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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga följa hur gemenskapens 
arbetsmiljölagstiftning genomförs och vidta de åtgärder som behövs ifall den inte skulle 
efterlevas samt peka ut var det fortfarande finns brister och där det behövs ny eller 
reviderad lagstiftning för att ojämlikhet mellan medlemsstaterna skall kunna undvikas.

2. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater som ännu inte gjort det att utarbeta 
nationella strategier och fastställa kvantifierbara mål för utvärdering av framsteg inom 
området arbetsmiljö. Parlamentet uppmanar ytterligare medlemsstaterna att utvärdera 
dessa strategier med jämna mellanrum och rapportera till kommissionen om vad de då
kommit fram till.

3. Europaparlamentet uppmuntrar med kraft kommissionen att med hjälp av
strukturfonderna, framför allt socialfonden, och alla andra tillbudsstående ekonomiska 
styrmedel sporra företagen att följa arbetsmiljölagstiftningen.

4. Europaparlamentet föreslår ytterligare att medlemsstaterna skall överväga om det går att 
koppla tilldelningen av offentliga kontrakt till olika arbetsmiljönormer.

5. Europaparlamentet erinrar om att det inte bara är kroppsarbetare som är utsatta för hot mot 
sin arbetsmiljö och vill att man bättre skall ta reda på vilka yrkeshygieniska risker som 
råder vid arbete inom servicesektorn samt ägna ökad uppmärksamhet åt psykiska risker på 
arbetsplatsen, såsom stress, trakasserier och mobbning, liksom även våld.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt den 
tekniska, organisatoriska och ekonomiska utvecklingen, till exempel att ny teknik och nya 
arbetsformer snabbt vinner insteg, med de nya risker för arbetsmiljön som detta kan föra 
med sig.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, mot bakgrund av de snabba förändringarna
som nu är på gång inom samhälle och ekonomi och som också påverkar och förändrar 
arbetsmarknaden, att uppmuntra arbetsgivarna att verka för sunda livsstilar på 
arbetsplatsen och se till att det råder konsekvens med politiken inom andra områden, 
framför allt folkhälsopolitiken. 
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