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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât riscurile profesionale privind siguranţa şi sănătatea femeilor au fost 
subestimate şi neglijate în raport cu cele ale bărbaţilor, atât în ceea ce priveşte 
prevenirea şi cât şi cercetarea1,

B. întrucât cadrul directivelor privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă este 
neutru din perspectiva abordării problemelor de gen, acest lucru permiţând acordarea 
unei atenţii mai mici securităţii şi sănătăţii femeilor la locul de muncă,

C. întrucât femeile şi bărbaţii nu sunt un grup omogen şi, prin urmare strategiile şi 
măsurile de îmbunătăţire a securităţii şi sănătăţii la locul de muncă trebuie adaptate la 
locurile lor de muncă specifice, ţinând cont de faptul că anumiţi factori pot avea un 
impact diferit asupra femeilor şi bărbaţilor,

1. salută iniţiativa Comisiei de a solicita crearea unor metode unice de evaluare a 
impactului în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, ţinând cont de 
problemele specifice fiecărui gen;

2. solicită statelor membre să pună în aplicare directivele în vigoare privind sănătatea şi 
securitatea la locul de muncă într-un mod care să ia în considerare diferenţele de gen;

3. îndeamnă statele membre să asigure o reprezentare adecvată a femeilor în structurile şi 
procesele decizionale din domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă;

4. îndeamnă statele membre să-şi îmbunătăţească sistemul de prevenire a riscurilor 
profesionale, ca parte a unei abordări integratoare a problemelor legate de securitatea
şi sănătatea la locul de muncă, luând, de asemenea, în considerare povara zilei duble 
de muncă a femeilor, şi să includă echilibrul între viaţa de personală şi cea 
profesională ca element al politicii privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă;

5. subliniază faptul că necesitatea de a analiza riscurile la care sunt supuşi femeile şi 
bărbaţii, precum şi luarea de măsuri în acest sens, nu reprezintă o reintroducere a
politicilor protective de excludere şi nici nu înseamnă crearea de locuri de muncă 
diferite pentru bărbaţi şi femei;

6. solicită statelor membre şi Comisiei să asigure o abordare sistematică, care să ţină cont 
de problemele de gen atunci când sunt concepute strategii naţionale şi europene 
privind prevenirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, când se fac statistici, 
sondaje sau studii în acest domeniu;

7. solicită statelor membre şi Comisiei să acorde o mai mare atenţie noilor factori de risc 
  

1Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în muncă, fişa 42. 
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cum ar fi: hărţuirea, violenţa şi umilirea din partea clienţilor la locul de muncă, în 
sectoarele de servicii publice în care sunt angajate mai ales femei;

8. solicită statelor membre să introducă măsuri adecvate care să încurajeze securitatea şi 
sănătatea la locul de muncă în IMM-uri, acolo fiind adesea angajate femei. 


