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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. udtrykker sin bekymring over, at mens foreliggende statistiske data viser, at antallet af 
dødsulykker og alvorlige ulykker i EU fortsat er faldende, føler mange arbejdstagere i EU 
stadig, at deres arbejde udgør en trussel for deres sundhed og sikkerhed;

2. noterer også med bekymring det stigende antal atypiske ansættelseskontrakter med 
betingelser, som kan medføre risici for ansatte og kontrahenter;

3. støtter det mål, som Kommissionen foreslår om at nedsætte antallet af arbejdsulykker i EU 
med 25 % inden 2012; er dog af den opfattelse, at en samlet fællesskabsstrategi om 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen bør omfatte mere, og at der bør sættes mål for 
reducering af sygdomme på arbejdspladsen, især sygdomme, der bliver mere og mere 
almindelige, som f.eks. muskel- og knoglesygdomme, infektioner samt sygdomme som 
følge af psykisk pres, og at andre risici, som arbejdstagere udsættes for, også bør 
undersøges;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde hen imod, at alle arbejdstagere, 
herunder dem i den uformelle økonomi, deltids- og kontraktansatte samt 
underkontrahenter, får fyldestgørende sundheds- og sikkerhedsdækning;

5. minder om målet om at øge antallet af erhvervsbeskæftigede kvinder og understreger 
nødvendigheden af at tage arbejdets varighed, arbejdstidens tilrettelæggelse og 
forudsigelighed op til overvejelse for at opnå en bedre balance mellem arbejde og 
privatliv;

6. understreger den rolle, som de små og mellemstore virksomheders spiller, da de 
beskæftiger over 65 % af den erhvervsaktive befolkning i EU; tager med bekymring til 
efterretning, at de sektorer, hvor disse virksomheder oftest tilbyder beskæftigelse, 
almindeligvis bedømmes som farlige; opfordrer derfor til, at der gøres en øget indsats for 
at støtte de små og mellemstore virksomheder i forbindelse med sundheds- og 
sikkerhedsspørgsmål på arbejdspladsen; støtter i denne forbindelse de initiativer, der har 
til formål at sprede information og yde teknisk assistance, men betoner stadig 
nødvendigheden af, at der ydes finansiel støtte til de små og mellemstore virksomheder.


