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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā salīdzinājumā ar profesionāliem riskiem, kuri apdraud vīriešus, profesionāli riski, 
kuri apdraud sieviešu drošību un veselību, ir nepietiekami novērtēti gan no novēršanas, 
gan pētniecības viedokļa1,

B. tā kā Eiropas direktīvās par drošību un veselības aizsardzību darbā tiek ievērota neitrāla 
pieeja dzimumu jautājumiem, un tas veicina to, ka mazāka izmanība tiek pievērsta 
riskiem, kuri apdraud strādājošo sieviešu drošību un veselību darbā ;

C. tā kā sievietes un vīrieši neveido viendabīgu grupu, tāpēc stratēģijas un pasākumi 
drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanai ir īpaši jāpielāgo noteiktām darba 
vietām, ņemot vērā to, ka daži faktori sievietes un vīriešu var ietekmēt atšķirīgi,

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu, kura aicina izstrādāt unikālas metodes, lai novērtētu 
ietekmi uz veselību un drošību darbā, ņemot vērā dzimumu specifiku;

2. aicina dalībvalstis esošās direktīvas par drošību un veselības aizsardzību darbā piemērot, 
lielāku uzmanību pievēršot dzimumu jautājumam, un novērtēt šo direktīvu ietekmi un 
dzimumiem;

3. mudina dalībvalstis nodrošināt sieviešu pienācīgu pārstāvību visos līmeņos, pieņemot 
lēmumu saistībā ar veselību un drošību darbā;

4. mudina dalībvalstis uzlabot ar darbu saistīto risku novēršanu, pamatojoties uz vispārējo 
pieeju drošībai un veselības aizsardzībai darbā un vienlaikus ņemot vērā sieviešu 
divkāršo noslogojumu, un līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi izskatīt kā jautājumu, 
kas saistīts ar drošību un veselības aizsardzību darbā;

5. uzsver, ka nepieciešamība analizēt riskus, ar kuriem saskaras sievietes un vīrieši, un veikt 
piemērotus pasākumus, nenozīmē aizsargājošu un atstumjošu politiku atkārtotu ieviešanu, 
nedz arī dažādu darbu radīšanu sievietēm un vīriešiem;

6. lūdz dalībvalstis un Komisiju, izstrādājot valstu un Eiropas stratēģijas darba drošības un 
veselības risku novēršanai, kā arī apkopojot statistikas datus, veicot pārskatus un 
pētījumus par darba drošības un veselības riskiem, nodrošināt sistemātisku pieeju, kurā 
tiek ņemti vērā ar dzimumiem saistīti jautājumi;

7. lūdz dalībvalstis un Komisiju pievērst lielāku uzmanību jauniem riska faktoriem, 
piemēram, uzmākšanās gadījumiem, vardarbībai un agresivitātei no klientu puses 
darbavietā, sabiedrisko pakalpojumu sektorā, kurā tiek nodarbinātas galvenokārt 
sievietes;

8. aicina dalībvalstis ieviest piemērotus pasākumus ar mērķi veicināt drošību un veselības 
aizsardzību darba mazos un vidējos uzņēmumos, kuros bieži tiek nodarbinātas sievietes.

  
1 Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) informācijas lapa Nr. 42.


