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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. beklemtoont dat in de communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie1 wordt 
aangedrongen op integratie van de genderdimensie in het beleid inzake de veiligheid 
en de gezondheid op het werk, en de lidstaten worden aangespoord deze dimensie 
systematisch en doeltreffend te verwezenlijken en te bevorderen;

2. wijst erop dat volgens de meest recente gegevens2 het aantal ongelukken in sectoren 
waarin voornamelijk vrouwen werkzaam zijn (licht) stijgt; roept de Commissie en de 
lidstaten op nieuwe maatregelen te nemen met betrekking tot de specifieke problemen 
waar vrouwen op hun werk mee worden geconfronteerd; roept de lidstaten op de 
beroepsgevaren voor vrouwen op te nemen in de indicatoren voor het toezicht op de 
veiligheid en gezondheid op het werk (nationale meldingen van ongevallen, 
desbetreffende onderzoeken en studies);

3. wijst erop dat de communautaire richtlijnen inzake de veiligheid en gezondheid op het 
werk geen betrekking hebben op huishoudelijke arbeid en de onofficiële arbeid van 
meehelpende vrouwen (bijv. in familiebedrijven); verzoekt de Commissie initiatieven 
te ontplooien voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van alle 
werkende vrouwen;

4. beklemtoont dat de discriminatie waar vrouwen op de arbeidsmarkt en in het 
arbeidsmilieu mee te maken hebben, van invloed is op hun veiligheid en gezondheid; 
roept de lidstaten op toepassing te geven aan richtlijn 2002/73/EG3, die betrekking 
heeft op het elimineren van discriminatie en met name seksuele intimidatie, alsook 
andere vormen van discriminatie die verband houden met zwangerschap of 
moederschap; roept de Commissie op om, zodra de richtlijn in nationaal recht is 
omgezet, een kwaliteits- en vergelijkende beoordeling te maken van de aldus 
vastgestelde wettelijke bepalingen;

5. verzoekt de werkgevers, rekening houdende met hun dubbele verantwoordelijkheid 
ten opzichte van enerzijds de samenleving en anderzijds het eigen bedrijf, toe te zien 
op de juiste toepassing van de wetgeving ter bescherming van werkneemsters en hen 

  
1 Mededeling van de Commissie "Zich aanpassen aan de veranderingen in werk en samenleving: een nieuwe 
communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie 2000-2006", COM(2002)0118.
2 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's betreffende de praktische tenuitvoerlegging van de richtlijnen de gezondheid en 
veiligheid op het werk, COM(2004)0062 def. Dit zien we in de textiel- en kledingindustrie, -handel en 
reparatiesector, hotels en restaurants en financiële activiteiten.
3 Richtlijn 2002/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 20022002 tot wijziging van 
Richtlijn 76/207/EEG van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de 
promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, PB L 269 van 5.10.2002, blz. 15.
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in het bijzonder in de gelegenheid te stellen hun privé- en beroepsleven te combineren; 
verzoekt de werkgevers verder passende arbeidsomstandigheden en een passend 
arbeidsmilieu te creëren voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven;

6. wijst erop dat de richtlijn betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk1

meer kansen creëert voor de gelijke participatie van werknemers en werkgevers in de 
ontwikkeling van de strategie voor de preventie en de voortdurende verbetering van de 
veiligheids- en gezondheidsvoorwaarden; wijst met klem op de noodzaak van een 
betere vertegenwoordiging van vrouwen in vakbonds- en coördinerende organen, 
teneinde ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met hun standpunten inzake 
gezondheid en veiligheid, en teneinde te komen tot passende maatregelen voor het 
verbeteren van de gezondheids- en veiligheidssituatie.

  
1 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, PB L 183 
van 29.6.1989, blz. 1.


