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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υποτιμηθεί και αγνοηθεί οι κίνδυνοι κατά την εργασία για 
την ασφάλεια και την υγεία των γυναικών, τόσο ως προς την πρόληψη όσο και ως προς 
την έρευνα1,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο των ευρωπαϊκών οδηγιών για την ασφάλεια και υγεία 
κατά την απασχόληση είναι ουδέτερο στην προσέγγιση του παράγοντα "φύλο", πράγμα 
που έχει ως αποτέλεσμα να δίνεται μικρότερη προσοχή σε ό,τι απειλεί την ασφάλεια και 
υγεία κατά την απασχόληση (ΑΥΑ) των εργαζόμενων γυναικών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και οι άνδρες δεν συνιστούν ομοιογενή ομάδα, 
επομένως στρατηγικές και μέτρα για τη βελτίωση της ΑΥΑ πρέπει να εφαρμοστούν στους 
συγκεκριμένους χώρους εργασίας λαμβανομένου υπόψη ότι μερικοί παράγοντες μπορεί 
να επιδρούν διαφορετικά σε γυναίκες από ό,τι στους άνδρες,

1. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ζητήσει την επεξεργασία ιδιαίτερων 
μεθόδων εκτίμησης επιπτώσεων επί της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία, που θα 
συνεξετάζουν την ιδιαιτερότητα του φύλου·

2. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις ισχύουσες οδηγίες για την υγεία και την 
ασφάλεια κατά την εργασία με μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τον παράγοντα "φύλο"
και να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις αυτών των οδηγιών στον παράγοντα αυτό·

3. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη δέουσα εκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη
αποφάσεων σε σχέση με την υγεία και ασφάλεια κατά την απασχόληση σε όλα τα 
επίπεδα·

4. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόληψη των κινδύνων κατά την απασχόληση 
στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης της ΑΥΑ, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν υπόψη 
το διπλό βάρος που επωμίζονται οι γυναίκες, και να συνεξετάσουν την ισορροπία 
εργασίας - ζωής ως ζήτημα ΑΥΑ· 

5. τονίζει ότι η ανάγκη να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν γυναίκες και άνδρες 
και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα δεν σημαίνει την επαναφορά προστατευτικών 
πολιτικών αποκλεισμού ούτε την ανάπτυξη διαφορετικών επαγγελμάτων για γυναίκες και 
άνδρες·

6. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν μια συστηματική προσέγγιση 
που θα λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα "φύλο", όταν αναπτύσσουν εθνικές και 
ευρωπαϊκές στρατηγικές που αφορούν την πρόληψη στην ΑΥΑ και όταν συγκεντρώνουν 
στατιστικά στοιχεία, εκπονούν μελέτες και πραγματοποιούν έρευνα ως προς την ΑΥΑ·

  
1 ΟSHA, Fact sheets 42.
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7. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε νέους 
παράγοντες κινδύνου, όπως οι παρενοχλήσεις, η άσκηση βίας και εκφοβισμού από 
πελάτες στο χώρο εργασίας, σε δημόσιες υπηρεσίες που ως επί το πλείστον απασχολούν 
γυναίκες·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν επαρκή μέτρα με σκοπό να ενισχυθεί η ΑΥΑ στις 
ΜΜΕ που απασχολούν συχνά γυναίκες.


