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SUGESTIE

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o włączenie poniższych sugestii do projektu rezolucji:

1. podkreśla, że „wspólnotowa strategia na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy”1 promuje włączenie zagadnienia płci społeczno-kulturowej do dziedziny ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy; wzywa Państwa Członkowskie do wdrażania i 
promowania tego zagadnienia systematycznie i skutecznie;

2. zauważa, że najnowsze dane2 wskazują na zwiększenie się, chociaż niewielkie, liczby 
wypadków w sektorach, w których zatrudnione są głównie kobiety; wzywa Komisję i 
Państwa Członkowskie do zaproponowania nowych środków dotyczących konkretnych 
problemów, które kobiety napotykają w miejscu pracy; wzywa także Państwa 
Członkowskie do włączenia ryzyka zawodowego dla kobiet do wskaźników stosowanych 
przy monitorowaniu zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy (krajowe raporty o 
wypadkach, badania i opracowania naukowe);

3. zauważa, że dyrektywy wspólnotowe w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy nie obejmują prac w gospodarstwie domowym lub nieformalnej pracy 
wykonywanej przez kobiety jako „pomocnice” (na przykład w firmach rodzinnych); 
wzywa Komisję do podjęcia inicjatyw w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
wszystkich pracujących kobiet;

4. podkreśla fakt, iż dyskryminacja, której doznają kobiety na rynku pracy i w środowisku 
pracy negatywnie wpływa na ich zdrowie i bezpieczeństwo; wzywa Państwa 
Członkowskie do wdrożenia dyrektywy 2002/73/WE3, która ma na celu zlikwidowanie 
dyskryminacji, w szczególności molestowania seksualnego i innych form dyskryminacji 
związanych z macierzyństwem; wzywa także Komisję do przeprowadzenia,  po 
zakończeniu transpozycji do prawa krajowego, ilościowej i porównawczej oceny 
wprowadzonych przepisów ustawodawczych;

5. uważa, że odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw dotyczy zarówno społeczeństwa, 
jak i samych firm; wzywa pracodawców, aby zapewnili należyte wykonywanie 
ustawodawstwa chroniącego pracownice, a w szczególności aby pomogli im godzić życie 
rodzinne i zawodowe; wzywa także pracodawców do tworzenia sprzyjających warunków i 
odpowiedniego środowiska pracy dla kobiet w ciąży i matek karmiących;

6. uważa, że dyrektywa w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy4 zapewnia 
  

1 Komunikat Komisji zatytułowany „Jak dostosować się do zmian w miejscu pracy i w społeczeństwie: nowa 
wspólnotowa strategia w zakresie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy na lata 2002-2006” 
(COM(2002 0118).
2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów w sprawie praktycznego wdrażania przepisów dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i 
zdrowia w miejscu pracy (COM(2004) 0062. Ma to miejsce w przemyśle włókienniczym i odzieżowym, handlu, 
naprawach, hotelarstwie i cateringu, usługach finansowych i administracji. 
3 Dyrektywa 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca dyrektywę 
Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie 
dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy  (Dz.U. 269, z 5.10.2002 r., 
str. 15).
4 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzania środków w celu poprawy 
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większe możliwości równego udziału pracowników i pracodawców w przygotowaniu 
strategii prewencyjnej, która umożliwia stałą poprawę zdrowia i bezpieczeństwa; 
podkreśla potrzebę większej reprezentacji kobiet w związkach zawodowych i organach 
koordynacyjnych w celu zapewnienia, że ich potrzeby w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa będą brane pod uwagę i zostanie wprowadzona odpowiednia polityka 
zaspokajająca te potrzeby. 

     
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183, z 29.6.1989 r., str. 1).


