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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at kvinders arbejdsrelaterede sikkerheds- og sundhedsrisici er blevet 
undervurderet og tilsidesat i sammenligning med mænds, både hvad angår forebyggelse 
og forskning1,

B. der henviser til, at rammen for EU's direktiver om sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen er neutral i sin tilgang til køn, og at dette giver mulighed for at rette 
mindre opmærksomhed mod kvindelige ansattes arbejdsrelaterede sikkerheds- og 
sundhedsrisici,

C. der henviser til, at kvinder og mænd ikke udgør en homogen gruppe, hvorfor strategier 
og foranstaltninger til forbedring af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen specifikt 
bør tilpasses de enkelte arbejdspladser og tage hensyn til, at nogle faktorer kan have en 
anderledes indvirkning på kvinder end på mænd,

1. bifalder Kommissionens initiativ og opfordrer til, at der udarbejdes entydige metoder til 
gennemførelse af konsekvensanalyser inden for sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, hvad angår kønsspecificitet;

2. anmoder medlemsstaterne om at gennemføre eksisterende direktiver om sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen på en mere kønsbevidst måde og vurdere den kønsmæssige 
indvirkning, som disse direktiver har;

3. tilskynder medlemsstaterne til at sikre en behørig repræsentation af kvinder i 
beslutningsprocessen i forbindelse med sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen på alle 
niveauer;

4. tilskynder medlemsstaterne til at forbedre forebyggelsen af arbejdsrelaterede risici som 
led i en holistisk tilgang til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og samtidig tage 
kvinders dobbelte arbejdsbyrde i betragtning, og inkludere balancen mellem arbejds- og 
familieliv i spørgsmålet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen;

5. understreger, at behovet for at analysere de risici, som kvinder og mænd står over for, 
og træffe passende foranstaltninger ikke er ensbetydende med en genindførsel af 
beskyttende udelukkelsespolitikker eller udvikling af forskellige job for kvinder og 
mænd;

6. anmoder medlemsstaterne og Kommissionen om at sikre en systematisk, kønsbevidst 
tilgang i forbindelse med udviklingen af nationale og europæiske strategier om 
forebyggelse inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og i forbindelse med 
indsamling af statistiske data, gennemførelse af spørgeundersøgelser og udførelse af 
forskning om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen;

  
1 OSHA, emneblad 42.
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7. anmoder medlemsstaterne og Kommissionen om at rette større opmærksomhed mod nye 
risikofaktorer - såsom chikane, vold og mobning fra kunders side på arbejdspladsen -
inden for offentlige servicesektorer, som hovedsageligt beskæftiger kvinder;

8. anmoder medlemsstaterne om at indføre passende foranstaltninger med henblik på at 
tilskynde sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i SMV'er, som ofte ansætter kvinder.
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