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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon kutsub vastutavat tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni üles lisama oma resolutsiooni ettepanekusse järgmisi ettepanekuid:

1. rõhutab, et ühenduse töötervishoiu- ja tööohutuse strateegias1 edendatakse soolise mõõtme 
esiletoomist töötervishoiu- ja tööohutuse küsimustes; kutsub liikmesriike üles seda 
mõõdet süsteemselt ja tõhusalt rakendama ja edendama;

2. märgib, et viimaste näitajate2 põhjal on märgata tööõnnetuste arvu kerget suurenemist 
sektorites, kus töötavad peamiselt naised; kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles 
esitama uusi meetmeid seoses probleemidega, millega naised töökohal kokku puutuvad; 
samuti kutsub liikmesriike üles lisama naiste kutsealased riskid näitajate hulka, mida 
kasutatakse töötervishoiu ja tööohutuse kontrollimisel (riikide aruanded õnnetusjuhtumite 
kohta, teadusuuringud ja uurimused);

3. märgib, et töötervishoidu ja tööohutust käsitlevad ühenduse direktiivid ei hõlma 
majapidamistöid või mitteametlikku tööd, mida naised teevad abilistena (nt 
perekonnaettevõtetes); kutsub Euroopa Komisjoni üles tegema algatusi kõikide töötavate 
naiste töötervishoiu ja tööohutuse kaitsmiseks;

4. rõhutab, et naiste diskrimineerimine tööturul ja töökeskkonnas mõjutab nende töötervist ja 
tööohutust; kutsub liikmesriike üles rakendama direktiivi nr 2002/73/EC3, mille eesmärk 
on kaotada diskrimineerimine, eriti seksuaalne ahistamine ja teised emadusega seotud 
diskrimineerimise viisid; kutsub ühtlasi üles Euroopa Komisjoni kvalitatiivselt ja 
võrdlevalt hindama rakendatud õiguslikke sätteid, kui ülevõtmine riikide 
õigussüsteemidesse on lõppenud;

5. on seisukohal, et ettevõtete sotsiaalse vastutusega on seotud nii ühiskond kui ettevõtted; 
kutsub tööandjaid üles tagama, et naistöötajaid kaitsvaid õigusakte rakendataks 
nõuetekohaselt, ning eriti aitama neil ühendada pere- ja tööelu; kutsub ühtlasi tööandjaid 
üles looma rasedatele naistele ja imetavatele emadele soodsaid tingimusi ja sobivat 
töökeskkonda;

6. on seisukohal, et töötervishoiu ja tööohutuse direktiiviga4 on loodud paremad võimalused 
töötajate ja tööandjate võrdseks osalemiseks ennetava strateegia koostamisel, mille 

  
1 Euroopa Komisjoni teatis pealkirjaga "Kohandumine muudatustega töökohal ja ühiskonnas: uus ühenduse 
tervishoiu ja tööohutuse strateegia 2002–2006" (COM(2002 0118)).
2 Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele tervishoiu ja tööohutuse direktiivi sätete rakendamise kohta (COM(2004) 0062). Seda 
esineb tekstiili- ja rõivatööstuses, kaubanduses, parandustööde puhul, hotellinduses ja toitlustamises, 
finantsteenuste ja haldussektoris.
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/73/EÜ, 23. september 2002, millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 76/207/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, 
kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega (EÜT 269, 5.10.2002, lk 15).
4 Nõukogu direktiiv, 12. juuni 1989, töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete 
kehtestamise kohta (89/391/EMÜ) (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1).
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tulemusena paraneksid jätkuvalt töötervishoid ja tööohutus; rõhutab vajadust naiste 
suurema esindatuse järele ametiühingutes ja juhtorganites, mis tagaks, et nende 
töötervishoiu ja tööohutusega seotud vajadusi võetakse arvesse ning tehakse ettepanekud 
sobivate muudatuste sisseviimiseks. 


