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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at "en fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed"1 fremmer integrering af 
ligestillingsaspektet i forbindelse med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, og 
opfordrer medlemsstaterne til systematisk og effektivt at realisere og fremme dette aspekt;

2. henviser til, at det af de seneste data2 fremgår, at antallet af ulykker er steget, om end 
ganske lidt, i sektorer, hvor kvinder repræsenterer en stor del af de ansatte, og opfordrer 
derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme nye foranstaltninger til løsning af 
de særlige problemer, som kvinder står over for på arbejdspladsen; opfordrer også 
medlemsstaterne til at optage de arbejdsmæssige risici for kvinder i de indikatorer, som de 
anvender til overvågning af sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen (nationale 
ulykkesrapporter, undersøgelser og studier);

3. understreger, at fællesskabsdirektiverne om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
hverken omfatter arbejde i hjemmet eller de medhjælpende hustruers uofficielle arbejde 
(f.eks. i familievirksomheder); opfordrer Kommissionen til at tage initiativer til 
beskyttelse af samtlige arbejdende kvinders sundhed og sikkerhed;

4. understreger, at den diskrimination, som kvinder udsættes for på arbejdsmarkedet og i 
arbejdsmiljøet, indvirker på deres sundhed og sikkerhed; opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemføre direktiv 2002/73/EF3 der tager sigte på fjernelse af diskrimination, især 
seksuel chikane og andre former for diskrimination, der har forbindelse med moderskab; 
opfordrer Kommissionen til, når direktivet er omsat i de nationale lovgivninger, at 
foretage kvalitativ og sammenlignende evaluering af de indførte lovbestemmelser;

5. henviser til, at virksomhedernes sociale ansvar såvel gælder samfundet som 
virksomheden; opfordrer arbejdsgiverne til at drage omsorg for, at den lovgivning, der 
beskytter de arbejdende kvinder, anvendes korrekt, og især til at lette deres muligheder for 
at forene familie- og arbejdsliv; opfordrer ligeledes arbejdsgiverne til at skabe gunstige 
vilkår og et passende arbejdsmiljø for gravide kvinder og kvinder, der ammer;

6. henviser til, at direktivet om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen4 skaber bedre 
muligheder for ligelig deltagelse af arbejdstagere og arbejdsgivere i udformningen af en 

  
1 Meddelelse fra Kommissionen med titlen "Tilpasning til ændringerne i arbejdslivet og i samfundet: en ny 
fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2002-2006" (KOM(2002)0118).
2 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget om den praktiske gennemførelse af bestemmelserne i direktiverne for sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen (KOM(2004)0062). Det gælder tekstil- og beklædningsindustrien, handel og reparationer, 
hotel- og restaurationsbranchen samt finans- og handelssektoren.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 
76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til 
beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår (EFT L 269 af 15.10.2002, s. 15).
4 Rådets direktiv af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed 
og sundhed under arbejdet  (EFT L 183, 29.6.1989, s. 1).
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strategi for forebyggelse og vedvarende forbedring af sundheds- og sikkerhedsvilkårene; 
understreger nødvendigheden af en øget repræsentation af kvinder i fagforeninger og 
ledende organer, så der kan tages hensyn til deres behov for sundhed og sikkerhed og 
træffes de nødvendige politiske foranstaltninger til opfyldelse af disse behov.


