
PA\685485SV.doc PE 394.125v01-00
Extern översättning

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2007/2146(INI)

19.9.2007

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

om gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012
(2007/2146(INI))

Föredragande: Romano Maria La Russa



PE 394.125v01-00 2/3 PA\685485SV.doc
Extern översättning

SV

PA_NonLeg



PA\685485SV.doc 3/3 PE 394.125v01-00
Extern översättning

SV

FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uttrycker farhågor för att en stor andel av arbetstagarna i EU 
fortfarande upplever att deras jobb utgör ett hot mot deras hälsa och säkerhet, även om de 
tillgängliga statistiska uppgifterna visar att siffrorna för dödsolyckor och allvarliga 
olyckor i Europeiska unionen fortsätter att sjunka.

2. Europaparlamentet noterar också med oro det ökande antalet atypiska anställningsformer 
med villkor som kan innebära risker för hälsan och säkerheten för anställda och parter.

3. Europaparlamentet välkomnar det mål som kommissionen har föreslagit för att minska 
antalet arbetsolycksfall i EU med 25 procent senast 2012. Parlamentet anser dock att en 
allmän arbetsmiljöstrategi för gemenskapen borde vara bredare och att mål bör sättas upp 
för minskningen av arbetsrelaterade sjukdomar, särskilt sjukdomar som blir allt vanligare 
såsom muskuloskeletala besvär, infektioner och sjukdomar som är kopplade till psykisk 
stress. Även andra risker för arbetstagare bör analyseras.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att arbeta för att alla 
arbetstagare ska omfattas av hälsa och säkerhet på arbetet, inklusive de i den informella 
ekonomin, deltidsarbetande, kontraktsanställda och underleverantörer.

5. Europaparlamentet erinrar om målet att höja förvärvsfrekvensen för kvinnor och betonar 
behovet av att fundera över arbetstider, arbetets varaktighet och förutsägbarhet, med syftet 
att uppnå en bättre balans mellan yrkesliv och familjeliv.

6. Europaparlamentet betonar de små och medelstora företagens roll som arbetsgivare, 
eftersom de sysselsätter över 65 procent av den arbetande befolkningen i EU. Parlamentet 
noterar också med oro att de branscher där små och medelstora företag oftast erbjuder 
sysselsättning är kända för att vara farliga och efterlyser därför ökade insatser för att 
hjälpa små och medelstora företag med arbetsmiljöfrågor. I detta sammanhang välkomnar 
Europaparlamentet initiativen till informationsspridning och tekniskt bistånd, men betonar 
ytterligare behovet av finansiellt stöd till de små och medelstora företagen.
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