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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A. mivel a munkavégzéshez kapcsolódó kockázatokat a nők biztonságára és egészségére 
nézve a férfiakéhoz képest alábecsülik és elhanyagolják, mind a megelőzés, mind a 
kutatás tekintetében1,

B. mivel az európai munkahelyi biztonság és egészségvédelmi irányelvek kerete a nemek 
vonatkozásában semleges, és ezáltal lehetővé teszi, hogy kevesebb figyelmet szenteljenek 
a női munkavállalók munkahelyi biztonságára és egészségvédelmére,

C. mivel a nők és férfiak nem alkotnak homogén csoportot, ezért a munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem javítására szolgáló stratégiákat és intézkedéseket az egyes munkahelyek 
sajátosságaihoz kell igazítani, figyelembe véve, hogy néhány tényező különböző hatást 
gyakorolhat a nőkre, mint a férfiakra,

1. üdvözli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy a munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem hatásvizsgálatának egyedi módszerei kerüljenek kidolgozásra a nemi 
szempontok figyelembevételével;

2. kéri a tagállamokat, hogy az érvényben lévő munkahelyi biztonsággal és 
egészségvédelemmel kapcsolatos irányelveket a nemi szempontokat jobban figyelembe 
véve hajtsák végre, és vizsgálják meg, hogy ezen irányelvek milyen hatást gyakorolnak a 
nemekre;

3. sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsák a nők megfelelő képviseletét a munkahelyi 
biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos döntéshozatal minden szintjén;

4. sürgeti a tagállamokat, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem átfogó 
megközelítésének részeként javítsák a munkahelyi kockázatok megelőzését, figyelembe 
véve a nők kettős munkaterhét, és foglalkozzanak a munka-magánélet közötti 
egyensúllyal is a munkahelyi biztonság és egészségvédelem keretében;hangsúlyozza, 
hogy a nők és férfiak által viselt kockázatok elemzésének és a megfelelő intézkedések 
meghozatalának szükségessége nem jelenti azt, hogy védekezésként ismét kirekesztő 
politikákat vezessenek be, vagy különböző állásokat alakítsanak ki a nőknek és a 
férfiaknak;

6. kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a munkahelyi biztonságra és 
egészségvédelemre irányuló nemzeti és európai stratégiák kidolgozásában, és az e 
témával kapcsolatos statisztikák gyűjtésében, felmérések végzésében és kutatásokban 
biztosítsák a nemi szempontokat szisztematikusan érvényesítő megközelítés 
alkalmazását;

7. kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy több figyelmet szenteljenek az olyan új 
kockázati tényezőknek, mint például az ügyfelek általi zaklatás, erőszak és megfélemlítés 
a közszolgálati munkahelyeken, ahol főképpen nőket alkalmaznak;

  
1 OSHA, 42. sz. ismertető
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8. kéri a tagállamokat, hogy vezessenek be megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy 
előmozdítsák a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet a kis- és 
középvállalkozások körében, ahol gyakran alkalmaznak nőket.
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