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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

A. billi riskji relatati max-xogħol għas-sikurezza u s-saħħa tan-nisa kienu sottovalutati u 
traskurati meta mqabbla ma’ dawk ta’ l-irġiel, kemm fir-rigward tal-prevenzjoni kif ukoll 
tar-riċerka1,

B. billi l-qafas tad-direttivi ta’ Sikurezza u Saħħa fil-Post tax-Xogħol Ewropej huwa 
newtrali fl-approċċ tiegħu għas-sessi, u dan jippermetti għal inqas attenzjoni għal riskji 
għas-sikurezza u s-saħħa fil-post tax-xogħol (OSH) għal nisa ħaddiema,

C. billi n-nisa u l-irġiel ma jiffurmawx grupp omoġenju, għalhekk strateġiji u miżuri biex 
itejbu l-OSH iridu jkunu aġġustati b’mod speċifiku għal postijiet tax-xogħol partikulari, li 
jqisu l-fatt li xi fatturi jistgħu jħallu impatt differenti fuq in-nisa milli fuq l-irġiel,

1. Jilqa’ l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tistieden għall-preparament ta’ metodi uniċi ta’ 
analiżi ta’ l-impatt fis-saħħa u s-sikurezza fil-post tax-xogħol fir-rigward ta’ l-ispeċifiċità 
tas-sessi;

2. Jitlob lill-Istati Membri biex jimplimentaw direttivi attwali għas-saħħa u s-sikurezza fil-
post tax-xogħol b’mod aktar sensittiv għas-sessi, u biex janalizzaw l-impatt ta’ dawn id-
direttivi fuq is-sessi;

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżguraw rappreżentanza xierqa tan-nisa fit-teħid tad-
deċiżjonijiet fir-rigward tal-livelli kollha ta’ saħħa u sikurezza fil-post tax-xogħol; 

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex itejbu l-prevenzjoni ta’ riskji fil-post tax-xogħol bħala 
parti minn approċċ olistiku għall-OSH, waqt li jqisu l-ammont ta’ xogħol doppju mwettaq 
min-nisa, u biex jinkludu bilanċ bejn il-ħajja ta’ kuljum u dik tax-xogħol bħala kwistjoni 
ta’ l-OSH;

5. Jenfasizza li l-ħtieġa li jkunu analizzati r-riskji li n-nisa u l-irġiel jiffaċċjaw u li jittieħdu 
miżuri xierqa, ma jfissrux li l-introduzzjoni mill-ġdid ta' politiki protettivi ta' esklużjoni, u 
lanqas ma jfissru l-iżvilupp ta’ impjiegi differenti għan-nisa u għall-irġiel;

6. Jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jiżguraw approċċ sistematiku sensittiv 
għas-sessi, waqt l-iżvilupp ta' strateġiji nazzjonali u Ewropej rigward il-prevenzjoni ta' l-
OSH u waqt il-ġbir ta' statistiċi, twettiq ta' sondaġġi u ta' riċerka dwar l-OSH;

7. Jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex tagħti aktar attenzjoni għal fatturi ta’ 
riskju ġodda, bħal fastidju, vjolenza u bullying minn klijenti fil-post tax-xogħol, f’setturi 
tas-servizzi pubbliċi li jimpjegaw l-aktar lin-nisa;

8. Jitlob lill-Istati Membri biex jintroduċu miżuri xierqa bil-ħsieb li jinkoraġġixxu l-OSH fl-
SMEs, li spiss jimpjegaw lin-nisa.

  
1 OSHA, Fact sheets 42.
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