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Amendement door Philip Bushill-Matthews

Amendement 1
Paragraaf 1

1. verzoekt de Commissie om de implementatie van de communautaire wetgeving inzake
gezondheid en veiligheid op het werk nauwgezet te volgen en de noodzakelijke
maatregelen te nemen mocht er niet aan voldaan worden, (schrapping) om te 
voorkomen dat er ongelijkheden bestaan tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement door Philip Bushill-Matthews

Amendement 2
Paragraaf 2

2. verzoekt alle lidstaten die dat nog niet gedaan hebben om nationale strategieën te
ontwikkelen en kwantitatieve doelstellingen vast te stellen om vooruitgang op het 
gebied van gezondheid en veiligheid te kunnen beoordelen; verzoekt de lidstaten 
verder om die strategieën op gezette tijden te evalueren en de bevindingen aan de 
Commissie te rapporteren;
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Or. en

Amendement door Urszula Krupa

Amendement 3
Paragraaf 3

3. moedigt de Commissie ten zeerste aan om de structuurfondsen te benutten, in het 
bijzonder het Sociaal Fonds, en eventuele andere beschikbare instrumenten als
economische prikkel voor bedrijven, in het bijzonder kleine en middelgrote 
ondernemingen, om zich te houden aan de regelgeving over gezondheid en veiligheid 
op het werk; 

Or. pl

Amendement door Urszula Krupa

Amendement 4
Paragraaf 5

5. herinnert eraan dat bedreigingen voor de gezondheid en veiligheid op het werk niet 
beperkt blijven tot handenarbeid; vraagt om een betere bepaling van de 
gezondheidsrisico’s die verband houden met werk in de dienstensector, waarbij direct 
persoonlijk contact met anderen vereist is; vraagt om meer aandacht voor de 
onderliggende oorzaken van het ontstaan van geestesziekten en voor psychologische 
gevaren op het werk, zoals stress, lastiggevallen en gepest worden, en ook geweld;

Or. pl

Amendement door Kathy Sinnott

Amendement 5
Paragraaf 5

5. herinnert eraan dat bedreigingen voor de gezondheid en de veiligheid op het werk niet 
beperkt blijven tot handenarbeid; vraagt om een betere bepaling van de 
gezondheidsrisico’s die verband houden met werk in alle sectoren; vraagt om meer 
aandacht voor psychologische gevaren op het werk, zoals stress, lastiggevallen en 
gepest worden, en ook geweld;

Or. en
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Amendement door John Bowis

Amendement 6
Paragraaf 5

5. herinnert eraan dat bedreigingen voor de gezondheid en veiligheid op het werk niet 
beperkt blijven tot handenarbeid; vraagt om een betere bepaling van de 
gezondheidsrisico’s die verband houden met werk in de dienstensector; vraagt om 
meer aandacht voor de gevaren op het gebied van mentale gezondheid, verslaving en 
psychologische gevaren op het werk, zoals stress, lastiggevallen en gepest worden en 
ook geweld; verzoekt verder dat er meer nadruk wordt gelegd op het beleid van 
werkgevers voor de bevordering van een goede fysieke en mentale gezondheid;

Or. en

Amendement door Urszula Krupa

Amendement 7
Paragraaf 5 bis (nieuw)

5 bis. vraagt, met het oog op de huidige marktliberalisering, meer aandacht voor het 
toenemende risico van de behandeling van werknemers als gebruiksvoorwerpen, 
financiële uitbuiting en veronachtzaming van ethische normen op het werk, welke 
allemaal leiden tot ongemak, frustratie en psychologische stress;

Or. pl

Amendement door Urszula Krupa

Amendement 8
Paragraaf 6 bis (nieuw)

6 bis. verzoekt de Commissie om middels doeltreffende maatregelen erop toe te zien dat 
werknemers voorzien worden van opleidings- en bijscholingsprogramma’s en 
ondersteuning krijgen bij het zoeken naar werk of juridische, financiële en sociale 
bescherming;

Or. pl
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Amendement door Urszula Krupa

Amendement 9
Paragraaf 7

7. verzoekt de Commissie om, met het oog op de huidige sociale en economische 
veranderingen, die ook de arbeidsmarkt beïnvloeden en veranderen, werkgevers te 
stimuleren trainingen te volgen ter bevordering van de gezondheid en de veiligheid 
op het werk, en om zich op het werk te laten leiden door ethische principes en erop 
toe te zien dat werknemers met waardigheid behandeld worden, alsmede een 
gezonde levensstijl op het werk te bevorderen en ervoor te zorgen dat het beleid 
samenhang vertoont met het beleid op andere terreinen, in het bijzonder de 
volksgezondheid;

Or. pl

Amendement door Giovanni Berlinguer

Amendement 10
Paragraaf 7

7. verzoekt de Commissie om, met het oog op de huidige sociale en economische
veranderingen, die ook de arbeidsmarkt beïnvloeden en veranderen, een goed 
werkgelegenheidsbeleid en goede werkomstandigheden te stimuleren, en om
werkgevers te stimuleren een gezonde levensstijl op het werk te bevorderen en ervoor 
te zorgen dat het beleid verantwoord is en samenhang vertoont met het beleid op 
andere terreinen, in het bijzonder de volksgezondheid;

Or. en

Amendement door John Bowis

Amendement 11
Paragraaf 7

7. verzoekt de Commissie om, met het oog op de huidige sociale en economische 
veranderingen, die ook de arbeidsmarkt beïnvloeden en veranderen, werkgevers te 
stimuleren een gezonde levensstijl op het werk te bevorderen middels campagnes ter 
bevordering van gezondheid op het werk, het handhaven van rookverboden op het 
werk en programma’s om rokende werknemers te helpen bij het stoppen met roken,
en ervoor te zorgen dat het beleid samenhang vertoont met het beleid op andere 
terreinen, in het bijzonder de volksgezondheid;

Or. en
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Amendement door Philip Bushill-Matthews

Amendement 12
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. roept de Commissie op om meer nadruk te leggen op de verantwoordelijkheid die de 
werknemers zelf hebben voor zowel hun eigen gezondheid en veiligheid als die van 
hun collega’s;

Or. en

Amendement door Giovanni Berlinguer

Amendement 13
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. verzoekt de Raad en de Commissie om een tijdschema vast te stellen voor de 
herziening van Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van 
blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk, met het oog op het 
toevoegen aan deze richtlijn van stoffen die giftig zijn voor de voortplanting, en het 
bepalen van verplichte maximumwaarden voor carcinogene en mutagene agentia, 
en voor stoffen die giftig zijn voor de voortplanting, welke vooralsnog moeilijk te 
verbieden zijn;

Or. it

Amendement door Giovanni Berlinguer

Amendement 14
Paragraaf 7 ter (nieuw)

7 ter. beschouwt het als zijnde van cruciaal belang dat er op grotere schaal wordt 
samengewerkt met het nieuwe Europees Agentschap voor chemische stoffen
(ECHA) in Helsinki en dat er opheldering gegeven wordt omtrent een aantal 
kwesties die zijn ontstaan in verband met de verhouding tussen enerzijds 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) en anderzijds de andere 
richtlijnen inzake gezondheid op het werk;

Or. it
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Amendement door Giovanni Berlinguer

Amendement 15
Paragraaf 7 quater (nieuw)

7 quater. verzoekt de Commissie en de lidstaten om afdoende rekening te houden met de 
gelijktijdige tenuitvoerlegging van de communautaire strategie en de REACH-
verordening: de strategie dient een aanvulling te zijn op de REACH-verordening 
inzake de bescherming tegen chemische gevaren en dient gebruik te maken van 
de mogelijkheid tot versterking van de preventieve maatregelen tegen chemische 
gevaren op het werk in verband met de tenuitvoerlegging van de REACH-
verordening;

Or. it

Amendement door Giovanni Berlinguer

Amendement 16
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

7 quinquies. verzoekt de Commissie met klem het belang te erkennen van de 
vertegenwoordiging van werknemers bij het bepalen van het beleid ter preventie 
van ongelukken op het werk, en om afdoende rekening te houden met Richtlijn 
89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het werk, welke heeft geleid tot opmerkelijke 
resultaten op het gebied van de veiligheid en de preventie bij bedrijven waar de 
vertegenwoordiging van de werknemers hoog in het vaandel staat;

Or. it

Amendement door Giovanni Berlinguer

Amendement 17
Paragraaf 7 sexies (nieuw)

7 sexies. beschouwt het als zijnde van essentieel belang om in gelijke mate met de 
milieueffectbeoordeling toe te zien op een voortdurende effectbeoordeling van 
de gezondheid en de veiligheid op het werk;

Or. it
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Amendement door Giovanni Berlinguer

Amendement 18
Paragraaf 7 septies (nieuw)

7 septies. is van mening dat de Commissie en de lidstaten zich verder dienen in te zetten 
om niet alleen de sectoren met een hoog risicogehalte te achterhalen, zoals 
reeds is gedaan, maar tevens de kwetsbare groepen in kaart te brengen 
waaronder de immigranten, jonge werknemers en werknemers op leeftijd, 
werknemers met ongebruikelijke en onzekere banen, illegale werknemers, 
vrouwen, minderheden en werknemers met weinig kwalificaties en onvoldoende 
vertegenwoordiging;

Or. it

Amendement door Giovanni Berlinguer

Amendement 19
Paragraaf 7 octies (nieuw)

7 octies. verzoekt de Commissie om de werkingssfeer van de communautaire strategie 
te verbreden om naast arbeidsongevallen en beroepsziekten ook de sociale 
determinanten binnen deze werkingssfeer te brengen, gezien het feit dat de 
gezondheid van een individu wordt bepaald door een aantal werkgerelateerde 
factoren waaronder het soort contract, de werkomstandigheden en de 
beschikbaarheid van werk; wijst erop dat veranderingen op het gebied van 
arbeidsverhoudingen en de afname van werkzekerheid ook leiden tot 
psychologische, sociale, en milieuproblemen die dienen te worden aangekaart; 

Or. it

Amendement door Giovanni Berlinguer

Amendement 20
Paragraaf 7 nonies (nieuw)

7 nonies. verzoekt de Commissie en de lidstaten om, naast de ongelijkheden tussen de 
lidstaten, ook afdoende rekening te houden met de ongelijkheden die zich 
binnen de afzonderlijke lidstaten voordoen, en om zich in te spannen voor de 
bestrijding van deze ongelijkheden;

Or. it


