktorer. 
Parlamentet välkomnar kommissionens 
avsikt att före utgången av 2021 lägga fram 
ett lagstiftningsinitiativ som syftar till att 
förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare på 
digitala plattformar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att förslaget 
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tryggar alla sådana arbetstagares rätt till en 
hälsosam och säker arbetsmiljö.

Or. en

Ändringsförslag 175
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att före utgången av 
2021 lägga fram ett lagstiftningsinitiativ 
som syftar till att förbättra arbetsvillkoren 
för arbetstagare på digitala plattformar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att förslaget tryggar alla sådana 
arbetstagares rätt till en hälsosam och säker 
arbetsmiljö.

6. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att före utgången av 
2021 lägga fram ett lagstiftningsinitiativ 
som syftar till att garantera och förbättra 
anständiga arbetsvillkor för arbetstagare 
på digitala plattformar. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att 
förslaget tryggar alla sådana arbetstagares 
rätt till en hälsosam och säker arbetsmiljö 
bland annat genom att säkerställa att 
presumtionen om ett 
anställningsförhållande är tillämplig.

Or. en

Ändringsförslag 176
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att före utgången av 
2021 lägga fram ett lagstiftningsinitiativ 
som syftar till att förbättra arbetsvillkoren 
för arbetstagare på digitala plattformar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 

6. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att före utgången av 
2021 lägga fram ett lagstiftningsinitiativ 
som syftar till att förbättra arbetsvillkoren 
för arbetstagare på digitala plattformar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
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till att förslaget tryggar alla sådana 
arbetstagares rätt till en hälsosam och säker 
arbetsmiljö.

hantera den felaktiga klassificeringen av 
arbetstagare på digitala plattformar som 
egenföretagare och se till att förslaget 
tryggar alla sådana arbetstagares rätt till en 
hälsosam och säker arbetsmiljö.

Or. en

Ändringsförslag 177
Lukas Mandl, Christian Sagartz

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera att alla 
arbetstagare, inklusive atypiska 
arbetstagare, arbetstagare i 
plattformsföretag och egenföretagare, 
omfattas av lagstiftning och politik på 
arbetsmiljöområdet.

7. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa att alla 
arbetstagare omfattas av lagstiftning och 
politik på arbetsmiljöområdet.

Or. en

Ändringsförslag 178
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera att alla 
arbetstagare, inklusive atypiska 
arbetstagare, arbetstagare i 
plattformsföretag och egenföretagare, 
omfattas av lagstiftning och politik på 
arbetsmiljöområdet.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen och med 
fullständig respekt för de olika 
modellerna på arbetsmarknaden garantera 
att alla arbetstagare, inklusive atypiska 
arbetstagare, arbetstagare i 
plattformsföretag och egenföretagare, 
omfattas av politik på arbetsmiljöområdet.

Or. en
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Ändringsförslag 179
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera att alla 
arbetstagare, inklusive atypiska 
arbetstagare, arbetstagare i 
plattformsföretag och egenföretagare, 
omfattas av lagstiftning och politik på 
arbetsmiljöområdet.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera att alla 
arbetstagare, inklusive atypiska 
arbetstagare, arbetstagare i 
plattformsföretag och egenföretagare samt 
visstidsanställda, tillfälligt anställda, 
personer i ofrivilligt deltidsarbete, falska 
egenföretagare, personer från 
bemanningsföretag och mobila 
arbetstagare, omfattas av lagstiftning och 
politik på arbetsmiljöområdet. Parlamentet 
betonar den avgörande roll som 
kollektivförhandlingar spelar för att 
säkerställa höga arbetsmiljöstandarder. 
Parlamentet betonar att europeiska och 
internationella människorättsliga 
instrument garanterar alla arbetstagare 
rätten att ansluta sig till ett fackförbund, 
engagera sig i kollektivförhandlingar, 
vidta kollektiva åtgärder och åtnjuta 
skydd enligt kollektivavtal, oavsett deras 
anställningsstatus. Parlamentet insisterar 
på att det är lika viktigt att vara 
uppmärksam på situationen för 
arbetstagare med funktionsnedsättning 
och kroniska sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 180
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 7
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera att alla 
arbetstagare, inklusive atypiska 
arbetstagare, arbetstagare i 
plattformsföretag och egenföretagare, 
omfattas av lagstiftning och politik på 
arbetsmiljöområdet.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera att alla 
arbetstagare, inklusive atypiska 
arbetstagare, arbetstagare i 
plattformsföretag och egenföretagare, 
omfattas av lagstiftning och politik på 
arbetsmiljöområdet. Parlamentet upprepar 
i detta avseende sina rekommendationer 
som formulerades i rapporten om rättvisa 
arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd 
för plattformsarbetare i samband med nya 
anställningsformer kopplade till den 
digitala utvecklingen (2019/2186(INI)). 
Parlamentet betonar att alla 
plattformsarbetare bör ha rätt till 
ersättning för olycksfall i arbetet och 
yrkessjukdomar, och dessutom få socialt 
skydd, inbegripet sjuk- och 
invalidförsäkring.

Or. en

Ändringsförslag 181
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera att alla 
arbetstagare, inklusive atypiska 
arbetstagare, arbetstagare i 
plattformsföretag och egenföretagare, 
omfattas av lagstiftning och politik på 
arbetsmiljöområdet.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera att alla 
arbetstagare, inklusive atypiska 
arbetstagare, arbetstagare i 
plattformsföretag och egenföretagare, 
omfattas av lagstiftning och politik på 
arbetsmiljöområdet. Parlamentet anser att 
arbetstagare på digitala plattformar bör 
inkluderas i ramdirektivet om arbetsmiljö 
trots sin status som arbetstagare eller 
egenföretagare.
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Or. en

Ändringsförslag 182
Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera att alla 
arbetstagare, inklusive atypiska 
arbetstagare, arbetstagare i 
plattformsföretag och egenföretagare, 
omfattas av lagstiftning och politik på 
arbetsmiljöområdet.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera att alla 
arbetstagare, inklusive atypiska 
arbetstagare, arbetstagare i 
plattformsföretag och egenföretagare, 
omfattas av lagstiftning och politik på 
arbetsmiljöområdet. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen att ta 
hänsyn till behoven hos arbetstagare med 
funktionsnedsättning i sina initiativ för att 
främja arbetsmiljö.

Or. en

Ändringsförslag 183
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera att alla 
arbetstagare, inklusive atypiska 
arbetstagare, arbetstagare i 
plattformsföretag och egenföretagare, 
omfattas av lagstiftning och politik på 
arbetsmiljöområdet.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
garantera att alla arbetstagare, inklusive 
atypiska arbetstagare, arbetstagare i 
plattformsföretag och egenföretagare, 
omfattas av lagstiftning och politik på 
arbetsmiljöområdet.

Or. en
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Ändringsförslag 184
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera att alla 
arbetstagare, inklusive atypiska 
arbetstagare, arbetstagare i 
plattformsföretag och egenföretagare, 
omfattas av lagstiftning och politik på 
arbetsmiljöområdet.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera att alla 
arbetstagare, inklusive atypiska 
arbetstagare, arbetstagare i 
plattformsföretag och äkta egenföretagare, 
omfattas av lagstiftning och politik på 
arbetsmiljöområdet.

Or. en

Ändringsförslag 185
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera hälsa och 
säkerhet i alla EU:s strategier och politik 
avseende den gröna och digitala 
omställningen, inbegripet när det gäller 
artificiell intelligens (AI).

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera hälsa och 
säkerhet i alla EU:s strategier och politik 
avseende den gröna omställningen. 
Parlamentet betonar att en ökad 
exponering för höga temperaturer på 
arbetsplatsen kommer att förvärra risken 
för värmeslag, uttorkning, utmattning, 
koncentrationssvårigheter och 
komplikationer till följd av kroniska 
sjukdomar. Parlamentet påminner om att 
en intensifiering av extrema 
väderhändelser såsom stormar, 
översvämningar eller skogsbränder 
kommer att leda till mer fysiska skador. 
Parlamentet betonar att arbetsrelaterade 
sjukdomar som är knutna till biologiska 
agens också påverkas av 
klimatförändringarna, exempelvis 
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påverkan av ökande temperaturer på den 
geografiska spridningen av vektorerna 
(fästingar, myggor) för biologiska agens, 
som därigenom underlättar spridningen 
av sjukdomar som är nya i en region. 
Parlamentet insisterar på att 
klimatförändringarna också ökar risken 
för hudcancer, exponering för damm och 
psykosociala risker. Parlamentet 
insisterar på att otillräcklig organisation 
av arbetet också kan förvärra situationen. 
Parlamentet betonar den roll som 
arbetsmarknadens parter spelar för att 
förutse kommande arbetsrelaterade risker 
på grund av klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 186
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera hälsa och 
säkerhet i alla EU:s strategier och politik 
avseende den gröna och digitala 
omställningen, inbegripet när det gäller 
artificiell intelligens (AI).

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa att den 
teknik som används i den gröna och 
digitala omställningen kommer att vara 
säker för arbetstagarna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att inkludera 
hälsa och säkerhet i alla EU:s strategier och 
politik avseende den dubbla omställningen, 
inbegripet när det gäller artificiell 
intelligens (AI). Parlamentet efterlyser 
särskilt införande av skyddsåtgärder mot 
de negativa konsekvenserna av 
algoritmhantering på arbetstagares hälsa 
och säkerhet. Algoritmer som används i 
arbetsområdena måste vara transparenta, 
icke-diskriminerande och etiska. 
Algoritmbaserade beslut måste kunna 
bestridas och de måste därför vara 
föremål för mänsklig tillsyn.
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Or. en

Ändringsförslag 187
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera hälsa och 
säkerhet i alla EU:s strategier och politik 
avseende den gröna och digitala 
omställningen, inbegripet när det gäller 
artificiell intelligens (AI).

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera hälsa och 
säkerhet i EU:s relevanta strategier och 
politik avseende den gröna och digitala 
omställningen, inbegripet när det gäller 
artificiell intelligens (AI).

Or. en

Ändringsförslag 188
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera hälsa och 
säkerhet i alla EU:s strategier och politik 
avseende den gröna och digitala 
omställningen, inbegripet när det gäller 
artificiell intelligens (AI).

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera hälsa och 
säkerhet i alla EU:s strategier och politik 
avseende den gröna och digitala 
omställningen, inbegripet när det gäller 
artificiell intelligens (AI). Parlamentet 
betonar att AI-lösningar på arbetsplatsen 
måste vara transparenta, rättvisa och 
undvika negativa konsekvenser för 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en lagstiftningsram för att 
förtydliga ansvarsområden och 
skyldigheter när det gäller arbetsmiljö i 
förhållande till AI-system och nya 
arbetsmetoder. Parlamentet betonar att 
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utbildning för arbetstagare och säkrande 
av effektiva arbetsmiljötjänster är 
nödvändiga för införandet och 
användningen av AI på arbetsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 189
Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera hälsa och 
säkerhet i alla EU:s strategier och politik 
avseende den gröna och digitala 
omställningen, inbegripet när det gäller 
artificiell intelligens (AI).

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera hälsa och 
säkerhet i alla EU:s strategier och politik 
avseende den gröna och digitala 
omställningen, inbegripet när det gäller 
artificiell intelligens (AI). Parlamentet 
uppmanar specifikt kommissionen att 
bedöma de arbetsmiljörelaterade 
möjligheterna och utmaningarna med 
automatisering och robotteknik på 
arbetsplatsen samt de negativa 
hälsoeffekterna av exponering för 
klimatrelaterade faror på arbetsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 190
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera hälsa och 
säkerhet i alla EU:s strategier och politik 
avseende den gröna och digitala 
omställningen, inbegripet när det gäller 

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera hälsa och 
säkerhet i alla EU:s strategier och politik 
avseende den gröna och digitala 
omställningen, inbegripet när det gäller 
människocentrerad artificiell 
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artificiell intelligens (AI). intelligens (AI).

Or. en

Ändringsförslag 191
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
bekämpa hjärt-kärlsjukdomar och andra 
kroniska sjukdomar genom att uppmuntra 
företag att med hjälp av de logistiska 
resurser som står till deras förfogande 
agera för att främja arbetstagares hälsa 
genom
– rekommendationer om en 
hälsosam livsstil med hjälp av 
intranätresurser,
– att uppmuntra utövandet av fysisk 
aktivitet genom att ge tillgång till 
särskilda områden på plats eller genom 
att underlätta tillgång till dedikerade 
externa resurser, genom att uppmuntra 
skapandet av interna idrottslag, genom att 
tillhandahålla cykelgarage,
– att uppmuntra en god kosthållning 
genom att tillhandahålla hälsosamma, 
balanserade och varierade rätter i 
företagets bespisning och naturliga 
dryckesautomater,
– att sprida ut skyltar som uppmanar 
arbetstagare att hålla områdena runt 
gemensamma in- och utgångar fria från 
skadliga ämnen som cigarettrök,
– och med andra 
utbildningsåtgärder som kan fungera i 
detta syfte, exempelvis främjandet av den 
europeiska kodexen mot cancer.
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Or. en

Ändringsförslag 192
Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa en rätt till 
flexibla arbetsscheman för personer som 
behandlas för muskuloskeletala besvär 
och reumatiska/kroniska 
inflammationssjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 193
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera hälsa och 
säkerhet i alla EU:s strategier och politik 
avseende den digitala omställningen och 
särskilt i dess kommande initiativ när det 
gäller artificiell intelligens (AI). 
Parlamentet påminner om att 
konsekvenserna av artificiell intelligens 
för arbetstagarna och på arbetsplatsen 
kan skapa nya arbetsmiljörisker. 
Parlamentet understryker att artificiell 
intelligens har underlättat uppkomsten av 
nya former av övervakning och hantering 
av arbetstagare baserat på insamling av 
stora mängder uppgifter i realtid som 
kommer att leda till frågor som rör lagar, 
förordningar och etik, samt 
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arbetsmiljöfrågor. Parlamentet betonar 
den roll som arbetsmarknadens parter 
spelar för att förutse kommande 
arbetsrelaterade risker på grund av 
utvecklingen av omstörtande teknik.

Or. en

Ändringsförslag 194
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
bidra till utvecklingen av ett centralt 
register för insamling av uppgifter om 
orsakerna till och konsekvenserna av 
muskuloskeletala besvär och kroniska 
inflammationssjukdomar. Parlamentet 
uppmuntrar utbyte av god praxis och 
betonar att arbetstagarna måste göras mer 
uppmärksamma på ergonomiska 
riskfaktorer och få bättre information om 
dem. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ta hänsyn till rätten till 
flexibla arbetsscheman för personer som 
behandlas för muskuloskeletala besvär 
och reumatiska/kroniska 
inflammationssjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 195
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över direktivet om 
offentlig upphandling (2014/24/EU) för 
att säkerställa att alla projekt och initiativ 
som finansieras eller medfinansieras 
måste inbegripa klausuler om arbetsmiljö 
och respekt för kollektivavtal och 
tillhandahålla tydliga riktlinjer om hur 
detta kan ske. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla nationell 
politik som skyddar arbetsmiljö som en 
grundläggande del av den offentliga 
upphandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 196
Elżbieta Rafalska
för ECR-gruppen
Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra ytterligare 
studier för att beräkna de finansiella 
kostnaderna för exkludering från 
hälsovård och arbetsliv.

Or. pl

Ändringsförslag 197
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fokusera mer på 
arbetsmiljöerna för personer med 
funktionsnedsättning, som kan behöva 
ytterligare skydd på arbetsplatsen vad 
gäller hälsa och säkerhet.

Or. it

Ändringsförslag 198
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 8b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att aktivt stödja 
återintegrering, icke-diskriminering och 
anpassning av arbetsvillkor för personer 
med funktionsnedsättning, med kroniska 
sjukdomar eller som återhämtar sig från 
en sjukdom. Parlamentet betonar behovet 
av att definiera och genomföra 
skräddarsydda och individanpassade 
strategier för att underlätta 
arbetstagarens återhämtnings- och 
rehabiliteringsprocess. Parlamentet 
noterar behovet av att säkerställa 
arbetstagarens självständighet på 
arbetsplatsen genom att tillhandahålla 
skälig anpassning i alla skeden av arbetet. 
Parlamentet betonar att särskild 
uppmärksamhet även bör ges åt 
vårdgivare. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att uppmuntra 
arbetsgivare att införa tidiga 
bedömningar av personens återstående 
kapacitet och rehabiliteringsprogram, 
samt psykologisk, social och 
yrkesrelaterad rådgivning, samt att främja 
möjligheter till anställnings- och 
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karriärutveckling inom företaget.

Or. en

Ändringsförslag 199
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 8b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
ställa upp tydliga mål om färre dödsoffer i 
arbetsrelaterade trafikolyckor och 
säkerställa att detta mål finns med i 
nationella trafiksäkerhetsstrategier. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
säkerställa att rapporteringen och 
statistiken om arbetsrelaterade 
trafikolyckor anpassas mellan 
medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att öka 
trafikövervakningen, säkerställa 
efterlevnaden av regler om viloperioder 
för förare och att säkerställa att 
arbetsgivare garanterar korrekta 
arbetsscheman för förarna, vilket 
förhindrar hög arbetsbelastning och 
därigenom ökar trafiksäkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 200
Elżbieta Rafalska
för ECR-gruppen
Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 8b (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
bidra till utvecklingen av ett register med 
syfte att samla in data om orsakerna till 
och följderna av muskel- och 
skelettbesvär och kroniska 
inflammationstillstånd.

Or. pl

Ändringsförslag 201
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Förslag till resolution
Punkt 8b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att genomföra specifika 
program för återgång till arbete och 
rehabilitering för arbetstagare som varit 
med om arbetsplatsrelaterade olyckor.

Or. it

Ändringsförslag 202
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 8c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
starkt prioritera och erbjuda 
tillfredsställande finansiering för att 
stärka forskningen och datainsamlingen 
på både EU-nivå och nationell nivå om 
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arbetsmiljö, särskilt arbetsrelaterade 
hjärt-kärlsjukdomar, arbetsrelaterad 
cancer, muskuloskeletala besvär och 
psykosociala risker, samt konsekvenserna 
av ett arbetsliv i förändring inklusive 
distansarbete och rätten att inte vara 
uppkopplad. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att följa upp forskningen 
med både lagstiftnings- och icke-
lagstiftningsåtgärder för att skydda 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
införa en mekanism för tidig varning med 
en stark inkludering av arbetsmarknadens 
parter för att upptäcka de justeringar som 
behövs i arbetsmiljölagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 203
Elżbieta Rafalska
för ECR-gruppen
Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 8c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
överväga införandet av flexibel arbetstid 
för arbetare med muskel- och 
skelettbesvär/kroniska 
inflammationstillstånd.

Or. pl

Ändringsförslag 204
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Förslag till resolution
Punkt 8c (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

8c. Europaparlamentet betonar vikten 
av att beakta alla de risker som associeras 
med automatisering och digitalisering av 
arbetet för arbetstagare inom tekniska 
yrken.

Or. it

Ändringsförslag 205
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 8d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att främja den bredare 
frågan om anständigt arbete i EU:s 
framtida handelsavtal och säkerställa att 
arbetsmiljöstandarder beaktas på rätt sätt 
som en del av bindande åtaganden om 
arbetsrelaterade och sociala standarder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
stödja kandidatländernas arbete med att 
anpassa sitt regelverk efter EU:s regelverk 
om arbetsmiljö. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
samarbeta nära med ILO och WHO dels 
för att främja rätten till säkra och 
hälsosamma arbetsvillkor inom ramen för 
ILO:s centrala principer och rättigheter 
för arbete, dels för att slå vakt om att 
globala försörjningskedjor  följer dessa 
principer. Parlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att föreslå ett 
förbud i hela EU mot produkter som 
tillverkas genom tvångsarbete.

Or. en



PE699.209v02-00 132/178 AM\1243450SV.docx

SV

Ändringsförslag 206
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 8e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8e. Europaparlamentet välkomnar 
målet att stärka engagemanget med EU:s 
partnerländer, regionala och 
internationella organisationer och andra 
internationella forum för att höja 
arbetsmiljöstandarderna globalt. 
Parlamentet efterlyser kommissionens 
aktiva engagemang i stödet för 
integrering av rätten till säkra och 
hälsosamma arbetsvillkor i ILO:s ram för 
grundläggande principer och rättigheter 
på arbetet.

Or. en

Ändringsförslag 207
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Underrubrik 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

Covid-19-pandemin och dess inverkan på 
arbetet

Beredskapsplan för framtida hälsokriser: 
lärdomar av covid-19-pandemin och dess 
inverkan på arbetet

Or. en

Ändringsförslag 208
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas
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Förslag till resolution
Punkt 8f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8f. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att inleda en 
djupgående bedömning av effekterna av 
pandemin och effektiviteten i EU:s och de 
nationella arbetsmiljöramarna för att 
utveckla beredskapsförfaranden och 
vägledning för snabb utplacering, 
genomförande och övervakning av 
åtgärder i potentiella framtida 
hälsokriser, i nära samarbete med 
folkhälsoaktörer.

Or. en

Ändringsförslag 209
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 8f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8f. Europaparlamentet anser att en 
förbättring av kommunikationen av 
verifierad information bör vara central i 
alla hälsoberedskapsplaner för att stärka 
efterlevnaden av förebyggande åtgärder, 
bekämpa desinformation och därigenom 
begränsa konsekvenserna av 
hälsorelaterade hot, även på arbetet.

Or. en

Ändringsförslag 210
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 8f (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

8f. Europaparlamentet stöder 
uppmaningen till medlemsstaterna att 
upprätta beredskapsplaner för framtida 
kriser i sina nationella 
arbetsmiljöstrategier, inbegripet 
genomförande av EU:s riktlinjer och 
verktyg. Parlamentet betonar behovet av 
effektiva EU-samordningsmekanismer av 
dessa planer.

Or. en

Ändringsförslag 211
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 8f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8f. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att upprätta sina 
nationella beredskapsplaner för 
arbetsmiljö i samråd med nationella 
arbetsmarknadsparter och rikta särskild 
uppmärksamhet åt gränsöverskridande 
regioner, inbegripet angränsande 
regioner, för att förbättra samarbetet.

Or. en

Ändringsförslag 212
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 8g (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8g. Europaparlamentet anser att 
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skyddet och främjandet av psykisk hälsa 
bör ingå i beredskapsplanerna för 
arbetsmiljö för framtida hälsokriser och 
betonar att särskild uppmärksamhet bör 
ges åt den psykiska hälsan hos 
arbetstagare inom hälso- och sjukvård 
och andra samhällsviktiga arbetstagare. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
bidraget från expertpanelen för effektiva 
sätt att investera i hälsa i dess yttrande om 
stöd för den psykiska hälsan hos 
vårdarbetare och andra samhällsviktiga 
arbetstagare. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa tillfredsställande uppföljning 
och genomförande av dessa 
rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 213
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 8h (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8h. Europaparlamentet anser att 
gemensam gränsöverskridande utbildning 
och utbyte av bästa praxis bör främjas i 
gränsregioner för hälso- och 
sjukvårdspersonal och personal inom 
folkhälsa.

Or. en

Ändringsförslag 214
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 8i (ny)



PE699.209v02-00 136/178 AM\1243450SV.docx

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

8i. Europaparlamentet anser att 
deklarationen av en nödsituation för 
folkhälsan i unionen som föreskrivs i 
förordning (EU) 2020/0322 om allvarliga 
gränsöverskridande hälsohot bör utlösa 
genomförandet och EU-samordningen av 
de åtgärder som föreskrivs i de nationella 
beredskapsplanerna för arbetsmiljö.

Or. en

Ändringsförslag 215
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om 
kommissionens åtagande att bedöma 
huruvida det behövs ytterligare åtgärder för 
att förbättra funktionssättet hos EU:s 
befintliga regelverk om hälsa och säkerhet 
och om man behöver ändra direktivet om 
biologiska agens. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utan dröjsmål genomföra 
en riktad översyn av direktivet om 
biologiska agens, med utgångspunkt i 
erfarenheterna från den exceptionella 
krisen, i syfte att förbättra beredskaps- och 
insatsplaneringen på alla arbetsplatser.

9. Europaparlamentet påminner om 
kommissionens åtagande att bedöma 
huruvida det behövs ytterligare åtgärder för 
att förbättra funktionssättet hos EU:s 
befintliga regelverk om hälsa och säkerhet 
och om man behöver ändra direktivet om 
biologiska agens. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utan dröjsmål genomföra 
en riktad översyn av direktivet om 
biologiska agens, med utgångspunkt i 
erfarenheterna från den exceptionella 
krisen, i syfte att förbättra beredskaps- och 
insatsplaneringen på alla arbetsplatser. 
Parlamentet betonar att översynen bör 
säkerställa att direktivet kan förutse 
pandemier, inrätta obligatoriska 
nationella beredskapsplaner vid utbrottet 
av en pandemi och föreskriva en 
skyldighet för arbetsgivaren att 
tillhandahålla skriftliga instruktioner, 
översatta till olika språk om det är 
nödvändigt, om arbetsmiljörisker, 
sanitära åtgärder och arbetsorganisation 
till alla arbetstagare i händelse av ett 
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sådant utbrott. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka samarbetet 
mellan EU-myndigheter som Europeiska 
arbetsmyndigheten och medlemsstaterna 
för att skydda och säkerställa mobila och 
utstationerade arbetstagares rättigheter i 
händelse av framtida pandemier.

Or. en

Ändringsförslag 216
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om 
kommissionens åtagande att bedöma 
huruvida det behövs ytterligare åtgärder för 
att förbättra funktionssättet hos EU:s 
befintliga regelverk om hälsa och säkerhet 
och om man behöver ändra direktivet om 
biologiska agens. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utan dröjsmål genomföra 
en riktad översyn av direktivet om 
biologiska agens, med utgångspunkt i 
erfarenheterna från den exceptionella 
krisen, i syfte att förbättra beredskaps- och 
insatsplaneringen på alla arbetsplatser.

9. Europaparlamentet påminner om 
kommissionens åtagande att bedöma 
huruvida det behövs ytterligare åtgärder för 
att förbättra funktionssättet hos EU:s 
befintliga regelverk om hälsa och säkerhet 
och om man behöver ändra direktivet om 
biologiska agens, bland annat i 
pandemisituationer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att utan dröjsmål 
genomföra en riktad översyn av direktivet 
om biologiska agens, med utgångspunkt i 
erfarenheterna från den exceptionella 
krisen, i syfte att förbättra beredskaps- och 
insatsplaneringen på alla arbetsplatser.

Or. en

Ändringsförslag 217
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Punkt 9
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Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om 
kommissionens åtagande att bedöma 
huruvida det behövs ytterligare åtgärder för 
att förbättra funktionssättet hos EU:s 
befintliga regelverk om hälsa och säkerhet 
och om man behöver ändra direktivet om 
biologiska agens. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utan dröjsmål genomföra 
en riktad översyn av direktivet om 
biologiska agens, med utgångspunkt i 
erfarenheterna från den exceptionella 
krisen, i syfte att förbättra beredskaps- och 
insatsplaneringen på alla arbetsplatser.

9. Europaparlamentet påminner om 
kommissionens åtagande att bedöma 
huruvida det behövs ytterligare åtgärder för 
att förbättra funktionssättet hos EU:s 
befintliga regelverk om hälsa och säkerhet 
och om man behöver ändra direktivet om 
biologiska agens. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utan dröjsmål genomföra 
en riktad översyn av direktivet om 
biologiska agens, med utgångspunkt i 
erfarenheterna från den exceptionella 
pandemiska hälsokrisen, i syfte att 
förbättra beredskaps- och insatsplaneringen 
vid hälsorelaterade kriser på alla 
arbetsplatser.

Or. en

Ändringsförslag 218
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om 
kommissionens åtagande att bedöma 
huruvida det behövs ytterligare åtgärder för 
att förbättra funktionssättet hos EU:s 
befintliga regelverk om hälsa och säkerhet 
och om man behöver ändra direktivet om 
biologiska agens. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utan dröjsmål genomföra 
en riktad översyn av direktivet om 
biologiska agens, med utgångspunkt i 
erfarenheterna från den exceptionella 
krisen, i syfte att förbättra beredskaps- och 
insatsplaneringen på alla arbetsplatser.

9. Europaparlamentet påminner om 
kommissionens åtagande att bedöma 
huruvida det behövs ytterligare åtgärder för 
att förbättra funktionssättet hos EU:s 
befintliga regelverk om hälsa och säkerhet 
och om man behöver ändra direktivet om 
biologiska agens. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utan dröjsmål genomföra 
en riktad översyn av direktivet om 
biologiska agens, med utgångspunkt i 
erfarenheterna från den exceptionella 
krisen, i syfte att förbättra 
beredskapsplaneringen, insatsplaneringen 
och öka resiliensen på alla arbetsplatser.

Or. en
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Ändringsförslag 219
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet betonar att det 
är nödvändigt att dra lärdom av covid-19-
pandemin och öka beredskapen för 
potentiella hälsorelaterade kriser i 
framtiden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera covid-19 i 
rekommendationen avseende den 
europeiska förteckningen över 
arbetssjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 220
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Maria da Graça Carvalho

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra forskningen och datainsamlingen 
samt att göra en detaljerad bedömning av 
de hälso- och säkerhetsproblem som är 
förknippade med distansarbete.

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra forskningen och datainsamlingen 
om situationen när det gäller psykisk 
hälsa, psykosociala och ergonomiska 
risker mellan olika sektorer och 
ytterligare forskning om de ekonomiska 
kostnaderna för hälsa och exkludering på 
arbetsplatsen samt att göra en detaljerad 
bedömning av de hälso- och 
säkerhetsproblem som är förknippade med 
distansarbete.

Or. en
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Ändringsförslag 221
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra forskningen och datainsamlingen 
samt att göra en detaljerad bedömning av 
de hälso- och säkerhetsproblem som är 
förknippade med distansarbete.

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra forskningen och datainsamlingen 
samt att göra en detaljerad bedömning av 
de hälso- och säkerhetsproblem som är 
förknippade med distansarbete inbegripet 
forskning och insamling av uppgifter med 
god kvalitet om orsakerna till och 
konsekvenserna av muskuloskeletala 
besvär och kroniska 
inflammationssjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 222
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra forskningen och datainsamlingen 
samt att göra en detaljerad bedömning av 
de hälso- och säkerhetsproblem som är 
förknippade med distansarbete.

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra forskningen och datainsamlingen 
samt att göra en detaljerad bedömning av 
de hälso- och säkerhetsproblem som är 
förknippade med distansarbete i syfte att 
analysera konsekvenserna av kön, ålder 
och funktionsnedsättning när det gäller 
ovannämnda problem.

Or. en
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Ändringsförslag 223
Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra forskningen och datainsamlingen 
samt att göra en detaljerad bedömning av 
de hälso- och säkerhetsproblem som är 
förknippade med distansarbete.

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra forskningen och datainsamlingen 
samt att göra en detaljerad bedömning av 
de hälso- och säkerhetsproblem som är 
förknippade med distansarbete, med 
särskilt fokus på situationen för personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 224
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra forskningen och datainsamlingen 
samt att göra en detaljerad bedömning av 
de hälso- och säkerhetsproblem som är 
förknippade med distansarbete.

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra forskningen och datainsamlingen 
samt att göra en detaljerad bedömning av 
de problem samt möjligheter och 
utmaningar när det gäller hälsa och 
säkerhet som är förknippade med 
distansarbete.

Or. en

Ändringsförslag 225
Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
bidra till utvecklingen av ett centralt 
register för insamling av uppgifter om 
orsakerna till och konsekvenserna av 
muskuloskeletala besvär och kroniska 
inflammationssjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 226
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra ytterligare 
forskning om de ekonomiska kostnaderna 
för hälsa och exkludering på 
arbetsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 227
Lukas Mandl, Christian Sagartz

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram för att fastställa minimivillkor 
för distansarbete i hela unionen. 
Parlamentet betonar att en sådan ram bör 
klargöra arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och 
ansvar för utrustning (bland annat 

utgår
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befintliga och nya digitala verktyg), samt 
säkerställa att sådant arbete utförs på 
frivillig basis och att samma rättigheter, 
arbetsbörda och prestationskrav gäller för 
distansarbetare som för andra jämförbara 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 228
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram för att fastställa minimivillkor 
för distansarbete i hela unionen. 
Parlamentet betonar att en sådan ram bör 
klargöra arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och 
ansvar för utrustning (bland annat 
befintliga och nya digitala verktyg), samt 
säkerställa att sådant arbete utförs på 
frivillig basis och att samma rättigheter, 
arbetsbörda och prestationskrav gäller för 
distansarbetare som för andra jämförbara 
arbetstagare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 229
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram för att fastställa minimivillkor 

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
ram för att fastställa minimivillkor för 
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för distansarbete i hela unionen. 
Parlamentet betonar att en sådan ram bör 
klargöra arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 
prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare.

distansarbete i hela unionen. Parlamentet 
betonar att en sådan ram bör klargöra 
arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 
prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare. 
Parlamentet upprepar behovet av att 
inkludera åtgärderna för att skydda 
integriteten hos arbetstagarna när det 
gäller användningen av digitala verktyg 
och artificiell intelligens samt 
användningen av artificiell intelligens i 
linje med den människocentrerade etiska 
strategin.

Or. en

Ändringsförslag 230
Elżbieta Rafalska
för ECR-gruppen
Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram för att fastställa minimivillkor 
för distansarbete i hela unionen. 
Parlamentet betonar att en sådan ram bör 
klargöra arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 
prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare.

11. Europaparlamentet betonar att 
förutsättningarna för distansarbete 
behöver klargöras, till exempel: 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 
prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare.

Or. pl



AM\1243450SV.docx 145/178 PE699.209v02-00

SV

Ändringsförslag 231
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram för att fastställa minimivillkor 
för distansarbete i hela unionen. 
Parlamentet betonar att en sådan ram bör 
klargöra arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 
prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare.

11. Europaparlamentet uppmanar alla 
medlemsstater att fastställa minimivillkor 
för distansarbete för att klargöra 
arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 
prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare.

Or. it

Ändringsförslag 232
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram för att fastställa minimivillkor 
för distansarbete i hela unionen. 
Parlamentet betonar att en sådan ram bör 
klargöra arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 
prestationskrav gäller för distansarbetare 

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram i samråd med europeiska 
arbetsmarknadsparter för att fastställa 
minimivillkor för distansarbete i hela 
unionen och säkerställa att distansarbetet 
inte påverkar distansarbetstagarnas 
anställningsvillkor. Parlamentet betonar 
att en sådan ram bör klargöra 
arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 



PE699.209v02-00 146/178 AM\1243450SV.docx

SV

som för andra jämförbara arbetstagare. nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 
prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 233
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram för att fastställa minimivillkor 
för distansarbete i hela unionen. 
Parlamentet betonar att en sådan ram bör 
klargöra arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 
prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram i samråd med 
arbetsmarknadens parter för att fastställa 
minimivillkor för distansarbete i hela 
unionen. Parlamentet betonar att en sådan 
ram bör klargöra arbetsvillkoren, 
inbegripet tillhandahållande, användning 
och ansvar för utrustning (bland annat 
befintliga och nya digitala verktyg), samt 
säkerställa att sådant arbete utförs på 
frivillig basis och att samma rättigheter, 
arbetsbörda och prestationskrav gäller för 
distansarbetare som för andra jämförbara 
arbetstagare.

Or. it

Ändringsförslag 234
Dennis Radtke

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram för att fastställa minimivillkor 

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i nära samråd med 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
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för distansarbete i hela unionen. 
Parlamentet betonar att en sådan ram bör 
klargöra arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 
prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare.

parter, med beaktande av befintlig 
nationell och sektoriell praxis, bedöma 
behovet av en EU-ram i syfte att fastställa 
minsta säkerhets- och hälsokrav för 
distansarbete i hela unionen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att lägga fram 
förslag till rättslig ram för att fastställa 
minimivillkor för distansarbete i hela 
unionen. Parlamentet betonar att en sådan 
ram bör klargöra arbetsvillkoren, 
inbegripet tillhandahållande, användning 
och ansvar för utrustning (bland annat 
befintliga och nya digitala verktyg), samt 
säkerställa att sådant arbete utförs på 
frivillig basis och att samma rättigheter, 
arbetsbörda och prestationskrav gäller för 
distansarbetare som för andra jämförbara 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 235
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram för att fastställa minimivillkor 
för distansarbete i hela unionen. 
Parlamentet betonar att en sådan ram bör 
klargöra arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 
prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram i samråd med 
arbetsmarknadens parter för att fastställa 
minimivillkor för distansarbete i hela 
unionen. Parlamentet betonar att en sådan 
ram bör klargöra arbetsvillkoren, 
inbegripet tillhandahållande, användning 
och ansvar för utrustning (bland annat 
befintliga och nya digitala verktyg), samt 
säkerställa att sådant arbete utförs på 
frivillig basis och att samma rättigheter, 
arbetsbörda och prestationskrav gäller för 
distansarbetare som för andra jämförbara 
arbetstagare. Parlamentet betonar att ett 
sådant lagstiftningsinitiativ bör baseras 
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på en omfattande bedömning av de 
psykosociala risker som är förknippade 
med distansarbetsmetoder och 
arbetsmiljöer där gränsen mellan arbete 
och privatliv är flytande.

Or. en

Ändringsförslag 236
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram för att fastställa minimivillkor 
för distansarbete i hela unionen. 
Parlamentet betonar att en sådan ram bör 
klargöra arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 
prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i nära samråd med 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter, med beaktande av befintliga 
nationell och sektoriell praxis, lägga fram 
förslag till rättslig ram för att fastställa 
minimivillkor för distansarbete i hela 
unionen. Parlamentet betonar att en sådan 
ram bör klargöra arbetsvillkoren, 
inbegripet tillhandahållande, användning 
och ansvar för utrustning (bland annat 
befintliga och nya digitala verktyg), samt 
säkerställa att sådant arbete utförs på 
frivillig basis och att samma rättigheter, 
arbetsbörda och prestationskrav gäller för 
distansarbetare som för andra jämförbara 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 237
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 11
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Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram för att fastställa minimivillkor 
för distansarbete i hela unionen. 
Parlamentet betonar att en sådan ram bör 
klargöra arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 
prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram i samråd med europeiska 
arbetsmarknadsparter och med respekt 
för nationella arbetsmarknadsmodeller 
för att fastställa minimivillkor för 
distansarbete i hela unionen. Parlamentet 
betonar att en sådan ram bör klargöra 
arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 
prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 238
Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram för att fastställa minimivillkor 
för distansarbete i hela unionen. 
Parlamentet betonar att en sådan ram bör 
klargöra arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 
prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram för att fastställa minimivillkor 
för distansarbete i hela unionen. 
Parlamentet betonar att en sådan ram bör 
klargöra arbetsvillkoren, inbegripet 
tillgång till försäkringsskydd, samt 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för ergonomisk utrustning (bland annat 
befintliga och nya digitala verktyg), samt 
säkerställa att sådant arbete utförs på 
frivillig basis och att samma rättigheter, 
arbetsbörda och prestationskrav gäller för 
distansarbetare som för andra jämförbara 
arbetstagare.

Or. en
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Ändringsförslag 239
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram för att fastställa minimivillkor 
för distansarbete i hela unionen. 
Parlamentet betonar att en sådan ram bör 
klargöra arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 
prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram för att fastställa minimivillkor 
för distansarbete i hela unionen. 
Parlamentet betonar att en sådan ram bör 
klargöra arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, balans mellan 
arbete och privatliv, arbetsbörda och 
prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 240
Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram för att fastställa minimivillkor 
för distansarbete i hela unionen. 
Parlamentet betonar att en sådan ram bör 
klargöra arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
rättslig ram för att fastställa minimivillkor 
för distansarbete i hela unionen. 
Parlamentet betonar att en sådan ram bör 
klargöra arbetsvillkoren, inbegripet 
tillhandahållande, användning och ansvar 
för utrustning (bland annat befintliga och 
nya digitala verktyg), samt säkerställa att 
sådant arbete utförs på frivillig basis och 
att samma rättigheter, arbetsbörda och 
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prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare.

prestationskrav gäller för distansarbetare 
som för andra jämförbara arbetstagare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att inkludera 
förebyggande åtgärder för tillgänglighet 
och inkluderande teknik för personer med 
funktionsnedsättning i omställningen till 
distansarbete och/eller som genomgår 
yrkesutbildning på distans.

Or. en

Ändringsförslag 241
Lukas Mandl, Christian Sagartz

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag 
till direktiv om lägsta standarder och 
villkor i syfte att säkerställa att 
arbetstagarna verkligen kan utöva sin rätt 
att inte vara uppkopplade samt att reglera 
användningen av befintliga och nya 
digitala verktyg för arbetsändamål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 242
Elżbieta Rafalska
för ECR-gruppen
Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag 
till direktiv om lägsta standarder och 
villkor i syfte att säkerställa att 

12. Europaparlamentet betonar att det, 
beträffande rätten att inte vara 
uppkopplade och att reglera användningen 
av befintliga och nya digitala verktyg för 
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arbetstagarna verkligen kan utöva sin rätt 
att inte vara uppkopplade samt att reglera 
användningen av befintliga och nya 
digitala verktyg för arbetsändamål.

arbetsändamål, är mycket viktigt att 
medlemsstaterna följer bestämmelserna i 
det befintliga arbetstidsdirektivet 
2003/88/EG. Parlamentet påpekar att 
man, om detta direktivs bestämmelser 
skulle följas, inte skulle behöva lägga 
fram något förslag till ytterligare direktiv i 
denna fråga. Parlamentet betonar vidare 
att alla initiativ från kommissionen bör 
föregås av samråd och av tillförlitliga 
studier som medger att en tillräcklig 
konsekvensanalys genomförs.

Or. pl

Ändringsförslag 243
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag 
till direktiv om lägsta standarder och 
villkor i syfte att säkerställa att 
arbetstagarna verkligen kan utöva sin rätt 
att inte vara uppkopplade samt att reglera 
användningen av befintliga och nya 
digitala verktyg för arbetsändamål.

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, i enlighet med artikel 
153.2 b i EUF-fördraget, att konsultera 
medlemsstaterna innan ett nytt 
unionsdirektiv införs till främjandet av 
rätten att inte vara uppkopplad och för 
regleringen av användningen av befintliga 
och nya digitala verktyg inom existerande 
lagstiftning.

Or. it

Ändringsförslag 244
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag 

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa att 
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till direktiv om lägsta standarder och 
villkor i syfte att säkerställa att 
arbetstagarna verkligen kan utöva sin rätt 
att inte vara uppkopplade samt att reglera 
användningen av befintliga och nya 
digitala verktyg för arbetsändamål.

arbetstagarna verkligen kan utöva sin rätt 
att inte vara uppkopplade, i enlighet med 
europeiska arbetsmarknadsparters 
ramavtal om distansarbete (2002) och 
digitalisering (2020).

Or. en

Ändringsförslag 245
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
direktiv om lägsta standarder och villkor i 
syfte att säkerställa att arbetstagarna 
verkligen kan utöva sin rätt att inte vara 
uppkopplade samt att reglera användningen 
av befintliga och nya digitala verktyg för 
arbetsändamål.

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
direktiv om standarder och villkor i syfte 
att säkerställa att arbetstagarna verkligen 
kan utöva sin rätt att inte vara uppkopplade 
samt att reglera användningen av befintliga 
och nya digitala verktyg för arbetsändamål.

Or. it

Ändringsförslag 246
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag 
till direktiv om lägsta standarder och 
villkor i syfte att säkerställa att 
arbetstagarna verkligen kan utöva sin rätt 
att inte vara uppkopplade samt att reglera 
användningen av befintliga och nya 
digitala verktyg för arbetsändamål.

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga ett direktiv om 
lägsta standarder och villkor i syfte att 
säkerställa att arbetstagarna verkligen kan 
utöva sin rätt att inte vara uppkopplade 
samt att reglera användningen av befintliga 
och nya digitala verktyg för arbetsändamål. 
Parlamentet betonar samtidigt att 
ramavtalet föreskriver att 
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arbetsmarknadens parter ska vidta 
genomförandeåtgärder inom de närmaste 
tre åren och att ett lagstiftningsförslag 
före utgången av denna 
genomförandeperiod skulle åsidosätta den 
roll som arbetsmarknadens parter har 
enligt EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 247
Dennis Radtke

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
direktiv om lägsta standarder och villkor i 
syfte att säkerställa att arbetstagarna 
verkligen kan utöva sin rätt att inte vara 
uppkopplade samt att reglera användningen 
av befintliga och nya digitala verktyg för 
arbetsändamål.

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att på grundval av en 
grundlig bedömning, en lämplig 
utvärdering och ett samråd med 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter lägga fram ett förslag till direktiv 
om lägsta standarder och villkor i syfte att 
säkerställa att arbetstagarna verkligen kan 
utöva sin rätt att inte vara uppkopplade 
samt att reglera användningen av befintliga 
och nya digitala verktyg för arbetsändamål, 
samtidigt som hänsyn tas till de 
europeiska arbetsmarknadsparternas 
ramavtal om digitalisering, som 
innehåller arrangemang för uppkoppling 
och nedkoppling och föreskriver att 
arbetsmarknadens parter ska vidta 
genomförandeåtgärder inom de 
kommande tre åren. Parlamentet betonar 
att ett lagstiftningsförslag före slutet av 
denna genomförandeperiod skulle 
åsidosätta den roll för arbetsmarknadens 
parter som föreskrivs i EUF-fördraget. 
Parlamentet insisterar på att alla 
lagstiftningsinitiativ måste respektera 
arbetsmarknadsparternas autonomi på 
nationell nivå, nationella kollektivavtal 
och nationella arbetsmarknadstraditioner 
och arbetsmarknadsmodeller, och de får 
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inte påverka rätten att förhandla fram, 
ingå och verkställa kollektivavtal i 
enlighet med nationell rätt och praxis.

Or. en

Ändringsförslag 248
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
direktiv om lägsta standarder och villkor i 
syfte att säkerställa att arbetstagarna 
verkligen kan utöva sin rätt att inte vara 
uppkopplade samt att reglera användningen 
av befintliga och nya digitala verktyg för 
arbetsändamål.

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
direktiv om lägsta standarder och villkor i 
syfte att säkerställa att arbetstagarna 
verkligen kan utöva sin rätt att inte vara 
uppkopplade samt att reglera användningen 
av befintliga och nya digitala verktyg för 
arbetsändamål. Parlamentet betonar att ett 
sådant förslag måste gälla för alla 
arbetstagare, oberoende av deras 
anställningsstatus, deras verksamhet och 
sektorn, och att rätten att inte vara 
uppkopplad inte bara är knuten till 
arbetstiden, utan också till arbetsbördan 
och bedömningen av arbetsbördan.

Or. en

Ändringsförslag 249
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
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direktiv om lägsta standarder och villkor i 
syfte att säkerställa att arbetstagarna 
verkligen kan utöva sin rätt att inte vara 
uppkopplade samt att reglera användningen 
av befintliga och nya digitala verktyg för 
arbetsändamål.

direktiv om lägsta standarder och villkor i 
syfte att säkerställa att arbetstagarna 
verkligen kan utöva sin rätt att inte vara 
uppkopplade samt att reglera användningen 
av befintliga och nya digitala verktyg för 
arbetsändamål. Detta ligger i linje med 
parlamentets resolution av den 21 januari 
2021 med rekommendationer till 
kommissionen om rätten att inte vara 
uppkopplad (2019/2181(INL)).

Or. en

Ändringsförslag 250
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Maria da Graça Carvalho

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att se över 
direktiv 90/270/EEG om minimikrav för 
säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
höja sin ambitionsnivå i detta avseende och 
att lägga fram ett förslag till direktiv om 
arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär.

13. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att modernisera 
regelverket för arbetsmiljö genom att se 
över direktiv 89/654/EEG och direktiv 
90/270/EEG om minimikrav för säkerhet 
och hälsa på arbetsplatsen och i arbete vid 
bildskärm. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
utöka forskningen och datainsamlingen, 
att höja sin ambitionsnivå i detta avseende 
och att lägga fram ett förslag till direktiv 
om arbetsrelaterade muskuloskeletala 
besvär och reumatiska/kroniska 
inflammationssjukdomar. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende 
kommissionens avsikt att stödja en ökad 
medvetenhet om muskuloskeletala besvär 
och instämmer i uppmaningen till 
medlemsstaterna att ta itu med 
arbetsrelaterade risker som rör hjärt-
kärlsjukdomar.

Or. en
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Ändringsförslag 251
Lukas Mandl, Christian Sagartz

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att se över 
direktiv 90/270/EEG om minimikrav för 
säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
höja sin ambitionsnivå i detta avseende 
och att lägga fram ett förslag till direktiv 
om arbetsrelaterade muskuloskeletala 
besvär.

13. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att se över 
direktiv 90/270/EEG om minimikrav för 
säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att höja sin 
ambitionsnivå i sin kampanj för att 
förebygga arbetsrelaterade 
muskuloskeletala besvär.

Or. en

Ändringsförslag 252
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Alex 
Agius Saliba, Manuel Pizarro, Agnes Jongerius, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att se över 
direktiv 90/270/EEG om minimikrav för 
säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
höja sin ambitionsnivå i detta avseende och 
att lägga fram ett förslag till direktiv om 
arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär.

13. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att se över 
direktiv 90/270/EEG om minimikrav för 
säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
höja sin ambitionsnivå i detta avseende och 
att lägga fram ett förslag till direktiv om 
arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär 
och reumatiska sjukdomar och uppmanar 
kommissionen att säkerställa att alla 
arbetsrelaterade risker som kan leda till 
reumatiska och muskuloskeletala 
sjukdomar omfattas av direktivet, 
exempelvis tunga lyft, repetitiva rörelser, 
vibrationer eller stående/sittande under 
långa tidsperioder. Parlamentet påminner 
om att kvinnliga arbetstagare drabbas mer 
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av muskuloskeletala besvär och påminner 
kommissionen om att ett förslag om 
arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär 
måste innehålla en stark 
jämställdhetsdimension i bedömningen, 
förebyggandet och behandlingen av dessa 
sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 253
Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att se över 
direktiv 90/270/EEG om minimikrav för 
säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
höja sin ambitionsnivå i detta avseende och 
att lägga fram ett förslag till direktiv om 
arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär.

13. Mot bakgrund av kopplingen 
mellan folkhälsa och arbetsmiljö anser 
Europaparlamentet att hälsosamma 
arbetsmiljöer som stöder hälsa och 
förhindrar sjukdomar genom 
organisationsförbättringar bör stödjas. 
Parlamentet välkomnar kommissionens 
åtagande att se över direktiv 90/270/EEG 
om minimikrav för säkerhet och hälsa i 
arbete vid bildskärm. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att höja sin 
ambitionsnivå i detta avseende och att 
lägga fram ett förslag till direktiv om 
arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär. 
Parlamentet påminner om att rådet 
rekommenderade att medlemsstaterna 
skulle övervaka fysiska aktivitetsnivåer 
och politik om hälsoförbättrande fysisk 
aktivitet genom att som indikator bland 
annat använda existensen av 
företagssystem för företag att främja 
fysisk aktivitet på arbetsplatsen. 1a

__________________
1a Rådets rekommendation av den 26 
november 2013 om befrämjande av 
hälsofrämjande fysisk aktivitet i alla 
sektorer.
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Or. en

Ändringsförslag 254
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att se över 
direktiv 90/270/EEG om minimikrav för 
säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
höja sin ambitionsnivå i detta avseende och 
att lägga fram ett förslag till direktiv om 
arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär.

13. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att se över 
direktiv 90/270/EEG om minimikrav för 
säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
höja sin ambitionsnivå i detta avseende och 
att lägga fram ett förslag till ett bredare 
och mer omfattande direktiv om 
förebyggande och hantering av 
arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär 
och reumatiska/kroniska 
inflammationssjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 255
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att se över 
direktiv 90/270/EEG om minimikrav för 
säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
höja sin ambitionsnivå i detta avseende och 
att lägga fram ett förslag till direktiv om 
arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär.

13. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att se över 
direktiv 90/270/EEG om minimikrav för 
säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
höja sin ambitionsnivå i detta avseende och 
att utan dröjsmål lägga fram ett förslag till 
ett omfattande direktiv om förebyggande 
och hantering av arbetsrelaterade 
muskuloskeletala besvär och 
reumatiska/kroniska 



PE699.209v02-00 160/178 AM\1243450SV.docx

SV

inflammationssjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 256
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Alex 
Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar åter 
kommissionen att snarast genomföra en 
undersökning om gräns- och 
säsongsarbetares anställnings- och 
arbetsmiljöförhållanden, inbegripet den roll 
som bemanningsföretag, 
rekryteringsföretag, andra arbetsförmedlare 
och underleverantörer spelar, med målet att 
identifiera luckor i skyddet och behovet av 
översyn av den befintliga rättsliga ramen 
samt i pandemisäkringssyfte.

14. Europaparlamentet påminner om 
de många fallen av brott mot 
arbetstagarrättigheter, särskilt för mobila 
och gränsöverskridande arbetstagare, 
däribland säsongs-, migrantarbetare och 
arbetstagare med osäkra anställningar, 
under pandemin, som exponerades för 
ohälsosamma eller osäkra levnads- och 
arbetsvillkor, exempelvis dålig eller 
överfylld inkvartering eller brist på 
information om deras rättigheter. 
Parlamentet uppmanar åter kommissionen 
att snarast vidta åtgärder för att förbättra 
mobila arbetstagares och 
migrantarbetares, exempelvis gräns- och 
säsongsarbetares samt utstationerade 
arbetstagares, anställnings-, arbets- och 
arbetsmiljöförhållanden, inbegripet den roll 
som bemanningsföretag, 
rekryteringsföretag, andra arbetsförmedlare 
och underleverantörer spelar, med målet att 
identifiera luckor i skyddet mot bakgrund 
av principen om likabehandling och de 
särskilda utmaningar när det gäller hälsa 
och säkerhet som möter mobila 
arbetstagare och migrantarbetare såsom 
tillgång till tillräcklig utrustning och 
inrättningar, inkvartering av god kvalitet, 
säkra transporter och anständiga 
måltider, och hantera behovet av översyn 
av den befintliga rättsliga ramen samt i 
pandemisäkringssyfte. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att lägga fram 
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ett lagstiftningsinitiativ för att fastställa 
minimistandarder för inkvartering som 
arrangeras av arbetsgivaren och 
uppmanar medlemsstaterna att 
genomdriva att inkvarteringen av 
arbetstagare, som anordnas av 
arbetsgivaren, är säker, anständig och 
uppfyller minimistandarderna. 
Parlamentet uppmanar EU-Osha och 
Europeiska arbetsmyndigheten att arbeta 
tillsammans för att stödja kommissionen 
och medlemsstaterna för att förbättra 
arbetsmiljön för mobila arbetstagare och 
migrantarbetare.

Or. en

Ändringsförslag 257
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar åter 
kommissionen att snarast genomföra en 
undersökning om gräns- och 
säsongsarbetares anställnings- och 
arbetsmiljöförhållanden, inbegripet den roll 
som bemanningsföretag, 
rekryteringsföretag, andra arbetsförmedlare 
och underleverantörer spelar, med målet att 
identifiera luckor i skyddet och behovet av 
översyn av den befintliga rättsliga ramen 
samt i pandemisäkringssyfte.

14. Europaparlamentet uppmanar åter 
kommissionen att snarast vidta åtgärder 
för att förbättra mobila arbetstagares och 
migrantarbetares, exempelvis gräns- och 
säsongsarbetares samt utstationerade 
arbetstagares, anställnings-, arbets- och 
arbetsmiljöförhållanden, inbegripet den roll 
som bemanningsföretag, 
rekryteringsföretag, andra arbetsförmedlare 
och underleverantörer spelar, med målet att 
identifiera luckor i skyddet mot bakgrund 
av principen om likabehandling och de 
särskilda utmaningar när det gäller hälsa 
och säkerhet som möter mobila 
arbetstagare och migrantarbetare såsom 
tillgång till tillräcklig utrustning och 
inrättningar, hälsosamma bostäder av god 
kvalitet, säkra transporter och anständiga 
måltider, och behovet av översyn av den 
befintliga rättsliga ramen samt i 
pandemisäkringssyfte. Parlamentet 
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uppmanar medlemsstaterna att förbättra 
verkställandet när det gäller inkvartering 
av arbetstagare, som arrangeras 
arbetsgivaren, för att säkerställa att 
inkvarteringen är säker och anständig. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
undersöka hur digitala verktyg kan bidra 
till att stärka det gränsöverskridande 
verkställandet av arbetsmiljöstandarder 
för alla mobila arbetstagare, inbegripet 
egenföretagare och mobila 
tredjelandsmedborgare.

Or. en

Ändringsförslag 258
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar åter 
kommissionen att snarast genomföra en 
undersökning om gräns- och 
säsongsarbetares anställnings- och 
arbetsmiljöförhållanden, inbegripet den roll 
som bemanningsföretag, 
rekryteringsföretag, andra arbetsförmedlare 
och underleverantörer spelar, med målet att 
identifiera luckor i skyddet och behovet av 
översyn av den befintliga rättsliga ramen 
samt i pandemisäkringssyfte.

14. Europaparlamentet uppmanar åter 
kommissionen att snarast vidta åtgärder för 
att förbättra mobila arbetstagares och 
migrantarbetares, exempelvis gräns- och 
säsongsarbetares samt utstationerade 
arbetstagares, anställnings-, arbets- och 
arbetsmiljöförhållanden, inbegripet den roll 
som bemanningsföretag, 
rekryteringsföretag, andra arbetsförmedlare 
och underleverantörer spelar, med målet att 
identifiera luckor i skyddet mot bakgrund 
av principen om likabehandling och de 
särskilda utmaningar när det gäller hälsa 
och säkerhet som möter mobila 
arbetstagare och migrantarbetare såsom 
tillgång till tillräcklig utrustning och 
inrättningar, inkvartering av god kvalitet, 
säkra transporter och anständiga 
måltider, och hantera behovet av översyn 
av den befintliga rättsliga ramen samt i 
pandemisäkringssyfte. Parlamentet 
uppmanar EU-Osha och Europeiska 
arbetsmyndigheten att arbeta tillsammans 
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för att stödja kommissionen och 
medlemsstaterna för att förbättra 
arbetsmiljön för mobila arbetstagare och 
migrantarbetare. 

Or. en

Ändringsförslag 259
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar åter 
kommissionen att snarast genomföra en 
undersökning om gräns- och 
säsongsarbetares anställnings- och 
arbetsmiljöförhållanden, inbegripet den 
roll som bemanningsföretag, 
rekryteringsföretag, andra arbetsförmedlare 
och underleverantörer spelar, med målet att 
identifiera luckor i skyddet och behovet av 
översyn av den befintliga rättsliga ramen 
samt i pandemisäkringssyfte.

14. Europaparlamentet uppmanar åter 
kommissionen att snarast vidta åtgärder 
för att förbättra arbetsmiljön för mobila 
arbetstagare, migrantarbetare, gräns- och 
säsongsarbetare samt utstationerade 
arbetstagare, inbegripet den roll som 
bemanningsföretag, rekryteringsföretag, 
andra arbetsförmedlare och 
underleverantörer spelar, med målet att 
identifiera luckor i skyddet, mot bakgrund 
av principen om likabehandling och de 
särskilda utmaningar gällande hälsa och 
välfärd som mobila arbetstagare och 
migrantarbetare möter, såsom tillgång till 
tillräcklig utrustning och inrättningar, 
boenden av god kvalitet, säkra transporter 
och tillräckliga måltider, och hantera 
behovet av översyn av den befintliga 
rättsliga ramen samt i 
pandemisäkringssyfte. Parlamentet 
uppmanar EU-Osha och Europeiska 
arbetsmyndigheten att arbeta tillsammans 
för att stödja kommissionen och 
medlemsstaterna i förbättringen av 
arbetsmiljön för mobila arbetstagare och 
migrantarbetare.

Or. it



PE699.209v02-00 164/178 AM\1243450SV.docx

SV

Ändringsförslag 260
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar åter 
kommissionen att snarast genomföra en 
undersökning om gräns- och 
säsongsarbetares anställnings- och 
arbetsmiljöförhållanden, inbegripet den roll 
som bemanningsföretag, 
rekryteringsföretag, andra arbetsförmedlare 
och underleverantörer spelar, med målet att 
identifiera luckor i skyddet och behovet av 
översyn av den befintliga rättsliga ramen 
samt i pandemisäkringssyfte.

14. Europaparlamentet uppmanar åter 
kommissionen att snarast genomföra en 
undersökning om gräns- och 
säsongsarbetares anställnings- och 
arbetsmiljöförhållanden, inbegripet den roll 
som bemanningsföretag, 
rekryteringsföretag, andra arbetsförmedlare 
och underleverantörer spelar, med målet att 
identifiera luckor i skyddet och behovet av 
översyn av den befintliga rättsliga ramen, 
även med hänsyn till de lärdomar som har 
dragits av covid-19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 261
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar åter 
kommissionen att snarast genomföra en 
undersökning om gräns- och 
säsongsarbetares anställnings- och 
arbetsmiljöförhållanden, inbegripet den roll 
som bemanningsföretag, 
rekryteringsföretag, andra arbetsförmedlare 
och underleverantörer spelar, med målet att 
identifiera luckor i skyddet och behovet av 
översyn av den befintliga rättsliga ramen 
samt i pandemisäkringssyfte.

14. Europaparlamentet uppmanar åter 
kommissionen att snarast genomföra en 
undersökning om gräns- och 
säsongsarbetares anställnings- och 
arbetsmiljöförhållanden, inbegripet den roll 
som bemanningsföretag, 
rekryteringsföretag, andra arbetsförmedlare 
och underleverantörer spelar, med målet att 
identifiera luckor i skyddet och behovet av 
översyn av den befintliga rättsliga ramen 
för att avlägsna de identifierade bristerna 
samt i pandemisäkringssyfte.

Or. en
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Ändringsförslag 262
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet understryker 
behovet av att säkerställa att arbetsmiljö 
integreras i offentlig upphandling och 
uppmanar i detta avseende 
medlemsstaterna att lägga fram nationell 
politik för att skydda detta. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att dela bästa 
praxis om hur arbetsmiljö ska integreras i 
reglerna om offentlig upphandling och 
hur arbetsmiljöklausuler ska inkluderas 
nationellt i linje med direktivet om 
offentlig upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 263
Elżbieta Rafalska
för ECR-gruppen
Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att följa ILO:s 
rekommendation om en yrkesinspektör per 
10 000 arbetstagare. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att genomföra 
en undersökning om hur 
yrkesinspektionerna genomför 
inspektionerna och om inspektionernas 
omfattning och innehåll.

15. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att följa ILO:s 
rekommendation om en yrkesinspektör per 
10 000 arbetstagare.

Or. pl
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Ändringsförslag 264
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att följa ILO:s 
rekommendation om en yrkesinspektör per 
10 000 arbetstagare. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en 
undersökning om hur yrkesinspektionerna 
genomför inspektionerna och om 
inspektionernas omfattning och innehåll.

15. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att följa ILO:s 
rekommendation om en yrkesinspektör per 
10 000 arbetstagare och tillhandahålla 
tillräcklig finansiering till de nationella 
behöriga myndigheterna på 
arbetsmiljöområdet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att genomföra en 
studie av hur de nationella 
yrkesinspektionerna genomför 
inspektionerna och om inspektionernas 
omfattning och innehåll för att kartlägga 
deras förmåga att verkställa befintliga 
regler om arbetsmiljö och säkerställa lika 
villkor för ett tillräckligt skydd. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att integrera 
arbetsmiljöstandarder i all politik, samt 
förbättra förebyggande åtgärder och 
verkställandet av befintliga 
arbetsmiljöregler. Parlamentet 
understryker den roll som 
arbetsmarknadens parter och nationella 
arbetsmiljömyndigheter spelar i detta 
avseende.

Or. en

Ändringsförslag 265
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 15
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Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att följa ILO:s 
rekommendation om en yrkesinspektör per 
10 000 arbetstagare. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en 
undersökning om hur yrkesinspektionerna 
genomför inspektionerna och om 
inspektionernas omfattning och innehåll.

15. Europaparlamentet understryker 
yrkesinspektionernas viktiga roll när det 
gäller att säkerställa efterlevnaden av 
hälso- och säkerhetslagstiftningen och 
förebygga arbetsrelaterad cancer. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att ta initiativ för att hantera den 
nedåtgående trenden i antalet 
yrkesinspektioner och förbättra och säkra 
tillräcklig finansiering för dem. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att följa ILO:s rekommendation om en 
yrkesinspektör per 10 000 arbetstagare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
genomföra en undersökning om hur 
yrkesinspektionerna genomför 
inspektionerna och om inspektionernas 
omfattning och innehåll. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att säkerställa mer 
samordning, samarbete och utbildning på 
EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 266
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att följa ILO:s 
rekommendation om en yrkesinspektör per 
10 000 arbetstagare. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en 
undersökning om hur yrkesinspektionerna 
genomför inspektionerna och om 
inspektionernas omfattning och innehåll.

15. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att följa ILO:s 
rekommendation om en yrkesinspektör per 
10 000 arbetstagare. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en 
undersökning om hur yrkesinspektionerna 
genomför inspektionerna och om 
inspektionernas omfattning och innehåll. 
Det gäller även avseende antalet 
överträdelser som upptäcks och 
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införandet av avskräckande sanktioner. 
Parlamentet understryker att studien bör 
innehålla en bedömning av om de 
mänskliga och ekonomiska resurser som 
ges till yrkesinspektionerna är tillräckliga, 
särskilt i syfte att bedöma deras 
effektivitet när det gäller att nå sårbara 
grupper av arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 267
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att följa ILO:s 
rekommendation om en yrkesinspektör per 
10 000 arbetstagare. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en 
undersökning om hur yrkesinspektionerna 
genomför inspektionerna och om 
inspektionernas omfattning och innehåll.

15. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att följa ILO:s 
rekommendation om en yrkesinspektör per 
10 000 arbetstagare. för möjligheten till 
snabba och effektiva inspektioner i syfte 
att förhindra alla former av missbruk. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
genomföra en undersökning om hur 
yrkesinspektionerna genomför 
inspektionerna och om inspektionernas 
omfattning och innehåll.

Or. it

Ändringsförslag 268
Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att följa ILO:s 
rekommendation om en yrkesinspektör per 
10 000 arbetstagare. Parlamentet uppmanar 

15. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att följa ILO:s 
rekommendation om en yrkesinspektör per 
10 000 arbetstagare. Parlamentet uppmanar 



AM\1243450SV.docx 169/178 PE699.209v02-00

SV

kommissionen att genomföra en 
undersökning om hur yrkesinspektionerna 
genomför inspektionerna och om 
inspektionernas omfattning och innehåll.

kommissionen att genomföra och sprida 
resultaten av en undersökning om hur 
yrkesinspektionerna genomför 
inspektionerna och om inspektionernas 
omfattning och innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 269
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att hantera skillnader 
mellan nationell arbetsmiljölagstiftning 
som leder till illojal konkurrens på såväl 
den inre marknaden som med 
tredjeländer, vilket har lett till nya former 
av dumpning på arbetstagarnas 
bekostnad. Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att upprätta enhetliga 
påföljder på europeisk och internationell 
nivå, som reflekteras i handelsavtal och är 
mycket proportionerliga, effektiva och 
avskräckande.

Or. it

Ändringsförslag 270
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att etablera en mekanism 
för tidig varning för att upptäcka de 
nödvändiga justeringarna och 
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översynerna av befintliga 
arbetsmiljödirektiv som hanterar frågor 
som täcker in områden med permanenta 
förändringar såsom nya vetenskapliga 
uppgifter om farliga produkter, 
klimatförändringar, utvärdering av 
arbetsmarknader och ny teknisk 
utveckling. Parlamentet understryker 
särskilt behovet av att involvera 
arbetsmarknadens sektorsparter i denna 
mekanism eftersom de konfronteras först 
med element i förändring.

Or. en

Ändringsförslag 271
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en 
undersökning om hur 
yrkesinspektionerna genomför 
inspektionerna och om inspektionernas 
omfattning och innehåll. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att etablera en 
särskilt trepartsarbetsgrupp om 
verkställande inom ansvarsområdet för 
rådgivande kommittén för 
arbetsmiljöfrågor för att följa 
undersökningen.

Or. en

Ändringsförslag 272
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop
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Förslag till resolution
Punkt 15b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta initiativ till en 
bedömning av arbetet med hälsa och 
tjänster och de lärdomar som har dragits 
på området för extern hälsa och tjänster 
sedan artikel 7.3 infördes i ramdirektivet. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att upprätta 
rekommendationer för att stärka de 
nationella externa hälsotjänsterna i syfte 
att förbättra riskförebyggandet på 
arbetsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 273
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez

Förslag till resolution
Punkt 15b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15b. Europaparlamentet påminner om 
behovet av att främja samarbete på EU- 
och medlemsstatsnivå för att säkerställa 
ett konsekvent verkställande av hälso- och 
säkerhetslagstiftningen. Parlamentet 
manar till snabbast möjliga 
genomförande och drift av Europeiska 
arbetsmyndigheten och uppmanar 
Europeiska arbetsmyndigheten att ha 
verkliga yrkesinspektionsbefogenheter i 
gränsöverskridande fall och övervaka 
efterlevnaden av hälso- och 
säkerhetslagstiftningen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att involvera Europeiska 
arbetsmyndigheten i gränsöverskridande 
situationer för att säkerställa att hälso- 
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och säkerhetslagstiftningen tillämpas 
korrekt.

Or. en

Ändringsförslag 274
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 15c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15c. Europaparlamentet betonar 
Europeiska arbetsmyndighetens roll för 
att skydda mobila arbetstagares 
rättigheter när det gäller arbetsmiljö och 
deras verkställande. Parlamentet 
uppmanar de nationella myndigheterna i 
de berörda medlemsstaterna och, i 
förekommande fall, kommissionen och 
behöriga unionsorgan, att samarbeta nära 
med Europeiska arbetsmyndigheten för 
att genomföra och verkställa dem. 
Parlamentet uppmanar EU-Osha och 
Europeiska arbetsmyndigheten att arbeta 
tillsammans för att stödja kommissionen 
och medlemsstaterna för att förbättra 
arbetsmiljön, särskilt för mobila 
arbetstagare och migrantarbetare.

Or. en

Ändringsförslag 275
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet betonar vikten 
av att erkänna och involvera 

16. Europaparlamentet betonar vikten 
av att erkänna och säkerställa 
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arbetsmarknadsparterna i genomförandet 
och verkställandet av den rättsliga ramen 
för arbetsmiljö. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa att arbetsmarknadsparterna är 
delaktiga i utformningen av all EU-politik 
och nationell politik och i de åtgärder som 
vidtas på alla nivåer.

arbetsmarknadsparternas medverkan i 
utformningen, genomförandet och 
verkställandet av den rättsliga ramen för 
arbetsmiljö. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa att arbetsmarknadsparterna och 
civilsamhället är delaktiga i utformningen 
av all EU-politik och nationell politik och i 
de åtgärder som vidtas på alla nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 276
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet betonar vikten 
av att erkänna och involvera 
arbetsmarknadsparterna i genomförandet 
och verkställandet av den rättsliga ramen 
för arbetsmiljö. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa att arbetsmarknadsparterna är 
delaktiga i utformningen av all EU-politik 
och nationell politik och i de åtgärder som 
vidtas på alla nivåer.

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att kräva att 
medlemsstaterna rapporterar tillbaka om 
de mål som fastställs i de nationella 
arbetsmiljöstrategierna och att säkra 
tillfredsställande finansiering för att 
stödja dess genomförande. Parlamentet 
påminner om att arbetsmarknadens parter 
inte har varit tillräckligt involverade i 
genomförandet eller uppföljningen av 
nationella arbetsmiljöplaner i flera 
medlemsstater. Parlamentet betonar vikten 
av att erkänna och involvera 
arbetsmarknadsparterna i genomförandet 
och verkställandet av den rättsliga ramen 
för arbetsmiljö. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa att arbetsmarknadsparterna är 
delaktiga i utformningen av all EU-politik 
och nationell politik och i de åtgärder som 
vidtas på alla nivåer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att börja 
undersöka koncept och metoder för bättre 
deltagande av arbetstagare och deras 
representanter i alla faser av 
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riskbedömning och arbetsmiljöpolitik på 
företagsnivå, och lansera finansierade 
program för att förbättra arbetstagarnas 
deltagande i företags 
arbetsmiljöaktiviteter.

Or. en

Ändringsförslag 277
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Eugenia 
Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet betonar vikten 
av att erkänna och involvera 
arbetsmarknadsparterna i genomförandet 
och verkställandet av den rättsliga ramen 
för arbetsmiljö. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa att arbetsmarknadsparterna är 
delaktiga i utformningen av all EU-politik 
och nationell politik och i de åtgärder som 
vidtas på alla nivåer.

16. Europaparlamentet betonar vikten 
av att erkänna och involvera 
arbetsmarknadsparterna och 
skyddsombuden i genomförandet och 
verkställandet av den rättsliga ramen för 
arbetsmiljö. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa att arbetsmarknadsparterna är 
delaktiga i utformningen av all EU-politik 
och nationell politik och i de åtgärder som 
vidtas på alla nivåer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att inleda 
forskning om koncept och metoder för 
bättre deltagande av arbetstagare och 
deras representanter i fackförbund och 
arbetsråd i alla faser av riskbedömning 
och arbetsmiljöpolitik samt säkerställa att 
skyddsombuden väljs demokratiskt av 
kollegorna och inte utses av 
arbetsgivaren. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att bedöma 
finansieringsmöjligheter för att stärka 
arbetstagarnas deltagande i 
arbetsmiljöfrågor.

Or. en
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Ändringsförslag 278
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet betonar vikten 
av att erkänna och involvera 
arbetsmarknadsparterna i genomförandet 
och verkställandet av den rättsliga ramen 
för arbetsmiljö. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa att arbetsmarknadsparterna är 
delaktiga i utformningen av all EU-politik 
och nationell politik och i de åtgärder som 
vidtas på alla nivåer.

16. Europaparlamentet betonar vikten 
av att erkänna och involvera 
arbetsmarknadsparterna i genomförandet 
och verkställandet av den rättsliga ramen 
för arbetsmiljö. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
främja en social dialog och att säkerställa 
arbetsmarknadsparterna är delaktiga i 
utformningen av all EU-politik och 
nationell politik om hälsa och säkerhet på 
arbetet och i de åtgärder som vidtas på alla 
nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 279
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet betonar att 
alla arbetstagare bör ha ett tillräckligt 
skydd oavsett företagens storlek och att 
särskilt stöd bör ges till mikroföretag och 
små och medelstora företag för att hjälpa 
dem att tillämpa arbetsmiljöreglerna på 
rätt sätt. Parlamentet belyser den roll som 
Europeiska myndigheten för hälsa och 
säkerhet spelar för att förse mikroföretag 
och små och medelstora företag med rätt 
verktyg och standardmetoder för att 
bedöma riskerna för deras arbetskraft och 
genomföra tillräckliga förebyggande 
åtgärder. Parlamentet anser att 
Europeiska arbetsmiljöbyrån bör stärkas i 
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syfte att främja hälsosamma och säkra 
arbetsplatser i hela unionen på ett bättre 
sätt och vidareutveckla initiativ för att 
förbättra förebyggande åtgärder på 
arbetsplatsen inom alla 
verksamhetssektorer.

Or. en

Ändringsförslag 280
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet betonar 
behovet av att stödja små och medelstora 
företag och mikroföretag genom riktad 
europeisk finansiering, då dessa 
sysselsätter merparten av Europas 
arbetskraft och ofta är de som ställs inför 
de största hindren i kravet på hög 
standard i arbetsmiljön. Parlamentet 
betonar därför behovet av åtgärder på 
området arbetsmiljö för att kunna möta de 
specifika och varierande behoven hos små 
och medelstora företag.

Or. it

Ändringsförslag 281
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa tillräcklig finansiering och 
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tillgång för alla arbetstagare till 
utbildning om hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen och 
undervisningsinrättningar för att 
bekämpa olyckor och sjukdomar på 
arbetet. Parlamentet betonar behovet av 
ett nära samarbete med 
arbetsmarknadens parter i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 282
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez

Förslag till resolution
Punkt 16b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag 
till direktiv om att garantera facket 
tillträde till arbetsplatser för organisation, 
informationsdelning och samråd, för att 
stärka arbetstagarrepresentationen och 
därigenom säkerställa goda hälso- och 
säkerhetsstandarder på arbetsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 283
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 16c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utan dröjsmål lägga 
fram ett lagförslag om ett europeiskt 
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socialförsäkringspass för mobila 
arbetstagare och tredjelandsmedborgare 
med möjlighet att förse nationella 
myndigheter och fackföreningar med ett 
instrument för att effektivt tillämpa hälso- 
och säkerhetslagstiftningen, säkerställa 
efterlevnaden när det gäller förebyggande 
av cancer och bekämpa osäkra 
arbetsmiljöer.

Or. en

Ändringsförslag 284
Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes 
Jongerius, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Milan 
Brglez, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till resolution
Punkt 16d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16d. Europaparlamentet välkomnar 
mobilitetspaketet och dess initiativ för att 
förbättra hälsa och säkerhet. Parlamentet 
välkomnar kommissionens riktlinjer för 
regler om kör- och vilotider och 
uppmanar kommissionen att säkra den 
nödvändiga uppföljningen av 
genomförandet av mobilitetspaketet. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att säkerställa efterlevnaden och öka 
trafikkontrollen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram liknande 
lagstiftningsinitiativ som mobilitetspaketet 
för att förbättra hälsa och säkerhet för 
arbetstagarna i luftfarts- och 
sjöfartsindustrin.

Or. en


