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POBUDE

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da "strategija Skupnosti za zdravje in varnost"1 spodbuja vključevanje enakosti 
spolov v zdravje in varnost pri delu; poziva države članice, naj sistematično in učinkovito 
uresničujejo in spodbujajo enakost spolov;

2. ugotavlja, da zadnje statistike2 kažejo na sicer majhno povečanje nesreč v sektorjih, kjer 
so zaposlene predvsem ženske; poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo nove 
ukrepe v zvezi s specifičnimi problemi, s katerimi se soočajo ženske na delovnem mestu; 
nadalje poziva države članice, naj med kazalce za opazovanje zdravja in varnosti pri delu 
(nacionalna poročila o nesrečah, raziskave in študije) uvrstijo tudi poklicna tveganja za 
ženske;

3. ugotavlja, da direktive Skupnosti o zdravju in varnosti pri delu ne pokrivajo 
gospodinjskega dela ali neuradnega dela, ki ga opravljajo ženske kot 'pomočnice' (recimo 
v družinskih podjetjih); poziva Komisijo, naj sprejme pobude za zaščito zdravja in 
varnosti vseh zaposlenih žensk;

4. poudarja, da diskriminacija, ki jo trpijo ženske na trgu delovne sile in v delovnem okolju, 
vpliva na njihovo zdravje in varnost; poziva države članice, naj začnejo izvajati Direktivo 
2002/73/ES3, ki si prizadeva odpraviti diskriminacijo, še posebej spolno nadlegovanje in 
druge oblike diskriminacije, povezane z materinstvom; obenem poziva Komisijo, naj 
izvede primerjalno presojo kakovosti uvedenih zakonskih določb, potem ko bo prenos v 
nacionalno zakonodajo končan;

5. meni, da socialna odgovornost podjetij velja tako za družbo kot za podjetja sama; poziva 
delodajalce, naj zagotovijo, da se zakonodaja o zaščiti zaposlenih žensk izvaja v celoti, še 
posebej pa naj jim pomagajo uskladiti družinsko in poklicno življenje; hkrati poziva 
delodajalce, naj za nosečnice in doječe matere ustvarijo ugodne pogoje in primerno 
delovno okolje;

6. meni, da direktiva o zdravju in varnosti pri delu4 nudi boljše možnosti za enakopravno 
sodelovanje zaposlenih in delodajalcev pri pripravi preventivne strategije, ki bo neprestano 
izboljševala zdravje in varnost; poudarja potrebo po večji zastopanosti žensk v sindikalnih in 

  
1 Sporočilo Komisije z naslovom 'Prilagajanje spremembam na področju dela in družbe: nova strategija 
Skupnosti za zdravje in varnost pri delu 2002-2006' (COM(2002) 0118).
2 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij o praktičnem izvajanju določb direktiv o varnosti in zdravju pri delu (COM(2004) 0062). To se dogaja v 
tekstilnem sektorju in sektorju oblačil, v trgovini, v sektorju popravil, hotelskem in gostinskem sektorju, sektorju 
finančnih storitev ter v upravi. 
3 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/73/ES z dne 23. septembra 2002 o spremembi direktive Sveta 
76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, 
poklicnega usposabljanja in napredovanja, ter delovnih pogojev (UL 269, 5.10.2002, str. 15).
4 Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju 
varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1)
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usklajevalnih organih, saj bo tako zagotovljeno upoštevanje njihovih zdravstvenih in 
varnostnih potreb, s tem pa se omogoči tudi sprejetje primernih ukrepov za zadovoljevanje teh 
potreb. 
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