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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

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 en vast te stellen op welke 
terreinen er sprake is van tekortkomingen waar nieuwe of herziene wetgevende 
maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat er ongelijkheden bestaan tussen de lidstaten;

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;

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 om zich te houden aan de regelgeving over 
gezondheid en veiligheid op het werk;

4. stelt verder voor dat lidstaten de mogelijkheid in overweging nemen om bepaalde normen 
op het gebied van gezondheid en veiligheid op te nemen bij de plaatsing van 
overheidsopdrachten;

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 psychologische gevaren op het werk, zoals stress, lastiggevallen en gepest 
worden, en ook geweld;

6. verzoekt de Commissie om in het bijzonder aandacht te schenken aan technologische, 
organisatorische en economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld de snelle invoering van 
nieuwe technologieën en nieuwe vormen van werk, wat kan leiden tot het ontstaan van 
nieuwe risico’s voor de gezondheid en veiligheid op het werk;

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 en ervoor te zorgen dat het 
beleid samenhang vertoont met het beleid op andere terreinen, in het bijzonder de 
volksgezondheid.


