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Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 1
Ustęp 3

3. uwzględniając, że dyrektywy wspólnotowe w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy nie obejmują pracy w gospodarstwie domowym lub pracy małżonków 
w firmach rodzinnych, w szczególności w dziedzinie handlu, rzemiosła i rolnictwa, 
wzywa Komisję do podjęcia inicjatyw w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
wszystkich pracowników, proponując w końcu zmiany, których zażądał Parlament 
Europejski w 1997 r. w odniesieniu do dyrektywy 86/613/EWG Rady z 11 grudnia 
1986 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 
pracujących na własny rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony 
kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa 1;

Or. fr

  
1 Dz.U. L 359 z 19.12.1986, str. 56.
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Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 2
Ustęp 5

5. uwzględniając, że odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw dotyczy zarówno 
społeczeństwa, jak i samych firm, wzywa pracodawców oraz związki zawodowe 
pracowników, aby zapewnili należyte wykonywanie ustawodawstwa chroniącego 
pracownice, a w szczególności aby pomogli im godzić życie rodzinne i zawodowe; 
wzywa także partnerów społecznych do tworzenia sprzyjających warunków i 
odpowiedniego środowiska pracy dla kobiet w ciąży i matek karmiących;

Or. fr

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 3
Ustęp 6

6. uwzględniając, że dyrektywa w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy 
zapewnia większe możliwości równego udziału pracowników i pracodawców w 
przygotowaniu strategii prewencyjnej, która umożliwia stałą poprawę zdrowia i 
bezpieczeństwa, podkreśla potrzebę większej reprezentacji kobiet na stanowiskach 
wysokiego szczebla w związkach zawodowych i organizacjach pracowniczych w celu 
zapewnienia, że ich potrzeby w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa będą brane pod 
uwagę i zostanie wprowadzona odpowiednia polityka zaspokajająca te potrzeby.

Or. fr


