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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat arbeidsgerelateerde risico's voor de veiligheid en gezondheid van 
vrouwen in vergelijking tot die van mannen onderschat worden en onvoldoende aandacht 
krijgen, zowel in preventie als in onderzoek1,

B. overwegende dat het kader van de Europese richtlijnen inzake veiligheid en gezondheid  
op het werk een genderneutrale benadering kent, en dat er hierdoor minder aandacht wordt 
besteed aan veiligheids- en gezondheidsrisico's voor vrouwelijke werknemers,

C. overwegende dat vrouwen en mannen geen homogene groep vormen en dat strategieën en 
maatregelen ter verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk specifiek 
aangepast moeten worden aan bijzondere werkplekken, daarbij rekening houdend met het 
feit dat sommige factoren een verschillende impact kunnen hebben voor vrouwelijke 
werknemers,

1. is ingenomen met het initiatief van de Commissie, die erop aandringt uniforme methoden 
te ontwikkelen voor beoordeling van genderspecifieke effecten op gezondheid en 
veiligheid op het werk;

2. verzoekt de lidstaten de bestaande richtlijnen betreffende veiligheid en gezondheid op het 
werk op een meer genderspecifieke wijze uit te voeren en de genderspecifieke effecten 
van deze richtlijnen te evalueren;

3. verzoekt de lidstaten te zorgen voor een adequate vertegenwoordiging van vrouwen op 
alle niveaus in de besluitvorming over gezondheid en veiligheid op het werk;

4. dringt er bij de lidstaten op aan de preventie van werkgerelateerde risico's te verbeteren als
onderdeel van een omvattende benadering van veiligheid en gezondheid op het werk, 
daarbij rekening houdend met de tweeledige werklast van vrouwen, en de balans 
werk/leven te behandelen als een onderwerp dat deel uitmaakt van veiligheid en 
gezondheid op het werk;

5. wijst erop dat de noodzaak om de risico's voor mannen en vrouwen te analyseren en 
adequate maatregelen te nemen niet betekent dat er opnieuw een protectiebeleid dat leidt
tot uitsluiting wordt geïntroduceerd, noch dat er verschillende banen voor mannen en 
vrouwen worden ontwikkeld;

6. verzoekt de lidstaten en de Commissie een systematische gendergevoelige benadering te 
volgen bij de ontwikkeling van nationale en Europese strategieën inzake preventie op het 
gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en bij de samenstelling van statistieken, 
uitvoering van enquêtes en het doen van onderzoek op dit gebied;

  
1 OSHA, Fact sheets 42
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7. verzoekt de lidstaten en de Commissie meer aandacht te besteden aan nieuwe 
risicofactoren, zoals intimidatie, geweld en bedreiging door cliënten op het werk in de 
openbare dienstverlening waar vooral vrouwen werkzaam zijn; 

8. verzoekt de lidstaten adequate maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid op 
het werk in het MKB, waar vaak vrouwen werkzaam zijn, te stimuleren.
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