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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetas komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėždamas, kad „Bendrijos sveikatos ir saugumo strategijoje“1 skatinamas lyties 
aspekto integravimas į saugumo ir sveikatos darbo vietoje sritis, ragina valstybes nares 
konkrečiai įgyvendinti ir nuolat bei veiksmingai skatinti šį aspektą;

2. kadangi paskutiniais turimais duomenimis2 užregistruotas nors nelabai daug bet vis dėlto 
padidėjęs nelaimingų atsitikimų sektoriuose, kuriuose daugiausia dirba moterys, skaičius, 
ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti priimti naujas priemones, skirtas spręsti 
specialioms problemoms, su kuriomis susiduria moterys darbo vietoje; taip pat ragina 
valstybes nares įtraukti profesinę riziką, su kuria susiduria moterys, tarp taikomų saugumo 
ir sveikatos darbe priežiūros rodiklių (valstybių pranešimai apie nelaimingus atsitikimus, 
šiuo klausimu atliekami tyrimai ir studijos);

3. kadangi Bendrijos direktyvose dėl saugumo ir sveikatos darbe neatsižvelgiama į namų 
ūkio darbą ir neoficialų padedančių moterų darbą (pavyzdžiui, šeimos įmonėse), ragina 
Komisiją imtis iniciatyvos užtikrinti visų moterų darbuotojų saugumą ir sveikatos 
apsaugą;

4. pabrėždamas, kad moterų užimtumo rinkoje ir jų darbo aplinkoje patiriama diskriminacija 
turi neigiamų pasekmių jų sveikatai ir saugumui, ragina valstybes nares taikyti direktyvą 
2002/73/EB3, kuria siekiama panaikinti diskriminaciją ir ji yra ypač susijusi su seksualiniu 
priekabiavimu bei kitomis diskriminacijos dėl motinystės formomis; taip pat ragina 
Komisiją, ją perkėlus į valstybių teisę, atlikti kokybinį ir lyginamąjį perkeltų teisės aktų 
nuostatų įvertinimą;

  
1 Komisijos komunikatas „Prisitaikyti prie pasikeitimų darbe ir visuomenėje: nauja 2002–2006 m. Bendrijos 
strategija sveikatos ir saugumo srityje“ (KOM(2002)0118).
2 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui dėl konkretaus direktyvos dėl sveikatos ir apsaugos darbe nuostatų įgyvendinimo (KOM(2004)0062).
Šie nelaimingi atsitikimai įvyksta tekstilės ir aprangos gamybos, prekybos ir remonto darbų, viešbučių ir 
maitinimo, finansinių ir administracijos paslaugų sektoriuose.
3 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/73/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos 
direktyvą 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio 
mokymo, paaukštinimo pareigose ir darbo sąlygų atžvilgiu (OL L 269, 2002 10 05, p. 15).
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5. kadangi atsakomybė vykdyti socialinę partnerystę tenka tiek visuomenei, tiek pačiai 
įmonei, ragina darbdavius tinkamai taikyti darbuotojas saugančius teisės aktus ir ypač 
joms padėti suderinti šeimos gyvenimą ir profesinę veiklą; taip pat ragina darbdavius 
sukurti nėščioms arba maitinančioms moterims palankias sąlygas bei darbo aplinką;

6. kadangi direktyva dėl sveikatos ir saugumo darbe1 praplečiamos galimybės darbuotojams 
ir darbdaviams vienodomis teisėmis dalyvauti rengiant prevencijos ir sveikatos bei 
saugumo sąlygų nuolatinio gerinimo strategiją, pabrėžia, kad būtina, jog profesinėse ir 
koordinavimo sąjungose moterims atstovautų daugiau moterų, siekiant, kad būtų geriau 
atsižvelgiama į jų poreikius sveikatos ir saugumo srityje, ir kad būtų numatyti šiems 
poreikiams tenkinti reikalingi veiksmai.

  
1 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai 
darbe gerinti įgyvendinimo (OL L 183, 1989 06 29, p. 1).


