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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζοντας ότι η «κοινοτική στρατηγική υγείας και ασφάλειας»1 προωθεί την 
ένταξη της διάστασης του φύλου στην ασφάλεια και υγεία στον χώρο της εργασίας, καλεί 
τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν και να προωθήσουν αυτή τη διάσταση συστηματικά και 
αποτελεσματικά. 

2. λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των τελευταίων στοιχείων2, καταγράφεται αύξηση των 
ατυχημάτων, αν και μικρή, σε τομείς κατά κύριο λόγο γυναικείας απασχόλησης, καλεί 
την Επιτροπή  και τα κράτη μέλη να προωθήσουν νέα μέτρα σχετικά με τα ειδικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον εργασιακό τους χώρο· καλεί δε τα 
κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τους επαγγελματικούς κινδύνους για τις γυναίκες στους 
εφαρμοζόμενους δείκτες παρακολούθησης της ασφάλειας και υγείας στην εργασία 
(εθνικές αναφορές ατυχημάτων, σχετικές έρευνες και μελέτες).

3. επισημαίνοντας ότι οι κοινοτικές οδηγίες για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία δεν 
καλύπτουν την οικιακή εργασία, την ανεπίσημη εργασία των γυναικών συμβοηθούντων 
μελών (π.χ. στην οικογενειακή επιχείρηση) καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
πρωτοβουλίες για την προστασία της ασφάλειας και υγείας όλων των εργαζομένων 
γυναικών.  

4. τονίζοντας ότι οι διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στην αγορά εργασίας και το 
εργασιακό περιβάλλον επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια τους, καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την οδηγία  2002/73/ΕΚ3, που αναφέρεται στην άρση των διακρίσεων και 
συγκεκριμένα στη σεξουαλική παρενόχληση και σε άλλες διακρίσεις που έχουν σχέση με 
τη μητρότητα· καλεί δε την Επιτροπή, με το πέρας της μεταφοράς στις εθνικές νομοθεσίες 
να προβεί σε ποιοτική και συγκριτική αποτίμηση των εισαχθεισών νομοθετικών 
διατάξεων. 

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη συνδέεται τόσο με την κοινωνία 
όσο και με την ίδια την επιχείρηση, καλούνται οι εργοδότες να μεριμνούν για τη σωστή 
εφαρμογή της νομοθεσίας που προστατεύει τις εργαζόμενες και ιδίως να τις διευκολύνουν 
στην εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής· καλούνται επίσης οι 

  
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προσαρμογή στις αλλαγές της εργασίας και της κοινωνίας: μία νέα 
κοινοτική στρατηγική υγείας και ασφάλειας 2002 - 2006» (COM(2002)0118).  
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική επιτροπή και την επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη των οδηγιών για 
την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία (COM(2004)0062). Αυτό συμβαίνει στους κλάδους της 
κλωστοϋφαντουργίας και του έτοιμου ενδύματος, του εμπορίου και των επισκευών, των ξενοδοχείων και της
εστίασης, των χρηματοοικονομικών και της διοίκησης.
3 Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως 
ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (ΕΕ L 269 της 5.10.2002 σελ. 15).
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εργοδότες να δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες και περιβάλλον εργασίας για τις γυναίκες  
εγκύους ή αυτές που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας. 

6. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία1 δημιουργεί 
μεγαλύτερες ευκαιρίες για την ισότιμη συμμετοχή εργαζομένων και εργοδοτών στη 
χάραξη της στρατηγικής για την πρόληψη και τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών υγείας 
και ασφάλειας, τονίζει την ανάγκη αυξημένης εκπροσώπησης των γυναικών στα 
συνδικαλιστικά και συντονιστικά όργανα, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες τους για 
υγεία και ασφάλεια και να προβλεφθούν οι κατάλληλες πολιτικές για την αντιμετώπιση 
τους. 

  
1 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183, της 
29.6.1989, σελ. 1).


