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Amendement ingediend door Astrid Lulling

Amendement 1
Paragraaf 3

3. wijst erop dat de communautaire richtlijnen inzake de veiligheid en gezondheid op het 
werk geen betrekking hebben op huishoudelijke arbeid en de (schrapping) arbeid van 
meehelpende echtelieden in familiebedrijven, met name in de handel, de sector 
ambachten en de landbouw; verzoekt de Commissie initiatieven te ontplooien voor de 
bescherming van de veiligheid en de gezondheid van alle werkenden, in het bijzonder 
door het eindelijk presenteren van voorstellen voor de door het Parlement in 1997 
gevraagde wijzigingen aan richtlijn 86/613/EEG van de Raad van 11 december 1986 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig 
werkzame mannen en vrouwen, de landbouwsector daarbij inbegrepen, en tot 
bescherming van het moederschap1;

Or. fr

  
1 PB L 359 van 19.12.1986, blz. 56.
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Amendement ingediend door Astrid Lulling

Amendement 2
Paragraaf 5

5. verzoekt de werkgevers en de vakbonden, rekening houdende met hun dubbele 
verantwoordelijkheid ten opzichte van enerzijds de samenleving en anderzijds het 
eigen bedrijf, toe te zien op de juiste toepassing van de wetgeving ter bescherming van 
werkneemsters en hen in het bijzonder in de gelegenheid te stellen hun privé- en 
beroepsleven te combineren; verzoekt de sociale partners verder passende 
arbeidsomstandigheden en een passend arbeidsmilieu te creëren voor zwangere 
vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven;

Or. fr

Amendement ingediend door Astrid Lulling

Amendement 3
Paragraaf 6

6. wijst erop dat de richtlijn betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk1

meer kansen creëert voor de gelijke participatie van werknemers en werkgevers in de 
ontwikkeling van de strategie voor de preventie en de voortdurende verbetering van de 
veiligheids- en gezondheidsvoorwaarden; wijst met klem op de noodzaak van een 
betere vertegenwoordiging van vrouwen in de besturen van vakbonden en 
werkgeversorganisaties, teneinde ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met 
hun standpunten inzake gezondheid en veiligheid, en teneinde te komen tot passende 
maatregelen voor het verbeteren van de gezondheids- en veiligheidssituatie.

Or. fr

  
1 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, PB L 183 
van 29.6.1989, blz. 1.


