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Europese strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk  

Resolutie van het Europees Parlement van 12 september 2013 over de Europese strategie 

voor gezondheid en veiligheid op het werk (2013/2685(RSP)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name de preambule en de artikelen 3 

en 6 daarvan, 

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name de artikelen 4, 

9, 145, 151, 152, 153, 154, 156 en 168 daarvan, 

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name de artikelen 1, 3, 

27, 31, 32 en 33 daarvan, 

– gezien de vraag aan de Commissie over de evaluatie van de Europese strategie 2007-2012 

voor gezondheid en veiligheid op het werk (O-000073/2013 - B7-0214/2013), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 maart 2002 met als titel "Zich aanpassen 

aan de veranderingen in werk en samenleving: een nieuwe communautaire gezondheids- en 

veiligheidsstrategie 2002-2006" (COM(2002)0118), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 februari 2007 met als titel "Verbetering van 

de arbeidskwaliteit en -productiviteit: communautaire strategie 2007-2012 voor de 

gezondheid en veiligheid op het werk" (COM(2007)0062), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 met als titel "Europa 2020 - Een 

strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020), 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 27 april 2011 met als titel 

"Tussentijdse evaluatie van de Europese strategie 2007-2012 over de gezondheid en 

veiligheid op het werk" (SEC(2011)0547), 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 31 mei 2013 met als titel 

"Evaluatie van de Europese strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het 

werk" (SWD(2013)0202), 

– gezien zijn resolutie van 24 februari 2005 over bevordering van de gezondheid en de 

veiligheid op het werk1,  

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2008 over de communautaire strategie 2007-2012 voor 

gezondheid en veiligheid op het werk2,  

– gezien zijn resolutie van 15 december 2011 over de tussentijdse evaluatie van de Europese 
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strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk1, 

– gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de Europa 2020-strategie gericht is op het bereiken van een 

arbeidsparticipatiegraad van 75% voor de bevolking in de leeftijdsgroep 20 tot 64 jaar tegen 

2020; 

B. overwegende dat technologische vooruitgang, economische ontwikkelingen en de 

economische en sociale crisis voortdurend van invloed zijn op het arbeidsmilieu, en dat  

hierop snel moet worden gereageerd teneinde een hoog niveau van gezondheid en veiligheid 

op het werk te kunnen bieden; 

C. overwegende dat de economische crisis niet mag worden aangegrepen als excuus om 

preventiebeleid inzake beroepsrisico's te ondermijnen; 

D. overwegende dat gezondheid en veiligheid op het werk sinds 1978 aan de orde wordt 

gesteld in beleidsdocumenten en actieprogramma's op EU-niveau, ter ondersteuning van 

juridische maatregelen; 

E. overwegende dat de communautaire strategie 2007-2012 voor gezondheid en veiligheid op 

het werk in 2012 is verlopen en nog niet door een ander beleidsdocument op EU-niveau is 

opgevolgd; 

F. overwegende dat de Commissie erkent dat de communautaire strategie 2007-2012 voor 

gezondheid en veiligheid op het werk positieve gevolgen voor de gehele EU heeft gehad en 

dat een aantal uitdagingen op het gebied van beroepsveiligheid en -gezondheid nog moeten 

worden aangepakt in de komende jaren; 

1. is bezorgd over het feit dat de Commissie tot op heden geen nieuwe Europese strategie voor 

gezondheid en veiligheid op het werk heeft vastgesteld; 

2. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om de nieuwe Europese strategie voor gezondheid 

en veiligheid op het werk voor de komende jaren tot 2020 te presenteren; verzoekt de 

Commissie dit uiteindelijk vóór eind 2013 te doen; 

3. betreurt het feit dat de Commissie tot op heden nog geen voorstel heeft ingediend voor een 

richtlijn betreffende arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen of voor de herziening 

van Richtlijn nr. 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de 

risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk, hoewel deze 

voorstellen reeds werden aangekondigd in haar werkprogramma voor 2011; 

4. herhaalt de boodschappen in zijn resolutie van 15 december 2011 over de tussentijdse 

evaluatie van de Europese strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het 

werk; 

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 
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