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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että työhön liittyviä, naisten turvallisuuteen ja terveyteen kohdistuvia riskejä on 
aliarvioitu ja jätetty vähälle huomiolle verrattuna miesten vastaaviin riskeihin, sekä 
ehkäisyn että tutkimuksen osalta1,

B. ottaa huomioon, että Euroopan työturvallisuus- ja työterveysdirektiivit ovat 
lähestymistavassaan ”sukupuolineutraaleja”, ja tämä mahdollistaa sen, että 
naistyöntekijöihin kohdistuviin työturvallisuus- ja työterveysriskeihin kiinnitetään 
vähemmän huomiota,

C. ottaa huomioon, etteivät naiset ja miehet muodosta homogeenistä ryhmää, joten 
työturvallisuuden ja työterveyden (TTT) parantamiseksi laadittavat strategiat ja 
toimenpiteet on erityisesti sovitettava tiettyjen työpaikkojen mukaan, ottaen huomioon, 
että jotkut tekijät saattavat vaikuttaa eri tavalla naisiin kuin miehiin,

1. pitää myönteisenä komission aloitetta, jossa kehotetaan valmistelemaan erikoisia 
menetelmiä vaikutusten arvioimiseksi työturvallisuuden ja työterveyden alalla 
sukupuolispesifisyyden osalta,

2. pyytää jäsenvaltioita panemaan nykyiset työterveys- ja työturvallisuusdirektiivit 
täytäntöön tavalla, jossa otetaan paremmin huomioon sukupuolinäkökohdat, ja arvioimaan 
näiden direktiivin vaikutuksia sukupuolinäkökulmasta;

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että naiset ovat asianmukaisesti edustettuina 
päätöksenteossa työterveys- ja työturvallisuusasioissa kaikilla tasoilla;

4. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan työelämän riskien ehkäisemistä osana holistista 
lähestymistapaa TTT:hen, ottaen samalla huomioon naisten kantaman kaksinkertaisen 
työtaakan, ja sisällyttämään työn ja elämän välisen kosketuspinnan parantamisen TTT-
kysymyksiin;

5. korostaa, että tarve analysoida riskejä, joita naiset ja miehet kohtaavat, ja toteuttaa 
asianmukaisia toimenpiteitä, ei merkitse sellaisen toimintalinjan ottamista uudelleen 
käyttöön, joka perustuu suojelutarkoituksessa tapahtuvaan poissulkemiseen, eikä se 
tarkoita sitä, että naisille ja miehille kehitetään erilaiset työt;

6. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan järjestelmällisen, sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavan lähestymistavan noudattamisen kehitettäessä kansallisia ja 
eurooppalaisia strategioita, jotka koskevat TTT-riskien ehkäisemistä, sekä kerättäessä 
TTT-asioita koskevia tilastotietoja, laadittaessa niitä koskevia selvityksiä ja suoritettaessa 
niitä koskevaa tutkimusta;

  
1 EU-OSHA, julkaisu 42.
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7. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota kiinnittämään enemmän huomiota uusiin riskitekijöihin 
kuten asiakkaiden työpaikoilla harjoittama häirintä, väkivalta ja kiusaaminen julkisten 
palvelujen aloilla, joilla valtaosa työntekijöistä on naisia;

8. pyytää jäsenvaltioita ottamaan käyttöön riittäviä toimenpiteitä pitäen silmällä TTT:n 
edistämistä pk-yrityksissä, joissa usein työskentelee naisia.
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