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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että "yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategiassa"1 edistetään 
sukupuoliulottuvuuden sisällyttämistä työterveyteen ja -turvallisuuteen; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan ja edistämään tätä ulottuvuutta järjestelmällisesti ja 
tehokkaasti;

2. ottaen huomioon, että viimeisten tietojen mukaan2 naisvaltaisilla aloilla on havaittavissa 
tapaturmien lisääntyminen, joskin vähäinen, kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään uusia toimia, jotka kohdistuvat naisten työpaikoillaan kohtaamiin 
erityisongelmiin; kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään naisiin kohdistuvat työperäiset 
riskit niihin indikaattoreihin, joiden avulla seurataan työterveyttä ja -turvallisuutta 
(kansalliset tapaturmaraportit, asiaa koskevat tutkimukset ja selvitykset); 

3. panee merkille, että työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat yhteisön direktiivit eivät kata 
kotitaloustyötä tai avustavan puolison tekemää epävirallista työtä (esim. 
perheyrityksessä); pyytää komissiota tekemään aloitteita kaikkien työtä tekevien naisten 
turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi;

4. korostaa, että naisiin kohdistuva syrjintä työmarkkinoilla ja työympäristössä vaikuttaa 
heidän terveyteensä ja turvallisuuteensa; kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
direktiivin 2002/73/EY3, jossa mainitaan syrjinnän poistaminen ja erityisesti sukupuolinen 
häirintä ja muut syrjinnän muodot, jotka liittyvät äitiyteen; pyytää komissiota sen jälkeen, 
kun direktiivi on siirretty osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä, suorittamaan laadullisen ja 
vertailevan arvioinnin käyttöön otetuista säännöksistä;

5. ottaa huomioon, että yritysten yhteiskunnallinen vastuu liittyy sekä yhteiskuntaan että itse 
yritykseen; kehottaa työnantajia huolehtimaan naistyöntekijöitä suojelevan lainsäädännön 
asianmukaisesta täytäntöönpanosta ja erityisesti tekemään perheen ja työelämän 
yhteensovittamisen heille helpommaksi; kehottaa työnantajia myös luomaan raskaana 
oleville ja imettäville naisille suotuisat olosuhteet ja työympäristön;

  
1 Komission tiedonanto otsikolla "Työn ja yhteiskunnan muutoksiin sopeutuminen: Yhteisön uusi työterveys- ja 
työturvallisuusstrategia vuosiksi 2002–2006 (KOM(2002)0118).
2 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien direktiivien käytännön täytäntöönpanosta 
(KOM(2004)0062). Tämä koskee tekstiili- ja vaatetusalaa, myynti- ja korjausalaa, hotelli- ja ravintola-alaa sekä 
rahoitus- ja yritysalaa.
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/73/EY, annettu 23 päivänä syyskuuta 2002, miesten ja 
naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen 
ja uralla etenemiseen sekä työoloissa annetun neuvoston direktiivin 76/207/ETY muuttamisesta (EYVL L 269, 
5.10.2002, s. 15.)
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6. ottaa huomioon, että työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva direktiivi1 luo paremmat 
mahdollisuudet työntekijöiden ja työnantajien tasavertaiseen osallistumiseen 
työtapaturmien ehkäisemistä ja terveys- ja turvallisuusolosuhteiden jatkuvaa parantamista 
koskevan strategian laatimiseen; korostaa tarvetta lisätä naisten edustusta 
ammattijärjestöissä ja koordinointielimissä, jotta heidän terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyvät tarpeensa otettaisiin huomioon ja jotta laadittaisiin näiden tarpeiden 
tyydyttämiseen soveltuvia toimintalinjoja.

  
1 Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL:n suomenk. erityispainos, alue 5, nide 4, 
s. 0146 ). 


