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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012
(2007/2146 (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen (KOM(2007)0062) om "Højere kvalitet og 
produktivitet i arbejdet: en fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
2007-2012" samt til Kommissionens ledsagende arbejdsdokumenter (SEK(2007)0214), 
(SEK(2007)0215), (SEK(2007)0216),

– der henviser til EF-traktaten og særlig artikel 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 og 152,

– der henviser til Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder1 og særlig 
artikel 27, 31 og 32,

– der henviser til ILO's konventioner og henstillinger om sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen,

– der henviser til Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af 
foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet 
(rammedirektiv)2 og til de enkelte direktiver,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde af 8.-9. marts 2007,

– der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2002 om en fællesskabsstrategi for sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen 2002-20063,

– der henviser til sin beslutning af 24. februar 2005 om fremme af sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen4,

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2006 om beskyttelse af sundhedspersonale i EU 
mod infektioner, der overføres gennem blod ved stik af kanyler 5,

– der henviser til sin beslutning af 26. april 2007 om forenkling og rationalisering af 
rapporterne om den praktiske gennemførelse af sundhed og arbejdstageres sikkerhed6,

– der henviser til sin beslutning af 23. maj 2007 om fremme af anstændigt arbejde for alle7,

– der henviser til sin beslutning af ... november 2007 om fællesskabsstatistikker over 

  
1 EFT C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 EFT L 183, 29.6.1989, s. 1.
3 EUT C 300, 11.12.2003, s. 165.
4 EUT C 304, 1.12.2005, s. 278.
5 EUT C 303 E, 13.12.2006, s. 654.
6 EUT L 165, 27.6.2006, s. 21.
7 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0206.



(Ekstern oversættelse)

PE 393.990v01-00 4/10 PR\684307DA.doc

DA

folkesundhed og arbejdsmiljø1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi samt til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A6-0000/2007),

A. der henviser til, at der en positiv forbindelse mellem kvaliteten af sundheds- og 
sikkerhedsstandarder på arbejdspladsen og de økonomiske resultater, der kommer til 
udtryk i de samlede resultater, fraværshyppigheden, personaleomsætningen, 
arbejdstagernes motivation, styrket virksomhedsimage og produktiviteten,

B. der henviser til, at de mest konkurrencedygtige økonomier har de bedste resultater for 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og at et højt beskyttelsesniveau for sundhed og 
sikkerhed har en positiv virkning på offentlige finanser i form af besparelser på de sociale 
sikringsordninger og højere produktivitet,

C. der henviser til, at det er nødvendigt at forske mere i de langsigtede virkninger af en række 
arbejdsaktiviteter på sundhed for at øge beskyttelsen af arbejdstagerne, da nogle 
sygdomme først viser sig flere år efter, at den aktivitet, der forårsagede dem, blev udført,

D. der henviser til, at hvileperioder er af afgørende betydning for en høj beskyttelsesstandard 
for arbejdstageres sundhed og sikkerhed,

E. der henviser til, at ILO har anslået, at der hvert år dør ca. 130.000 mennesker i EU af en 
arbejdsulykke eller en arbejdsrelateret sygdom,

1. glæder sig over Kommissionens ambitiøse mål om at reducere arbejdsulykker med 25 %, 
men er meget bekymret over manglen på målrettede foranstaltninger, en tidsplan og 
økonomiske forpligtelser, som efterfølgende kan måles og vurderes; opfordrer derfor 
Kommissionen til at forpligte sig til at rapportere til Parlamentet midtvejs i 
strategiperioden om fremskridtene i strategien;

2. mener, at det er fremragende, at Kommissionen lægger stor vægt på at hjælpe SMV'er 
med at opfylde deres sundheds- og sikkerhedsforpligtelser og støtter fuldt ud dens strategi;

3. beklager, at der ikke er fastsat mål for begrænsningen af erhvervssygdomme i 
meddelelsen, men forstår, at det er vanskeligt at måle erhvervssygdomme; opfordrer 
derfor indtrængende Kommissionen til at udvikle de nødvendige statistiske instrumenter 
yderligere, at indføre de nødvendige foranstaltninger og sikre, at den nødvendige 
forskning gennemføres med henblik på at sikre, at erhvervssygdomme og særlig kræft 
påvises, anerkendes og behandles korrekt;

4. understreger, at revalidering og reintegrering af arbejdstagere efter sygdom er afgørende 
og glæder sig over, at der i de nationale strategier opfordres til at lægge særlig vægt på 

  
1
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revalidering og reintegrering;

5. er dybt bekymret over den alt for store ulykkesprocent blandt ansatte med et 
tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold og korttidsansatte, og 
som i en række medlemsstater er mindst dobbelt så stor som for fastansatte; påpeger, at 
Rådets direktiv 91/383/EØF af 25. juni 1991 om supplering af foranstaltningerne til
forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har et 
tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold, fastsætter som generel 
regel, at arbejdstagere med et tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et 
vikaransættelsesforhold har samme ret til sundhed på arbejdspladsen som andre 
arbejdstagere, men at der i direktivet ikke fastsættes særlige instrumenter til 
gennemførelse af dette princip i praksis; opfordrer Kommissionen til hurtigt at afhjælpe 
disse mangler;

6. mener, at det er af afgørende betydning at sikre en bedre anvendelse af de gældende 
retsinstrumenter for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen; opfordrer derfor 
Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende alle tilgængelige midler til at opnå 
dette; de foranstaltninger, der skal tages i betragtning, bør omfatte:

a) minimumskrav til kvaliteten af forebyggende tjenester og arbejdstilsyn, 
b) strengere sanktioner,
c) bedre vurderinger af gennemførelse af lovgivning, 
d) udveksling af bedste praksis, 
e) styrkelse af forebyggelseskulturen, 
f) større inddragelse af ansatte på arbejdspladsen;

7. er af den opfattelse, at arbejdstilsyn er et væsentligt led i gennemførelsen af sundheds- og 
sikkerhedslovgivning; er bekymret over, at Kommissionen agter at reducere antallet af 
medlemmer af Udvalget af Arbejdstilsynschefer (SLIC); opfordrer derfor Kommissionen 
til:

a) at forsyne SLIC med de ressourcer, der er nødvendige for, at det kan fungere 
effektivt;

b) yderligere at udvikle videnudvekslingssystemer for at sikre et effektivt svar på 
anmodninger om oplysninger og samarbejde,

c) at indlede en evalueringsundersøgelse af effektiviteten og virkningen af 
tilsynsaktiviteter som foreslået af SLIC, 

d) at indføre måder og midler til at evaluere nationale tilsynssystemer, særlig ved at 
oprette resultattavler,

og opfordrer medlemsstaterne til:

e) at forsyne deres nationale arbejdstilsyn med tilstrækkeligt personale og økonomiske 
ressourcer,

f) at øge arbejdsinspektørernes tæthed for at sikre et forhold på mindst 1 til 10.000 
arbejdstagere i overensstemmelse med ILO's henstillinger,
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g) at øge arbejdsinspektørernes kvalitet ved at sørge for mere tværfaglig uddannelse i 
f.eks. psykologi, ergonomi, hygiejne og toksikologi,

h) koncentrere tilsyn om prioriterede områder, sektorer og virksomheder med mange 
sårbare grupper, f.eks. vandrende arbejdstagere, vikaransatte og unge og aldrende 
ansatte;

8. anerkender, at betydningen af forebyggelse ikke kan understreges for meget og opfordrer 
Kommissionen til at gennemføre følgende foranstaltninger i strategien:

a) at sikre, at arbejdsgivere sørger for mere stringente forebyggende tjenester på alle 
arbejdspladser,

b) at tilskynde de forebyggende tjenester til at være fuldt ud tværfaglige og afspejle det 
hierarki af foranstaltninger, der er fastsat i rammedirektiv 89/391/EØF,

c) at understrege, at risikovurdering bør være en kontinuerlig proces og ikke en 
engangsforpligtelse, og at den ansatte skal inddrages fuldt ud,

d) at sikre, at forebyggende aktiviteter så vidt muligt gennemføres internt,
e) at sikre, at sundhedsovervågning følges op med forebyggelse;

9. lykønsker Kommissionen med dens forslag om uddannelse og erhvervsuddannelse i 
meddelelsen; mener, at dette er et væsentligt led i udviklingen af en forebyggende kultur, 
og at det endvidere bør være en kontinuerlig proces;

10. opfordrer medlemsstaterne til at overveje at vedtage finansielle incitamenter til fremme af 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, f.eks. skattelettelser eller at give sikre 
virksomheder og virksomheder, der er godkendt som sundheds- og 
sikkerhedsvirksomheder, fortrinsret i forbindelse med licitationer, at indføre et "bonus-
malus"-system i forsikringspolicer og bidrag til social sikring, samt økonomiske 
incitamenter til at udskifte forældet eller usikkert udstyr;

11. opfordrer Kommissionen til at iværksætte en revision af Rådets direktiv 92/85/EØF om 
iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under 
arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer,

12. glæder sig over kravet om, at medlemsstaterne skal udarbejde nationale strategier; 
understreger, at disse strategier bør dække den samme periode og begynde i det samme år, 
således at man lettere kan sammenligne både de nationale strategier og resultaterne heraf, 
og at de også bør fastsætte klare og målbare mål og lægge særlig vægt på SMV'er og 
sårbare grupper, f.eks. vandrende arbejdstagere, unge og aldrende arbejdstagere, kvinder, 
vikaransatte og handicappede arbejdstagere;

13. anmoder både Kommissionen og medlemsstaterne om at anvende rammedirektivet og de 
gældende sundheds- og sikkerhedsforskrifter fuldt ud på alle arbejdstagere, herunder 
arbejdstagere, der ofte ses bort fra, f.eks. landbrugsarbejdere, husassistenter og 
hjemmearbejdere, og at overveje alle tilgængelige muligheder for at udvide EU's 
sundheds- og sikkerhedsforskrifter til at omfatte selvstændig erhvervsdrivende og hvis 
relevant militæret;
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14. er af den opfattelse, at en arbejdsgivers forpligtelse til sikkerhed ikke blot bør gælde dem, 
han er retsligt bundet til af en ansættelseskontrakt, men at den også bør gælde ved 
underentrepriser, og at medlemsstaterne i den forbindelse bør overveje at begrænse antal 
kæder i underentreprisedelen og at pålægge hovedleverandøren solidarisk hæftelse for 
underleverandørens forpligtelser over for hans ansatte;

15. afventer resultatet af den anden runde høringer af arbejdsmarkedets parter om muskel- og 
knoglelidelser; mener, at den bedste løsning vil være et direktiv i betragtning af den 
stigende forekomst af muskel- og knoglelidelser, og i betragtning af at den gældende 
lovgivning tydeligvis er utilstrækkelig, da den ikke omfatter alle arbejdssituationer eller 
dækker alle risici i forbindelse med arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser;

16. afventer resultatet af den anden fase høringer af arbejdsmarkedets parter om revisionen af 
direktivet fra 2004 om kræftfremkaldende stoffer; mener, at den bedste løsning er at 
ændre dette direktiv, således at det kommer til at omfatte mutagener og 
reproduktionstoksiske stoffer, og at foreslå en revision af de bindende grænseværdier for 
erhvervsmæssig påvirkning for de kræftfremkaldende stoffer, der er nævnt i direktivet, og 
at fastsætte nye bindende grænseværdier for erhvervsmæssig påvirkning for en række 
kræftfremkaldende stoffer, mutagener og reproduktionstoksiske stoffer, som endnu ikke er 
omfattet af direktivet, og hvor crystalline silica bør prioriteres;

17. glæder sig over, at der for nylig blev indgået en rammeaftale mellem arbejdsmarkedets 
parter om chikane og vold på arbejdspladsen; beklager imidlertid, at aftalen ikke dækker 
vold forøvet af en tredjepart; opfordrer derfor arbejdsmarkedets parter til at indgå en aftale 
om dette, som omfatter flere sektorer, og Kommissionen til at stille forslag, hvis en sådan 
aftale ikke kan indgås;

18. understreger betydningen af en kontinuerlig dialog mellem alle berørte parter bl.a. de 
offentlige myndigheder, arbejdsgiverne, arbejdstagerne, deres repræsentanter og det civile 
samfund som et nøgleredskab til effektiv udvikling af høje sundheds- og 
sikkerhedsstandarder; en sådan dialog bør føre til bedre viden om de egentlige risici for 
arbejdstageres sundhed og sikkerhed på virksomheds- og sektorniveau og til udveksling af 
god praksis;

19. er af den opfattelse, at medarbejderrepræsentation spiller en central rolle for enhver 
sundheds- og sikkerhedspolitik på arbejdspladsen; mener, at den positive sammenhæng 
mellem, at der findes sundheds- og sikkerhedsrepræsentanter på arbejdspladsen og bedre 
resultater, ikke må undervurderes; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
fremme den aktive tilgang og sikre, at så mange arbejdstagere som muligt har adgang til 
sundheds- og sikkerhedsrepræsentanter;

20. mener, at for lang arbejdstid er en væsentlig faktor i det stigende antal ulykker og
sygdomme på arbejdspladsen og opfordrer til en passende balance mellem arbejde og 
familieliv;

21. mener, at det er vigtigt at identificere og overvåge nye risici, f.eks. nanoteknologier og 
psykosociale risici; lykønsker derfor Arbejdsmiljøagenturets risikoovervågningscenter 
med dets arbejde og forventer, at Kommissionen følger op på resultaterne heraf og stiller 
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de nødvendige forslag, når og hvis der identificeres nye risici;

22. henstiller til Arbejdsmiljøagenturet at gennemføre forskning i de særlige problemer og 
risici, som arbejdstagere med et tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et 
vikaransættelsesforhold samt arbejdstagere hos underleverandører står overfor, med 
henblik på at gøre det lettere for Kommissionen og medlemsstaterne at bekæmpe disse 
risici og gennemføre den eksisterende lovgivning vedrørende disse grupper korrekt;

23. er af den opfattelse, at det i et globalt miljø er nødvendigt at samarbejde med 
internationale organisationer (WTO, WHO, ILO) og at sikre, at internationale 
konventioner og aftaler om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen bliver vedtaget og 
gennemført af alle parter; mener, at dette er vigtigt for at opretholde EU's 
konkurrenceevne og undgå, at EU-virksomheder bliver flyttet uden for EU for at finde en 
mere eftergivende lovgivning om sundhed og sikkerhed; mener endvidere, at dette er et 
spørgsmål om beskyttelse af menneskerettigheder og derfor bør tages op under 
forhandlinger med tredjelande;

24. opfordrer derfor medlemsstaterne til at overholde internationale forskrifter om sundhed og 
sikkerhed og særlig at ratificere ILO-konvention C-187 og at gennemføre henstilling R-
197;A;

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens meddelelse om en fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen 2007-2012

Kommissionens meddelelse skal hilses velkommen, fordi den lægger særlig vægt på 
arbejdsulykker, idet der fastsættes et mål om at reducere arbejdsulykker med 25 % i hele EU, 
og fordi den vil gøre en indsats for at hjælpe SMV'er med at gennemføre den gældende 
lovramme. Det er også meget positivt, at der lægges vægt på uddannelse og 
erhvervsuddannelse, anvendelse af økonomiske incitamenter og de foreslåede nationale 
strategier. Ordføreren synes imidlertid, at det er en mangel, at der i meddelelsen desværre ikke 
lægges vægt på erhvervssygdomme og kræft, som er langt mere alvorlige og almindeligt 
udbredte end ulykker og har større omkostninger for arbejdstageres sundhed, virksomhederne, 
produktiviteten og samfundet som helhed. Ordføreren er også skuffet over manglen på 
egentlige forslag til, hvordan den agter at gennemføre de anførte mål og intentioner. Det, der 
er brug for, er detaljerede handlingsplaner med økonomiske og tidsmæssige forpligtelser, i 
forhold til hvilke fremskridtene kan måles og overvåges. Man kan ikke være uenig i de gode 
hensigter, der gives udtryk for i meddelelsen, men de bliver meningsløse, hvis de ikke fører til 
egentlig handling.

Gennemførelse og håndhævelse

Den manglende effektive gennemførelse og håndhævelse og det store behov for forbedring 
kan ikke understreges nok, selv om ordføreren er overbevist om, at dette ikke udelukker nye 
initiativer, særlig vedrørende nye risici. Der er brug for den rette blanding af strengere og 
bedre arbejdstilsyn, effektiv forebyggelse, passende incitamenter og sanktioner samt 
udveksling af bedste praksis og øget inddragelse af arbejdstagerne.

Højrisikogrupper og -virksomheder

Det er en foruroligende statistik, at arbejdsulykker og erhvervssygdomme ikke er fordelt 
ligeligt blandt alle arbejdstagere. Grupper af arbejdstagere såsom vandrende arbejdstagere, 
arbejdstagere, der har et tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold, 
kvinder samt unge og aldrende arbejdstagere har alle en større procentdel af arbejdsulykker og 
erhvervssygdomme end EU-gennemsnittet.

På tilsvarende måde oplever virksomheder såsom SMV'er, mikrovirksomheder og f.eks. 
byggeri-, fiskeri-, landbrugs- og transportsektoren også flere arbejdsulykker og 
erhvervssygdomme i lighed med visse medlemsstater. Det er ordførerens holdning, at disse let 
identificerbare problemområder først og fremmest bør tages op.

Problemet er særlig akut for visse grupper af sårbare arbejdstagere som nævnt i foregående 
afsnit. Disse grupper er ofte ansat i atypiske former for arbejde, f.eks. hjemmearbejde og på 
korttidsansættelseskontrakter, eller de er udsat for en større risiko på grund af det uklare 
ansvar i forbindelse med outsourcing og underentrepriser. De fleste af disse grupper ligger 
normalt i den lavere ende af indkomstskalaen og er udsat for en højere risiko på grund af 
manglende uddannelse og bevidsthed om deres rettigheder og de risici, der er forbundet med 
deres arbejde.
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Medlemsstaterne bør tage hensyn til højrisikogrupper og -sektorer i deres nationale strategier 
og fokusere på problemerne i forbindelse med atypiske arbejdskontrakter.

Da mange højrisikogrupper endvidere på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af 
rammedirektivet om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, mener ordføreren, at så mange 
arbejdstagere som muligt bør være omfattet, og at princippet om, at alle arbejdstagere skal 
have samme ret til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen skal håndhæves.

Der er også en stærk forpligtelse til at beskytte gravide, og det er nu på tide at revidere 
direktivet om gravide arbejdstagere.

Nye initiativer

På dette område gennemfører Kommissionen for tiden to høringer af arbejdsmarkedets parter 
om muskel- og knoglelidelser og kræftfremkaldende stoffer. Efter ordførerens mening 
mangler der på begge områder en lovramme, og han mener derfor, at det er nødvendigt at 
handle i overensstemmelse med Kommissionens foretrukne handlemåde, som den har givet 
udtryk for i dokumenterne vedrørende den anden høringsrunde til arbejdsmarkedets parter.

Det internationale perspektiv

Fordelene ved internationalt samarbejde er uden tvivl af stor betydning og er til gavn, da EU-
medlemsstaterne kan forbedre deres egne niveauer for sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, og da man kan sikre, at EU's handelspartnere og naboer ikke forsøger at give 
sig selv en kortsigtet fordel (men som i sidste ende virker mod hensigten) ved at anvende 
lavere standarder for at reducere omkostningerne og underbyde virksomheder med højere 
niveauer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Det væsentlige bør imidlertid være 
respekt og værdighed for alle arbejdstagere i alle lande, og EU har gode forudsætninger for at 
sikre dette gennem dets forhandlinger om handel, støtte og den fristende gulerod med EU-
medlemskab. 

Andre emner

Dette udkast til betænkning omfatter ikke alle de emner og punkter, der efter ordførerens 
mening er vigtige, men på grund af pladsmangel kunne de ikke alle tages med. De fortjener 
imidlertid at få opmærksomhed i Parlamentets endelige beslutning.


