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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer Kommissionen til tæt at følge gennemførelsen af fællesskabslovgivningen om 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og træffe de nødvendige foranstaltninger i 
tilfælde af manglende overholdelse og til at fastslå mangelfulde områder, hvor nye eller 
reviderede lovgivningsmæssige foranstaltninger er nødvendige for at undgå forskelle 
mellem medlemsstaterne;

2. opfordrer de medlemsstater, som endnu ikke har gjort det, til at udarbejde nationale 
strategier og opstille kvantitative mål for evaluering af fremskridt på sundheds- og 
sikkerhedsområdet; opfordrer desuden medlemsstaterne til regelmæssigt at evaluere disse 
strategier og rapportere resultaterne til Kommissionen;

3. tilskynder på det kraftigste Kommissionen til at anvende strukturfondene og navnlig 
socialfonden samt alle andre tilgængelige instrumenter som økonomiske incitamenter for 
virksomheder til at overholde reglerne om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen;

4. foreslår desuden, at medlemsstaterne overvejer muligheden af at inddrage visse sundheds-
og sikkerhedsstandarder i forbindelse med tildelingen af offentlige kontrakter;

5. minder om, at truslerne mod sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen ikke begrænser sig 
til manuelt arbejde; opfordrer til en bedre fastslåelse af arbejdsrelaterede sundhedsrisici 
med relation til beskæftigelse i servicesektoren; opfordrer til, at der rettes større 
opmærksomhed mod psykologiske risici på arbejdspladsen, såsom stress, chikane og 
mobning samt vold;

6. opfordrer Kommissionen til at rette særlig opmærksomhed mod den teknologiske, 
organisatoriske og økonomiske udvikling, f.eks. hurtig indførsel af nye teknologier og nye 
arbejdsformer, som kan føre til, at der opstår nye sundheds- og sikkerhedsmæssige risici 
på arbejdspladsen;

7. opfordrer i betragtning af den løbende sociale og økonomiske udvikling, som også 
påvirker og ændrer arbejdsmarkedet, Kommissionen til at tilskynde arbejdsgiverne til at 
fremme en sund livsstil på arbejdspladsen og til at sikre politisk sammenhæng med andre 
områder, navnlig folkesundhed.


