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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is bezorgd over het feit dat, hoewel uit de beschikbare statistische gegevens blijkt dat de 
incidentie van dodelijke en ernstige arbeidsongevallen in de Europese Unie blijft dalen, 
een groot deel van de Europese werknemers nog steeds denkt dat hun werk een bedreiging 
voor hun gezondheid of voor hun veiligheid is;

2. neemt ook bezorgd kennis van het stijgende aantal afwijkende arbeidsovereenkomsten 
waarvan de voorwaarden risico's kunnen opleveren voor de gezondheid en de veiligheid 
van werknemers en contractanten;

3. verwelkomt de door de Commissie voorgestelde doelstelling om de incidentie van 
arbeidsongevallen in de EU tot 2012 met 25% te verlagen; is echter van mening dat een 
algemene communautaire strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk een breder 
werkingsbereik zou moeten hebben en dat er doelstellingen moeten worden voorgesteld 
voor het verminderen van beroepsziekten, met name ziekten die steeds vaker voorkomen, 
zoals aandoeningen van het bewegingsapparaat, infecties en klachten in verband met 
psychische druk, en dat ook andere risico's waarmee werknemers te maken hebben, nader 
zouden moeten worden geanalyseerd;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten om te werken aan een volledige gezondheids- en 
veiligheidsdekking van alle werknemers, inclusief de werknemers in de informele 
economie, werknemers in deeltijd, contractanten en onderaannemers;

5. herinnert aan de doelstelling om de arbeidsparticipatie van vrouwen te laten stijgen en 
benadrukt de noodzaak om na te denken over duur, tijden en voorspelbaarheid van het 
werk, teneinde een gunstigere balans tussen werk en leven te verkrijgen;

6. benadrukt de rol van kleine en middelgrote bedrijven als werkgevers, omdat zij meer dan 
65% van de beroepsbevolking in de EU in dienst hebben; bemerkt bezorgd dat de sectoren 
waarin de meeste werkgelegenheid wordt aangeboden door het MKB, voor gevaarlijk 
doorgaan; vraagt daarom om verhoogde inspanningen teneinde het MKB te ondersteunen 
bij kwesties op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk; verwelkomt in dit 
verband de initiatieven die zijn gericht op het verspreiden van informatie en het bieden 
van technische bijstand, maar benadrukt verder de noodzaak van financiële ondersteuning 
die aan het MKB moet worden verstrekt.
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