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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че свързаните с трудовата дейност рискове за безопасността и 
здравето на жените се подценяват и пренебрегват в сравнение с тези при мъжете, 
както по отношение на превенцията, така и по отношение на изследванията1,

Б. като има предвид, че рамката на европейските директиви за здравословни и 
безопасни условия на труд е неутрална в подхода си към половете, и че това 
позволява да се обръща по-малко внимание на рисковете, свързани със 
здравословните и безопасни условия на труд, за работниците от женски пол,

В. като има предвид, че жените и мъжете не съставляват еднородна група, следва, че 
стратегиите и мерките за подобряване на здравословните и безопасни условия на 
труд трябва специфично да се приспособяват към съответните работни места, като 
се вземе предвид фактът, че някои фактори могат да имат различно въздействие 
върху жените в сравнение с мъжете,

1. приветства инициативата на Комисията, която призовава за изготвяне на 
единствени по рода си методи за оценка на въздействието на здравословните и 
безопасни условия на работното място по отношение на спецификата на половете;

2. приканва държавите-членки да прилагат съществуващите директиви относно 
здравословните и безопасни условия на работното място по начин, който е 
съобразен по-добре със спецификата на половете, и да оценяват въздействието на 
тези директиви върху половете;

3. насърчава държавите-членки да осигурят подходящо представяне на жените при 
вземането на решения на всички нива във връзка със здравословните и безопасни 
условия на труд;

4. насърчава държавите-членки да подобрят предотвратяването на рисковете на 
работното място като част от цялостния подход към здравословните и безопасни 
условия на труд, вземайки под внимание двойното натоварване, на което са 
подложени жените, и да включат равновесието между професионалния и личния 
живот като въпрос, свързан със здравословните и безопасни условия на труд;

5. подчертава, че необходимостта да се анализират рисковете, на които са изложени 
жените и мъжете, и да се предприемат съответни мерки не означава повторно 
въвеждане на предпазни политики на изключване, нито създаване на различни 
видове работа за жени и мъже;

6. приканва държавите-членки и Комисията да гарантират систематичен, съобразен с 
половете подход, при разработването на стратегии на национално и европейско 
равнище във връзка с превенцията в рамките на здравословните и безопасни 
условия на труд и при събирането на статистически данни, извършването на 

  
1 Европейска агенция за здравословни и безопасни условия на труд, Справочник 42.
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проучвания и провеждането на изследвания в областта на здравословните и 
безопасни условия на труд; 

7. приканва държавите-членки и комисията да обръщат по-голямо внимание на 
новите рискови фактори като тормоз, насилие и малтретиране от страна на клиенти 
на работното място, в обществените сектори на услугите, където са заети предимно 
жени;

8. приканва държавите-членки да въведат подходящи мерки с оглед насърчаването на 
здравословните и безопасни условия на труд в малките и средни предприятия, 
които често наемат на работа жени.
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