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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

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

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Bättre kvalitet och produktivitet i arbetet: 
Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012” (KOM(2007)0062) och åtföljande interna 
arbetsdokument (SEK(2007)0214), (SEK(2007)0215) och (SEK(2007)0216),

– med beaktande av EG-fördraget, särskilt artiklarna 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 och 
152 i detta,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna1, 
särskilt artiklarna 27, 31 och 32 i denna,

– med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner och 
rekommendationer på arbetsmiljöområdet,

– med beaktande av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (ramdirektivet)2, och 
dess särdirektiv,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 8–9 mars 2007,

– med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2002 om en ny arbetsmiljöstrategi för 
gemenskapen 2002–20063,

– med beaktande av sin resolution av den 24 februari 2005 om främjande av hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen4,

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2006 om skydd för anställda inom 
hälsovårdssektorn i Europa mot infektioner som överförs via blodet till följd av skador 
orsakade av sprutor5,

– med beaktande av sin resolution av den 26 april 2007 om att förenkla och rationalisera 
rapporterna om det praktiska genomförandet på området för arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet6,

– med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2007 om anständigt arbete för alla7,

  
1 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.
3 EUT C 300 E, 11.12.2003, s. 165.
4 EUT C 304 E, 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 Antagna texter, P6_TA(2007)0206.
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– med beaktande av sin resolution av den … november 2007 om gemenskapens statistik om 
folkhälsa och hälsa och säkerhet på arbetet1,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A6-…/2007), och av följande skäl:

A. Det finns ett positivt samband mellan ett effektivt skydd för hälsa och säkerhet i arbetet 
och företagens lönsamhet när det gäller övergripande resultat, sjukfrånvaro, 
personalomsättning, personalens motivation, bättre framtoning för företaget och ökad 
produktivitet.

B. De konkurrenskraftigaste ekonomierna har också de högsta hälso- och skyddsnivåerna, 
vilket i sin tur har en positiv effekt på de offentliga finanserna i form av minskade 
socialförsäkringsutgifter och högre produktivitet.

C. Det krävs mer forskning om de långsiktiga hälsoeffekterna av vissa arbeten för att 
förbättra skyddet för arbetstagarna, eftersom vissa sjukdomar uppkommer först flera år 
efter det att arbetet utfördes.

D. Viloperioder är ytterst viktigt för ett högt skydd av arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

E. Internationella arbetsorganisationen (ILO) uppskattar att cirka 130 000 personer per år 
omkommer i arbetsolyckor eller avlider av arbetssjukdomar.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ambitiösa mål att minska arbetsolyckorna 
med 25 procent, men är ytterst oroat över att det saknas målinriktade åtgärder, en tidsplan 
och finansiella åtaganden som kan mätas och utvärderas. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att återkomma med en rapport om framstegen med strategins 
genomförande efter halva tiden.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens starka åtagande att hjälpa de små och 
medelstora företagen att uppfylla sina skyldigheter på arbetsmiljöområdet och stöder 
helhjärtat denna inställning.

3. Europaparlamentet beklagar att målen för att minska arbetssjukdomar inte tas upp i 
meddelandet, men inser att det är svårt att mäta arbetssjukdomar. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att vidareutveckla de nödvändiga statistiska instrumenten, införa 
lämpliga åtgärder och se till att nödvändig forskning genomförs för att se till att 
arbetssjukdomar, särskilt cancersjukdomar, identifieras, erkänns och hanteras på ett 
korrekt sätt.

4. Europaparlamentet betonar att rehabilitering och återanpassning av arbetstagare efter 
sjukdom är av central vikt och välkomnar den särskilda inriktningen på rehabilitering och 

  
1
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återanpassning i de nationella strategierna.

5. Europaparlamentet är djupt oroat över de ytterst höga olyckstalen bland arbetstagare med 
tillfälliga eller tidsbegränsade anställningsavtal, som i några medlemsstater är minst 
dubbelt så höga som för tillsvidareanställda arbetstagare. Parlamentet påpekar att det i 
rådets direktiv 91/383/EEG av den 25 juni 1991 om komplettering av åtgärderna för att 
främja förbättringar av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare med 
tidsbegränsat anställningsförhållande eller tillfälligt anställningsförhållande fastställs som 
en allmän regel att tillfälligt anställda arbetstagare ska ha samma arbetsmiljörättigheter 
som andra arbetstagare, men att inga särskilda mekanismer för att se till att denna princip 
fungerar i praktiken fastställs i direktivet. Parlamentet uppmanar kommissionen att agera 
snabbt för att rätta till dessa brister.

6. Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att se till att de befintliga rättsliga 
instrumenten på arbetsmiljöområdet tillämpas på ett bättre sätt, och uppmanar därför 
kommissionen och medlemsstaterna att utnyttja alla tillgängliga medel för att åstadkomma 
detta. Följande åtgärder bör övervägas:

a) Minimikrav för kvaliteten på förebyggande tjänster och arbetsinspektioner.
b) Strängare påföljder.
c) Bättre utvärderingar av genomförandet av lagstiftningen.
d) Utbyte av god praxis.
e) Stärka en förebyggande kultur.
f) Öka arbetstagarnas inflytande på arbetsplatsen.

7. Europaparlamentet anser att arbetsplatsinspektioner är en central del av genomförandet av 
arbetsmiljölagstiftningen och oroar sig över att kommissionen har för avsikt att minska 
antalet medlemmar i Yrkesinspektörskommittén (SLIC). Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att

a) förse SLIC med nödvändiga resurser för att kommittén ska kunna arbeta effektivt,
b) vidareutveckla systemen för informationsutbyte för att se till att förfrågningar om 

information och samarbete bemöts på ett effektivt sätt,
c) utvärdera effektiviteten och effekterna av den inspektionsverksamhet som har 

föreslagits av SLIC,
d) införa metoder för att utvärdera de nationella inspektionssystemen, särskilt genom 

att fastställa resultattavlor.

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att

e) tillhandahålla tillräcklig personal och finansiella medel för de nationella 
inspektionsorganen,

f) öka antalet yrkesinspektörer så att antalet som lägst uppgår till 1 yrkesinspektör per 
10 000 arbetstagare, i linje med ILO:s rekommendationer,

g) öka kvaliteten på arbetsmiljöinspektionerna genom att tillhandahålla en mer 
övergripande yrkesutbildning som omfattar områden som t.ex. psykologi, ergonomi, 
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hygien och toxikologi,
h) inrikta inspektionerna på prioriterade områden, sektorer och företag, där det finns 

många sårbara grupper, t.ex. migrantarbetare, arbetstagare som tillfälligt hyrs ut av 
bemanningsföretag samt unga och äldre arbetstagare.

8. Europaparlamentet påpekar att vikten av förebyggande inte kan betonas nog och 
uppmanar kommissionen att genomföra följande åtgärder inom ramen för strategin:

a) Att se till att arbetsgivarna inför effektiva förebyggande tjänster på arbetsplatserna.
b) Att främja övergripande förebyggande åtgärder enligt den rangordning av åtgärder 

som anges i ramdirektivet 89/391/EEG.
c) Att betona att riskbedömning ska vara en kontinuerlig process, inte en 

engångsföreteelse, och att personalen ska delta fullt ut i riskbedömningarna.
d) Att se till att förebyggande åtgärder genomförs internt i så stor utsträckning som 

möjligt.
e) Att se till att hälsoövervakning kombineras med förebyggande åtgärder.

9. Europaparlamentet välkomnar meddelandets förslag om utbildning och yrkesinriktad 
utbildning och anser att detta är en nyckelfaktor för att kunna skapa en förebyggande 
kultur, vilket bör vara en kontinuerlig process.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga att införa ekonomiska 
incitament för att främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, särskilt genom skatterabatter 
eller företräde för ”säkra” företag och arbetsmiljöcertifierade företag i offentliga 
upphandlingar, att införa ett ”bonus-malus”-system för sjukförsäkringar och 
socialförsäkringsavgifter, och ekonomiska incitament för att ersätta omodern eller osäker 
utrustning.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över rådets direktiv 92/85/EEG om 
åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är 
gravida, nyligen har fött barn eller ammar.

12. Europaparlamentet välkomnar kravet att medlemsstaterna ska utarbeta nationella 
strategier och betonar att dessa strategier bör omfatta samma tidsperiod och inledas 
samma år för att underlätta jämförelser av strategierna och resultaten. Parlamentet anser 
att medlemsstaterna även ska sätta upp tydliga och mätbara mål och att strategierna ska
inriktas särskilt på små och medelstora företag och sårbara grupper såsom 
migrantarbetare, unga och äldre arbetstagare, kvinnor, uthyrda arbetstagare och 
arbetstagare med funktionshinder.

13. Europaparlamentet uppmanar både kommissionen och medlemsstaterna att tillämpa 
ramdirektivet och de befintliga arbetsmiljöbestämmelserna fullt ut för alla arbetstagare, 
och särskilt ta hänsyn till arbetstagare som ofta förbigås, såsom anställda vid 
jordbruksföretag, personer som arbetar med hushållstjänster samt distansarbetare, och 
överväga alla möjliga alternativ för att utöka EU:s arbetsmiljöbestämmelser till att omfatta 
egenföretagare och anställda inom militära yrken när så är lämpligt.
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14. Europaparlamentet anser att arbetsgivarnas skyldigheter på arbetsmiljöområdet inte bara 
bör begränsas till de krav som de är skyldiga att uppfylla enligt anställningsavtalen, utan 
även bör omfatta utläggning på underleverantörer, och att medlemsstaterna därför bör 
överväga att begränsa antalet mellanled vid användning av underleverantörer och införa 
solidariskt ansvar för huvudentreprenören när det gäller underleverantörens skyldigheter 
gentemot sin personal.

15. Europaparlamentet emotser resultatet av det andra samrådet med arbetsmarknadens parter 
om belastningsbesvär, och anser att det lämpligaste alternativet är ett direktiv med tanke 
på den ökande förekomsten av belastningsbesvär och att den befintliga lagstiftningen är 
klart olämplig eftersom den inte omfattar alla arbetssituationer eller täcker alla risker som 
är förknippade med arbetsrelaterade belastningsbesvär.

16. Europaparlamentet emotser resultatet av det andra samrådet med arbetsmarknadens parter 
om översynen av direktivet om cancerogena ämnen från 2004 och anser att det 
lämpligaste alternativet är att ändra detta direktiv så att det även omfattar mutagena ämnen 
och reproduktiva toxiner. Parlamentet föreslår vidare att de yrkeshygieniska gränsvärden 
för cancerogena ämnen som anges i direktivet ska ses över och att nya yrkeshygieniska 
gränsvärden ska fastställas för vissa cancerogena ämnen, mutagena ämnen och 
reproduktiva toxiner som inte har inbegripits i direktivet ännu, och anser slutligen att 
kristallina kiseldioxider bör vara en prioritering.

17. Europaparlamentet välkomnar det ramavtal som arbetsmarknadens parter nyligen ingått 
om trakasserier och våld på arbetsplatsen, men beklagar att avtalet inte uttryckligen 
omfattar frågan om våld från tredje part. Parlamentet uppmanar därför arbetsmarknadens 
parter att ingå ett sektorsövergripande avtal om denna fråga och att kommissionen ska
lägga fram förslag om det inte är möjligt att sluta ett sådant avtal.

18. Europaparlamentet betonar vikten av en kontinuerlig dialog mellan alla berörda parter, 
däribland statliga myndigheter, arbetsgivare, arbetstagare och deras företrädare och 
civilsamhället, som ett centralt verktyg för ett effektivt skydd av hälsa och säkerhet i 
arbetet. Parlamentet anser att denna dialog bör leda till ökade kunskaper om de verkliga 
hälso- och säkerhetsrisker som arbetstagarna möter på arbetsplatsnivå och sektorsnivå 
samt utbyte av god praxis.

19. Europaparlamentet anser att arbetstagarnas representation är central för all 
arbetsmiljöpolitik, och att det positiva sambandet mellan skyddsombud på arbetsplatsen 
och förbättrad produktivitet inte får underskattas. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att främja arbetstagarnas deltagande och se till att så många 
arbetstagare som möjligt har tillgång till skyddsombud.

20. Europaparlamentet anser att alltför långa arbetsdagar är en av nyckelfaktorerna när det 
gäller ökningen av olyckor och sjukfrånvaro och uppmanar till en vettig balans mellan 
arbete och privatliv.

21. Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att identifiera och övervaka nya och 
ökade risker – t.ex. inom nanoteknik och på det psykosociala området. Parlamentet
gratulerar därför Europeiska arbetsmiljöbyråns riskcentrum till det genomförda arbetet



PE 393.990v01-00 8/10 PR\684307SV.doc
Extern översättning

SV

och förväntar sig att kommissionen ska agera på grundval av resultaten av detta arbete och 
lägga fram nödvändiga förslag när nya risker identifieras.

22. Europaparlamentet rekommenderar att Europeiska arbetsmiljöbyrån forskar kring de 
särskilda problem och risker som arbetstagare med tillfälliga eller tidsbegränsade 
anställningsavtal och anställda hos underleverantörer möter för att underlätta 
kommissionens och medlemsstaternas arbete för att motverka dessa risker och genomföra 
den befintliga lagstiftningen på lämpligt sätt för dessa grupper.

23. Europaparlamentet påpekar vikten av att samarbeta med internationella organisationer 
(WTO, WHO, ILO) på global nivå och se till att internationella konventioner och avtal om 
arbetarskydd och arbetsmiljö antas och genomförs av alla parter. Parlamentet anser att 
detta är en viktig faktor för att upprätthålla EU:s konkurrenskraft och undvika att 
EU-företag omlokaliserar verksamheten till länder utanför EU med mindre sträng 
arbetsmiljölagstiftning. Parlamentet anser vidare att detta är människorättsliga frågor och 
att de därför bör tas upp vid förhandlingar med tredjeländer.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa internationella 
arbetsmiljöbestämmelser, och särskilt ratificera ILO:s konvention C-187 och genomföra 
rekommendationen R-197.

25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Kommissionens meddelande om gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012

Kommissionens meddelande bör välkomnas, särskilt den starka inriktningen på arbetsolyckor 
(med målet att minska arbetsolycksfallsfrekvensen med 25 procent inom EU), och
kommissionens åtagande att hjälpa de små och medelstora företagen att genomföra den 
befintliga lagstiftningen på detta område. Det är även mycket positivt att utbildning och 
yrkesinriktad utbildning, ekonomiska incitament och förslaget om nationella strategier 
betonas i meddelandet. Föredraganden beklagar emellertid att arbetssjukdomar och 
cancersjukdomar inte betonas tillräckligt i meddelandet, eftersom dessa sjukdomar är långt 
allvarligare och mer vanligt förekommande än arbetsplatsolyckor, och får allvarliga följder 
för arbetstagarnas hälsa, företagen, produktiviteten och samhället i stort. Föredraganden är 
också besviken över att kommissionen inte uttryckligen anger hur den har för avsikt att nå de 
fastställda målen. Det krävs detaljerade handlingsplaner med finansiella åtaganden och 
tidsgränser för att framstegen ska kunna mätas och övervakas. Även om de allra flesta 
naturligtvis instämmer i de goda avsikter som framförs i meddelandet blir de meningslösa om 
inga verkliga åtgärder vidtas.

Genomförande

Bristerna i genomförandet och det stora behovet av förbättringar kan inte betonas nog starkt, 
men det är även viktigt att understryka att det även krävs nya initiativ, särskilt när det gäller 
nya och ökade risker. Det krävs en lämplig avvägning mellan strängare och bättre 
arbetsplatsinspektioner, effektivt förebyggande, lämpliga incitament och påföljder, samt 
utbyte av god praxis och ökat deltagande för arbetstagarna.

Högriskgrupper och högrisksektorer

Det är oroande att förekomsten av arbetsolyckor och arbetssjukdomar är ojämnt fördelade 
mellan medlemsstaterna i statistiken. Olycks- och sjukdomstalen är högre än EU-genomsnittet 
för vissa grupper av arbetstagare, såsom migrantarbetare, tillfälligt anställda vid 
bemanningsföretag, unga och äldre arbetstagare.

Företag som små och medelstora företag, mikroföretag och högrisksektorer som 
byggnadssektorn, fisket, jordbruket och transportsektorn uppvisar också mycket högre siffror, 
och även där är siffrorna högre för vissa medlemsstater. Föredraganden anser att dessa
problemområden är lätta att identifiera och att de måste behandlas som en prioriterad fråga.

Problemen är särskilt akuta för de grupper av sårbara arbetstagare som nämns i föregående 
stycke. Dessa arbetstagare har ofta atypiska yrken, såsom distansarbete, har tillfälliga 
anställningsavtal och utsätts för högre risker på grund av de otydliga ansvarsförhållanden som 
råder när det gäller utläggning på entreprenad eller på underentreprenörer. De flesta av dessa 
arbetstagare är låginkomsttagare och utsätts för högre risker på grund av brist på utbildning 
och bristande kunskap om sina rättigheter och de risker som är involverade i arbetet.

Medlemsstaterna bör beakta högriskgrupper och högrisksektorer fullt ut i de nationella 
strategierna och inrikta sig på problemen med atypiska anställningsavtal.
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Många högriskgrupper omfattas därtill inte av ramdirektivet om arbetstagarnas säkerhet och 
hälsa i arbetet för närvarande, och föredraganden anser därför att man bör se till att så många 
arbetstagare som möjligt omfattas och principen om att alla arbetstagare bör ha samma 
rättigheter på detta område bör tillämpas på lämpligt sätt.

Skydd av gravida kvinnor är också en viktig skyldighet, och det är dags att genomföra en 
översyn av direktivet om gravida arbetstagare.

Nya initiativ

Kommissionen genomför för närvarande två samrådsförfaranden med arbetsmarknadens 
parter om belastningsbesvär och cancerogena ämnen. Föredraganden anser att det saknas en 
lämplig rättslig ram för båda dessa områden och att det följaktligen är nödvändigt att agera 
enligt den handlingslinje som kommissionen har föreslagit inom ramen för det andra 
samrådsförfarandet med arbetsmarknadens parter.

Internationell nivå

Det internationella samarbetet är utan tvivel mycket viktigt och fördelaktigt för 
medlemsstaterna, eftersom det bidrar till att de kan öka arbetsmiljöskyddet för att se till att 
EU:s handelspartner och grannländer inte försöker vinna kortsiktiga (men till slut 
kontraproduktiva) fördelar genom att tillämpa lägre arbetsmiljönormer för att sänka 
kostnaderna, och därmed slå ut länder med högre arbetsmiljöskydd. Det viktigaste i detta 
sammanhang är emellertid att alla arbetstagares rättigheter och värdighet respekteras i alla 
länder, och EU har mycket goda förutsättningar för att främja arbetstagarnas rättigheter i 
förhandlingar om handelsfrågor och bistånd med tredjeländer, och kan dessutom utnyttja den 
lockande utsikten till EU-medlemskap.

Övriga frågor

Detta förslag till betänkande innehåller långtifrån alla frågor och punkter som föredraganden 
anser vara viktiga, men på grund av bristande utrymme kan inte alla dessa frågor tas med. De 
är emellertid värda att uppmärksammas i Europaparlamentets slutliga resolution.
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