
PR\1240184SV.docx PE697.687v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019–2024

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2021/2165(INI)

5.10.2021

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om en ny strategisk EU-ram för arbetsmiljö efter 2020 (inklusive ett bättre 
skydd för arbetstagare mot exponering för skadliga ämnen, arbetsrelaterad 
stress och skador från repetitiva rörelser)
(2021/2165(INI))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Marianne Vind



PE697.687v01-00 2/9 PR\1240184SV.docx

SV

PR_INI

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION..............................................3

MOTIVERING ...........................................................................................................................8



PR\1240184SV.docx 3/9 PE697.687v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en ny strategisk EU-ram för arbetsmiljö efter 2020 (inklusive ett bättre skydd för 
arbetstagare mot exponering för skadliga ämnen, arbetsrelaterad stress och skador från 
repetitiva rörelser)
(2021/2165(INI))
Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artikel 153 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 3 i Europarådets europeiska sociala stadga,

– med beaktande av artikel 3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner och 
rekommendationer på arbetsmiljöområdet,

– med beaktande av FN:s 2030-mål för hållbar utveckling, särskilt mål 8.8 ”Skydda 
arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö”,

– med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, särskilt principerna 5–
10, som Europaparlamentet, rådet och kommissionen gemensamt proklamerade 
den 17 november 2017,

– med beaktande av kommissionens handlingsplan av den 4 mars 2021 för den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter,

– med beaktande av Europeiska rådets Portoförklaring av den 8 maj 2021,

– med beaktande av kommissionens meddelande EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 
2021–2027 – Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i ett föränderligt arbetsliv 
(COM(2021)0323) av den 28 juni 2021, 

– med beaktande av kommissionens meddelande Europas plan mot cancer 
(COM(2021)0044) av den 3 februari 2021, 

– med beaktande av de europeiska arbetsmarknadsparternas ramavtal om distansarbete 
(2002) respektive digitalisering (2020),

– med beaktande av Europeiska arbetsmiljöbyråns (EU-Osha) vägledning Covid-19: 
Tillbaka till arbetet – Anpassa arbetsplatsen och skydda arbetstagarna av 
den 24 april 2020,

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

– med beaktande av sin resolution av den 21 januari 2021 med rekommendationer till 
kommissionen om rätten att inte vara uppkopplad2,

– med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2020 om europeiskt skydd av 
gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen3,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A9-0000/2021), och av följande skäl:

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.

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. 

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. 

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.

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 

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0371.
2 Antagna texter, P9_TA(2021)0021.
3 Antagna texter, P9_TA(2020)0176.
4 Sixth European Working Conditions Survey – Overview report (uppdatering 2017), Eurofound, 2017, Europeiska 
unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
5 Internationell jämförelse av kostnaderna för arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar, EU-Osha, 2017.
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). 
8 Psykosociala risker i Europa: Förekomst och strategier för förebyggande, Eurofound och EU-Osha, 2014, 
Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg. 
9 Working anytime, anywhere: The effects on the world of work, Eurofound och ILO, 2017, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg, och ILO, Genève. 

https://www.eurofound.europa.eu/sv/publications/report/2017/working-anytime-anywhere-the-effects-on-the-world-of-work
https://www.eurofound.europa.eu/sv/publications/report/2017/working-anytime-anywhere-the-effects-on-the-world-of-work
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vanligare än före covid-19-krisen eller till och med öka ytterligare10.

F. Personer som regelbundet arbetar hemifrån arbetar mer än dubbelt så ofta fler timmar 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.

G. Covid-19-krisen har visat på 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.

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

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

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.

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.

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. 

4. Europaparlamentet anser att rådets direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja 

10 Teleworking in the aftermath of the Covid-19 pandemic: enabling conditions for a successful transition, 
European Trade Union Institute, 2021, Bryssel.
11 Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age, publikationsserien New forms of 
employment, Eurofound, 2020, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
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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.

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.

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. 

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

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).

Covid-19-pandemin och dess inverkan på arbetet

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.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra 
forskningen och datainsamlingen samt att göra en detaljerad bedömning av de hälso- 



PR\1240184SV.docx 7/9 PE697.687v01-00

SV

och säkerhetsproblem som är förknippade med distansarbete. 

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.

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.

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.

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.

Genomförande och verkställande

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.

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.

°

° °

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

Enligt princip 10 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter har arbetstagarna rätt till ett 
gott hälso- och säkerhetsskydd i arbetet. EU:s arbetsmiljölagstiftning spelar en viktig roll i 
tryggandet av denna princip och skyddet av nästan 170 miljoner arbetstagare i EU. Översynen 
av strategin för åren 2021–2027 är ett unikt tillfälle att fastställa de centrala prioriteringar och 
åtgärder som behövs under de närmaste åren, inte bara i en postpandemisk värld utan också i 
en värld där gamla jobb håller på att försvinna och nya jobb kommer att ta över i ett Europa 
präglat av omfattande gröna, tekniska och demografiska förändringar. Det är en mycket viktig 
uppgift för EU att hantera dessa omställningar och alltid skydda arbetstagarna.

Covid-19-pandemin har tveklöst haft en mycket dramatisk inverkan på miljontals européers 
arbetsliv. Personal i frontlinjen har utsatts för oerhörda påfrestningar, men deras arbete har 
fått mer synlighet, uppskattning och respekt än någonsin tidigare. Många av oss började 
arbeta hemifrån för första gången. Vad som tidigare föreföll omöjligt – att sköta stora delar av 
arbetet hemifrån – har testats grundligt och börjar nu ses som en fördel för arbetstagarna, 
något som ökar flexibiliteten och gör det lättare för dem att förena arbete och privatliv.

Pandemin har dock visat att EU:s arbetsmiljölagstiftning inte har varit i stånd att anpassa sig 
till de snabba förändringar som den globala pandemin medfört. Det är oerhört viktigt att 
arbetstagarna även vid oförutsedda förändringar och hot mot deras hälsa och säkerhet kan 
förvänta sig en lämplig skyddsnivå i arbetet. Direktivet om biologiska agens är ett tydligt 
exempel på ett direktiv som inte varit anpassat till pandemin, men som haft mycket stor 
betydelse för arbetstagarnas exponering för virus på arbetsplatsen.

Med nya fördelar som exempelvis ett mer flexibelt distansarbete följer också ett ansvar för att 
befästa och uppdatera arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöstrategin utifrån den digitala 
tidsålderns nya verklighet. Covid-pandemin har skapat en drivkraft för aktiva åtgärder för 
bättre psykisk hälsa i arbetet. Det är hög tid att vi tar problem som stress, ångest, depression, 
trakasserier och utbrändhet på allvar, liksom de negativa konsekvenserna för arbetstagarnas 
balans mellan arbete och privatliv när de arbetar på sin fritid.

Att skydda människor från hälso- och säkerhetsrisker är av central betydelse för att vi ska 
kunna uppnå anständiga arbetsvillkor för alla. Ingen får riskera att drabbas av olyckor, bli 
långtidssjuk eller förlora livet genom att gå till jobbet. Det måste vara en grundläggande 
princip att alla arbetstagare, oavsett anställningsform, arbetsgivarens storlek eller medlemsstat 
där anställningen är etablerad, har rätt till högsta möjliga skyddsnivå i arbetet. En föränderlig 
arbetsmarknad med nya digitala lösningar och nya arbetssätt, till exempel på digitala 
plattformar, måste åtföljas av anpassningar av den europeiska arbetsmiljölagstiftningen.

Oavsett om man arbetar framför en skärm, utför tunga lyft eller arbetar under svåra 
arbetsförhållanden måste man skyddas mot långvariga effekter, funktionsnedsättning och 
muskuloskeletala besvär. Det är oerhört viktigt att det vidtas konkreta åtgärder för att 
fastställa lägsta arbetsmiljökrav i syfte att förhindra arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär.

Statistiken över arbetsrelaterade dödsfall visar att cancer fortfarande är det största hotet mot 
arbetstagarnas liv och orsakar 52 % av alla arbetsrelaterade dödsfall. Det är mycket viktigt att 
ta cancer på allvar. Det är därför som vi varmt välkomnar införandet av en nollvision i 



PR\1240184SV.docx 9/9 PE697.687v01-00

SV

sysselsättningsstrategin och har efterfrågar ambitiösa initiativ för att förverkliga denna vision. 
Nollvisionen får dock inte reduceras till ett mål som enbart avser skydd av arbetstagarna mot 
arbetsrelaterade dödsfall. Den måste bli en vision om att aktivt förebygga arbetsrelaterade 
skador och fysisk förslitning och psykisk utmattning. Principen om förebyggande på 
arbetsplatsen måste integreras formellt i politiken på EU-nivå, nationell nivå och företagsnivå.

För att uppnå en fullt effektiv förebyggande strategi krävs det ett starkt fokus på forskning 
och datainsamling. Det råder brist på uppgifter om de bakomliggande orsakerna till 
arbetsrelaterade hjärt- och kärlsjukdomar, såsom hjärtsjukdomar och stroke, trots att de är den 
näst största orsaken till arbetsrelaterade dödsfall. Detta gäller även utvecklingen av ny teknik, 
nya typer av arbete och demografiska förändringar. Vi behöver snabba insatser när det finns 
uppgifter om på negativa hälso- och säkerhetseffekter.

Arbetsmiljöbestämmelserna kommer inte att få någon verklig effekt om inte medlemsstaterna 
säkerställer att de verkställs och efterlevs på ett korrekt sätt. Det är av avgörande vikt att vi 
utforskar nya verktyg för verkställande och stärker arbetsmyndigheterna samt att Europeiska 
arbetsmyndigheten intar en central roll i säkerställandet av arbetsmiljölagstiftningens 
efterlevnad. Det är även viktigt att påminna medlemsstaterna om att företagen kan dra stor 
nytta av yrkesinspektörernas stöd och information kring förebyggande åtgärder.

Slutligen är en stark social dialog, arbetstagarrepresentation och ett starkt engagemang för 
höga arbetsmiljöstandarder bland företagsledningarna avgörande för ett framgångsrikt 
förebyggande av sjukdomar och olyckor. Det finns fortfarande mycket mer som vi kan göra i 
medlemsstaterna och på EU-nivå för att erbjuda utbildning och främja 
arbetsmiljörepresentanternas delaktighet på arbetsplatserna.


