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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et tööga seotud riske naiste ohutusele ja tervisele on võrreldes meestega 
alahinnatud ja tähelepanuta jäetud, nii ennetamise kui ka uuringute osas1;

B. arvestades, et Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse alaste direktiivide raamistik on oma 
soopõhiselt lähenemisviisilt neutraalne ja see võimaldab pöörata vähem tähelepanu 
naistöötajate töötervishoiu ja tööohutuse riskidele;

C. arvestades, et naised ja mehed ei moodusta homogeenset rühma, peavad töötervishoiu ja 
tööohutuse parandamise strateegiad ja meetmed olema seetõttu täpselt kohandatud 
konkreetsetele töökohtadele, võttes arvesse tõsiasja, et mõnedel teguritel võib olla erinev 
mõju naistele ja meestele,

1. tervitab komisjoni algatust, mis nõuab töötervishoiu ja tööohutuse mõju hindamise 
ainuomaste, soolisi iseärasusi arvestavate meetodite ettevalmistamist;

2. palub liikmesriike rakendada olemasolevaid töötervishoiu ja tööohutuse alaseid direktiive 
praegusest sootundlikumalt ning hinnata nende direktiivide soolist mõju;

3. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid kõikidel tasanditel naiste piisava esindatuse 
töötervishoiu ja tööohutuse alaste otsuste tegemisel;

4. nõuab tungivalt, et liikmesriigid parandaksid tööga seotud riskide ennetustööd osana 
terviklikust lähenemisest töötervishoiule ja tööohutusele, arvestades naistele langevat 
kahekordset töökoormust, ning käsitleksid ka töö- ja eraelu tasakaalustamist osana 
töötervishoiust ja tööohutusest;

5. rõhutab, et vajadus analüüsida naisi ja mehi varitsevaid riske ja võtta vajalikke meetmeid 
ei tähenda kaitsva välistamispoliitika taaskehtestamist ega ka erinevate töökohtade 
loomist naistele ja meestele;

6. palub liikmesriike ja komisjoni tagada süsteemne sootundlik lähenemine töötervishoiu ja 
tööohutuse ennetustööks riiklikke ja üle-euroopalisi strateegiaid välja töötades ning 
kogudes statistilisi andmeid, viies läbi küsitlusi ja teadusuuringuid töötervishoiu ja 
tööohutuse kohta;

7. palub liikmesriikidel ja komisjonil pöörata enam tähelepanu uutele riskiteguritele, nagu 
klientidepoolne ahistamine, vägivald ja türanniseerimine töökohal, avalike teenuste 
sektoris, kus töötavad põhiliselt naised;

8. palub liikmesriike võtta asjakohaseid meetmeid, et soodustada töötervishoidu ja 
tööohutust VKEdes, kus tihti töötavad naised.

  
1 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (OSHA), teabeleht nr 42.


