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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, ako 
gestorský výbor, aby prijal do návrhu uznesenia nasledujúce návrhy:

1. Zdôrazňuje, že „stratégia Spoločenstva v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti“1  
podporuje začlenenie otázky rovnosti pohlaví do oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci; vyzýva členské štáty, aby systematicky a efektívne uplatňovali a podporovali túto 
otázku;

2. Berie na vedomie, že najnovšie údaje2 ukazujú nárast, aj keď mierny, počtu úrazov v 
sektoroch, ktoré väčšinou zamestnávajú ženy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhli 
nové opatrenia vzťahujúce sa na špecifické problémy žien na pracovisku; tiež vyzýva 
členské štáty, aby zahrnuli pracovné riziká pre ženy medzi ukazovatele slúžiace na 
monitorovanie zdravia a bezpečnosti pri práci (národné správy o nehodách, výskum a 
štúdie);

3. Berie na vedomie, že smernice Spoločenstva o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci 
nezahŕňajú prácu v domácnosti alebo neoficiálnu prácu žien ako „pomocníčok“ (napríklad 
v rodinných hospodárstvách); vyzýva Komisiu, aby podnikla iniciatívy na ochranu zdravia 
a bezpečnosti všetkých pracujúcich žien;

4. Zdôrazňuje, že diskriminácia žien na pracovnom trhu a v pracovnom prostredí má 
negatívne dôsledky na ich zdravie a bezpečnosť; vyzýva členské štáty, aby uplatňovali 
smernicu č. 2002/73/ES3, ktorej cieľom je odstrániť diskrimináciu, najmä sexuálne 
obťažovanie a ďalšie formy diskriminácie vzťahujúce sa na materstvo; vyzýva tiež 
Komisiu, aby po ukončení transpozície do vnútroštátneho práva vykonala kvalitatívne a 
komparatívne vyhodnotenie zavedených legislatívnych ustanovení;

5. Domnieva sa, že spoločenská zodpovednosť podnikania sa vzťahuje tak na spoločnosť, 
ako aj na samotné podniky; vyzýva zamestnávateľov, aby sa ubezpečili o tom, že 
legislatíva na ochranu pracujúcich žien sa riadne uplatňuje, a najmä, aby im pomohli 
zosúladiť pracovný a rodinný život; vyzýva tiež zamestnávateľov, aby vytvorili priaznivé 
podmienky a vhodné pracovné prostredie pre tehotné ženy a dojčiace matky;

6. Domnieva sa, že smernica o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci4 ponúka značný 
priestor na rovnocennú účasť zamestnancov a zamestnávateľov pri vytváraní preventívnej 

  
1 Oznámenie Komisie s názvom „Prispôsobenie sa zmenám v práci a v spoločnosti: nová stratégia Spoločenstva 
v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v rokoch 2002-2006“ (KOM(2002)0118)
2 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov o praktickom uplatňovaní ustanovení smerníc o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci 
(KOM(2004) 0062. Týka sa to sektorov textilného a odevného priemyslu, obchodu, opráv, hotelov a stravovania, 
finančných služieb a administratívy.
3 Smernica č. 2002/73/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica č. 76/207/EHS o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup 
k zamestnaniu, odborné vzdelávanie a pracovný postup a pracovné podmienky (Ú. v. ES 269, 5. 10. 2002, s. 15).
4 Smernica Rady č. 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavedení opatrení na podporu zlepšení v oblasti bezpečnosti a 
zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29. 6. 1989, s. 1).
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stratégie, ktorá zahŕňa trvalé zlepšenia zdravia a bezpečnosti; zdôrazňuje potrebu väčšieho 
zastúpenia žien v odboroch a koordinačných orgánoch s cieľom zabezpečiť 
zohľadňovanie ich potrieb v oblasti zdravia a bezpečnosti a umožniť, aby príslušné 
politiky reagovali na tieto potreby. 


