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Den europæiske strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen  

Europa-Parlamentets beslutning af 12. september 2013 om den europæiske strategi for 

sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen  (2013/2685(RSP)) 

 

Europa-Parlamentet, 

- der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig præamblen og artikel 3 og 6, 

- der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 

artikel 4, 9, 145, 151, 152, 153, 154, 156 og 168, 

- der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 

artikel 1, 3, 27, 31, 32 og 33, 

- der henviser til forespørgsel til Kommissionen om evaluering af den europæiske strategi 

for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012 (O-000073/2013 – B7-

0214/2013), 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2002 med titlen ”Tilpasning til 

ændringerne i arbejdslivet og i samfundet: en ny fællesskabsstrategi for sundhed og 

sikkerhed på arbejdspladsen 2002-2006” (COM(2002)0118), 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. februar 2007 med titlen ”Højere 

kvalitet og produktivitet i arbejdet:  en fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på 

arbejdspladsen 2007-2012 (COM(2007)0062), 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen ”Europa 2020 - 

En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (COM(2010)2020), 

- der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 27. april 2011 om 

midtvejsevalueringen af den europæiske strategi for sundhed og sikkerhed på 

arbejdspladsen 2007-2012 (SEC(2011)0547), 

- der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 31. maj 2013 om 

evalueringen af den europæiske strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 

2007-2012 (SWD(2013)0202), 

- der henviser til sin beslutning af 24. februar 2005 om fremme af sikkerhed og sundhed på 

arbejdspladsen1,  

- der henviser til sin beslutning af 15. januar 2008 om en fællesskabsstrategi for sundhed og 

sikkerhed på arbejdspladsen 2007-20122,  

- der henviser til sin beslutning af 15. december 2011 om midtvejsevalueringen af den 

                                                 
1  EUT C 304 E af 1.12.2005, s. 400. 
2  EUT C 41 E af 19.2.2009, s. 14. 



europæiske strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-20121, 

- der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2, 

A. der henviser til, at Europa 2020-strategien sigter mod senest i 2020 at nå op på en 

beskæftigelse på 75 % for befolkningen i aldersgruppen 20-64 år; 

B. der henviser til, at teknologiske fremskridt, den økonomiske udvikling og den 

økonomiske og sociale krise hele tiden påvirker arbejdsmiljøet og kræver hurtige 

reaktioner for at sikre et højt niveau for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen; 

C. der henviser til, at den økonomiske krise ikke bør benyttes som et påskud for at 

undergrave politikker til forebyggelse af erhvervsbetingede risici;  

D. der henviser til, at sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen siden 1978 er blevet behandlet 

i politikdokumenter og handlingsprogrammer på EU-plan for at støtte 

lovgivningsmæssige foranstaltninger; 

E. der henviser til, at fællesskabsstrategien for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 

2007-2012 kun gjaldt til og med 2012 og endnu ikke er blevet fulgt op af noget 

politikdokument på EU-plan; 

F. der henviser til, at Kommissionen indrømmer, at fællesskabsstrategien for sundhed og 

sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012 havde en positiv indvirkning overalt i EU, og at 

der i de kommende år stadig er brug for at tage fat på en række udfordringer på området 

for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen; 

1. er bekymret over, at Kommissionen endnu ikke har vedtaget en ny strategi for sundhed og 

sikkerhed på arbejdspladsen; 

2. gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en ny europæisk strategi for 

sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for de kommende år indtil 2020; opfordrer 

Kommissionen til at forelægge en sådan strategi inden udgangen af 2013;  

3. beklager, at Kommissionen endnu ikke har forelagt et forslag til direktiv om hverken 

arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser eller revision af direktiv 2004/37/EF om 

beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for 

kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, selv om disse forslag allerede bebudedes i 

dens arbejdsprogram for 2011; 

4. gentager budskaberne i sin beslutning af 15. december 2011 om midtvejsevalueringen af 

den europæiske strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012, 

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 
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