
PA\549935HU.doc PE 350.227v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

IDEIGLENES
2004/2205(INI)

9.12.2004

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a munkahelyi egészségvédelem és biztonság előmozdításáról
(2004/2205(INI))

Fogalmazó: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou



PA\549935HU.doc PE 350.227v01-002/1PA\549935HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\549935HU.doc PE 350.227v01-003/1PA\549935HU.doc

HU

JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. Hangsúlyozza, hogy a közösségi egészségügyi és biztonsági stratégia1 előmozdítja a 
nemek közötti esélyegyenlőség kérdésének beépítését a munkahelyi egészségvédelembe 
és biztonságba; felhívja a tagállamokat, hogy módszeresen és hatékonyan hajtsák végre és 
mozdítsák elő e kérdést;

2. Megjegyzi, hogy a legutóbbi adatok2 a főként nőket foglalkoztató ágazatokban a balesetek 
számának – bár enyhe – növekedését jelzik; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
kezdeményezzenek új intézkedéseket a nők munkahelyi problémáival összefüggésben; 
felhívja továbbá a tagállamokat a nők foglakoztatási kockázatainak beépítésére a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság nyomon követése során alkalmazott mutatók 
közé (nemzeti baleseti jelentések, kutatások és tanulmányok);

3. Megjegyzi, hogy a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló közösségi 
irányelvek nem vonatkoznak a háztartási munkára vagy a nők „segítőként” történő nem 
hivatalos munkavégzésére (például családi cégeknél); felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
kezdeményezéseket valamennyi dolgozó nő munkahelyi egészségvédelme és biztonsága 
érdekében;

4. Hangsúlyozza, hogy a nők diszkriminációja a munkaerőpiacon és a 
munkakörülményekben kihatással van egészségükre és biztonságukra; felhívja a 
tagállamokat, hogy hajtsák végre a 2002/73/EK irányelvet3, melynek célja a 
diszkrimináció, különösen a szexuális zaklatás és a diszkrimináció  más, az anyasághoz 
kapcsolódó formáinak megszüntetése; felhívja továbbá a Bizottságot arra, hogy a nemzeti 
átültetés befejeződése után folytasson minőségi és összehasonlító értékeléseket a 
bevezetett jogszabályi rendelkezésekről;

5. Úgy véli, hogy a vállalatok szociális felelőssége mind a társadalomra, mind magukra a 
vállalatokra vonatkozik; felhívja a munkaadókat, hogy biztosítsák a női dolgozók 
védelmét szolgáló jogszabályok megfelelő végrehajtását és különösen azt, hogy segítsék 
őket a családi élet és a munka összebékítésében; felhívja továbbá a munkáltatókat, hogy 
biztosítsanak kedvező feltételeket és megfelelő munkakörülményeket a terhes nőknek és a 
kismamáknak;

  
1 Az “Alkalmazkodás a munkahelyi és társadalmi változásokhoz: a munkahelyi egészségvédelemről és 
biztonságról szóló 2002-2006-os új közösségi stratégia” című európai bizottsági közlemény (COM(2002 0118).
2 Az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók 
Bizottságához intézett európai bizottsági közlemény a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányelvek 
rendelkezéseinek gyakorlati végrehajtásáról (COM(2004) 0062). Ez felmerül a ruhaipari, kereskedelmi, javítási, 
szálloda- és vendéglátó-ipari, pénzügyi szolgáltatások és igazgatás esetében.
3 'Az Európai Parlament és a Tanács 2002. szeptember 23-i 2002/73/EK irányelve a férfiak és nők közötti 
egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő 
végrehajtásáról szóló 76/207/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL 269., 2002.10.5., 15. o.).
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6. Úgy véli, hogy a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló közösségi 
irányelv1 nagyobb lehetőséget biztosít a dolgozóknak és a munkaadóknak egy olyan 
megelőző stratégia kialakításában való egyenjogú részvételhez, mely folytonosan javítja 
az egészségvédelmet és biztonságot; hangsúlyozza a nők fokozott képviseletének 
szükségességét a szakszervezetekben és a koordinációs szervekben annak biztosítására, 
hogy egészségvédelmi és biztonsági igényeiket figyelembe vegyék, és ezen igények 
biztosítására megfelelő rendelkezéseket hozzanak. 

  
1 'A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).


