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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut 
šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Kopienas stratēģija veselībai un drošībai1 veicina dzimumu dimensijas 
iekļaušanu veselības aizsardzībā un drošībā darbā; aicina dalībvalstis sistemātiski un 
efektīvi īstenot šo dimensiju un sekmēt tās attīstību;

2. atzīmē, ka pēdējie dati2 uzrāda nelielu nelaimes gadījumu pieaugumu nozarēs, kurās ir 
nodarbinātas galvenokārt sievietes; aicina Komisiju un dalībvalstis ierosināt jaunus 
pasākumus saistībā ar specifiskajām problēmām, ar kurām sievietēm nākas saskarties 
darba vietā; kā arī aicina dalībvalstis iekļaut arodriskus attiecībā uz sievietēm to rādītāju 
vidū, kurus izmanto veselības un drošības uzraudzībai darbā (dalībvalstu ziņojumi par 
nelaimes gadījumiem, zinātniskie pētījumi);

3. atzīmē, ka Kopienas direktīvas par veselības aizsardzību un drošību darbā neparedz darbu 
mājsaimniecībā vai neoficiālo darbu, ko sievietes veic kā “palīgi” (piemēram, ģimenes 
uzņēmumos); aicina Komisiju uzņemties iniciatīvu, lai aizsargātu visu strādājošo sieviešu 
veselību un drošību;

4. uzsver, ka sieviešu diskriminācija darba tirgū un darba vidē ietekmē viņu veselību un 
drošību; aicina dalībvalstis īstenot Direktīvu Nr. 2002/73/EK3, kuras mērķis ir izskaust 
diskrimināciju, jo īpaši seksuālo uzmākšanos un citus, ar mātes stāvokli saistītus, 
diskriminācijas veidus; aicina arī Komisiju pēc dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanas 
pabeigšanas veikt ieviesto tiesību aktu noteikumu kvalitatīvu un salīdzinošu novērtējumu;

5. uzskata, ka kolektīva sociālā atbildība attiecas gan uz sabiedrību, gan pašiem 
uzņēmumiem; aicina darba devējus nodrošināt, ka tiek pienācīgi īstenoti tiesību akti, kas 
aizsargā strādājošās sievietes, un jo īpaši palīdzēt viņām savienot ģimenes dzīvi ar darbu; 
kā arī aicina darba devējus nodrošināt labvēlīgus apstākļus un piemērotu darba vidi 
grūtniecēm un mātēm, kuras baro zīdaiņus;

6. uzskata, ka direktīva par veselības aizsardzību un drošību darbā4 piedāvā vairāk iespēju 
darba ņēmējiem un darba devējiem līdzvērtīgi piedalīties preventīvas stratēģijas izstrādē, 

  
1 Komisijas ziņojums “Pielāgošanās izmaiņām darbā un sabiedrībā — jauna Kopienas stratēģija veselībai un 
drošībai darbā laika posmam no 2002. gada līdz 2006. gadam (KOM(2002 0118)).
2 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālajai komitejai un Reģionu 
komitejai attiecībā uz direktīvu par veselības aizsardzību un drošību darbā noteikumu īstenošanu praksē 
(KOM(2004) 0062). Tas atgadās tekstilrūpniecībā un gatavo apģērbu ražošanā, tirdzniecībā, remonta darbos, 
viesnīcu pakalpojumu sniegšanā un sabiedriskajā ēdināšanā, kā arī finanšu pakalpojumu sniegšanā un pārvaldē.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra Direktīva Nr. 2002/73/EK, ar kuru groza Padomes 
Direktīvu Nr. 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem 
(OV 269, 5.10.2002., 15. lpp.).
4 Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīva Nr. 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba 
ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.).
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ar kuru veic nepārtrauktus uzlabojumus veselības un drošības jomā; uzsver 
nepieciešamību pēc lielākas sieviešu pārstāvības arodbiedrībās un koordinējošās 
struktūrās, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā viņu ar veselību un drošību saistītās 
vajadzības un tiek paredzēta atbilstīga politika šo vajadzību apmierināšanai.


