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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że sprawy zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia kobiet w związku z 
wykonywaną przez nie pracą są niedoceniane i pomijane w porównaniu do traktowania 
tych kwestii w odniesieniu do mężczyzn, zarówno pod względem prewencji, jak i badań1,

B. mając na uwadze, że ramy dyrektyw w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy są 
neutralne w podejściu do spraw płci, a to pozwala na zwracanie mniejszej uwagi na 
kwestie zagrożeń bhp w odniesieniu do kobiet,

C. mając na uwadze, że kobiety i mężczyźni nie stanowią jednorodnej grupy, a w związku z 
tym strategie i środki mające na celu poprawę bhp muszą być specjalnie dostosowane do 
poszczególnych miejsc pracy i uwzględniać fakt, że niektóre czynniki mogą wpływać 
inaczej na kobiety niż na mężczyzn,

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji wzywającą do opracowania specjalnych 
metod oceny wpływu w zakresie bhp uwzględniających specyfikę płci;

2. zwraca się do państw członkowskich o wdrażanie obowiązujących dyrektyw w sprawie 
bhp, zwracając większą uwagę na sprawy płci, a także o zbadanie wpływu tych dyrektyw 
na kwestie związane z płcią;

3. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia na wszystkich szczeblach właściwej 
reprezentacji kobiet w procesach decyzyjnych dotyczących bhp;

4. wzywa państwa członkowskie, aby w ramach holistycznego podejścia do spraw bhp lepiej 
zapobiegały zagrożeniom w pracy, uwzględniając jednocześnie podwójne obciążenie 
kobiet pracą, a także aby uznały kwestie równowagi między życiem zawodowym i 
osobistym za jedną ze spraw bhp;

5. podkreśla, że konieczność zbadania zagrożeń, na jakie narażeni są mężczyźni i kobiety, i 
podjęcia odpowiednich kroków nie oznacza ponownego wprowadzenia polityki 
wykluczania, ani nie oznacza tworzenia różnych miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn;

6. zwraca się do państw członkowskich i do Komisji, aby opracowując krajowe i europejskie 
strategie w zakresie bhp oraz gromadząc dane statystyczne, przeprowadzając ankiety i 
prowadząc badania w dziedzinie bhp, dbały o zachowanie planowego podejścia 
wyczulonego na sprawy płci;

7. zwraca się do państw członkowskich i do Komisji, aby zwróciły baczniejszą uwagę na 
nowe czynniki zagrożenia, takie jak molestowanie, przemoc i zastraszanie przez klientów 
w miejscu pracy, występujące w sektorze usług publicznych, który zatrudnia głównie 
kobiety;

  
1 Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA), broszura informacyjna 42.



PE393.885v01-00 4/4 PA\682399PL.doc

PL

8. zwraca się do państw członkowskich, aby podjęły odpowiednie działania mające na celu 
promocję bhp w MŚP, które często zatrudniają kobiety.
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