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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi nebuvo pakankamai įvertintas su darbu susijęs pavojus, kylantis moterų 
saugumui ir sveikatai, jei palygintume su vyrų padėtimi, ir jo buvo nepaisoma 
prevencijos ir mokslinių tyrimų požiūriu1,

B. kadangi Europos darbuotojų saugumo ir sveikatos direktyvų sistema yra neutrali lyčių 
požiūriu, todėl galima skirti mažiau dėmesio pavojui, gresiančiam darbuotojų moterų 
saugai ir sveikatai,

C. kadangi moterys ir vyrai nesudaro vienalytės grupės ir todėl darbuotojų saugos ir 
sveikatos gerinimo strategijos bei priemonės turi būti konkrečiai pritaikytos tam tikroms 
darbo vietoms, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie veiksniai gali daryti skirtingą įtaką 
moterims ir vyrams,

1. teigiamai vertina Komisijos iniciatyvą raginti parengti unikalius sveikatos ir darbo saugos 
poveikio vertinimo metodus, kuriuose būtų atsižvelgiama į lyčių specifiškumą;

2. prašo valstybes nares įgyvendinti esamas direktyvas dėl sveikatos ir darbo saugos labiau 
atsižvelgiant į lyčių aspektą bei įvertinti, kokį poveikį lytims turi šios direktyvos;

3. ragina valstybes nares užtikrinti tinkamą moterų atstovavimą priimant sprendimus, 
susijusius su visų lygmenų darbuotojų sveikata ir sauga;

4. ragina valstybes nares, laikantis holistinio požiūrio į darbuotojų saugą ir sveikatą, 
tobulinti pavojaus darbe prevenciją ir atsižvelgti į tai, kad moterims tenka dvigubas darbo 
krūvis, taip pat profesinio ir privataus gyvenimo pusiausvyros klausimą priskirti prie 
darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų;

5. pabrėžia, kad poreikis analizuoti moterims ir vyrams gresiantį pavojų ir imtis atitinkamų 
priemonių nereiškia, kad reikia iš naujo parengti prevencinę išskyrimo politiką ar kad 
reikia sukurti skirtingas darbo vietas moterims ir vyrams;

6. prašo valstybių narių ir Komisijos užtikrinti, kad rengiant nacionalines ir Europos 
darbuotojų saugos ir sveikatos strategijas bei renkant duomenis, atliekant nuomonės 
tyrimus ir mokslinius tyrimus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje būtų laikomasi 
vienodo požiūrio ir atsižvelgiama į lyčių aspektą;

7. prašo valstybių narių ir Komisijos daugiau dėmesio skirti naujiems rizikos veiksniams, 
pvz., klientų vykdomam priekabiavimui, prievartai ir bauginimams darbo vietoje, 
valstybės tarnybos sektoriuose, kuriuose daugiausia dirba moterys;

8. prašo valstybių narių parengti tinkamas priemones siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir 
sveikatą mažose ir vidutinėse įmonėse, kuriose dažnai įdarbinamos moterys.

  
1 Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, pagrindiniai duomenys 42.


