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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.. keďže pracovné riziká pre bezpečnosť a zdravie žien sa v porovnaní s rizikami 
vyplývajúcimi pre mužov podceňujú a zanedbávajú, či už z hľadiska prevencie alebo 
výskumu1,

B. keďže európske smernice týkajúce sa bezpečnosti a zdravia pri práci majú rodovo 
neutrálny rámec, v dôsledku čoho sa bezpečnosti a zdraviu zamestnankýň venuje menšia 
pozornosť,

C. keďže muži a ženy netvoria homogénnu skupinu, a preto sa stratégie a opatrenia na 
zlepšenie bezpečnosti a zdravia pri práci musia upraviť pre konkrétne pracoviská a
zohľadniť skutočnosť, že niektoré činitele môžu mať iný vplyv na ženy a iný na mužov,

1. víta iniciatívu Komisie za prípravu špecifických metód hodnotenia vplyvu v oblasti 
zdravia a bezpečnosti pri práci so zreteľom na rodové aspekty;

2. žiada členské štáty o väčšiu vnímavosť k rodovým otázkam v rámci vykonávania 
existujúcich smerníc v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci a o vyhodnotenie vplyvu 
týchto smerníc z rodového hľadiska;

3. dôrazne vyzýva členské štáty, aby zabezpečili primerané zastúpenie žien v procese 
rozhodovania o otázkach zdravia a bezpečnosti pri práci na všetkých úrovniach;

4. dôrazne vyzýva členské štáty, aby zlepšili prevenciu pracovných rizík ako súčasť 
holistického prístupu k tematike zdravia a bezpečnosti pri práci a zároveň vzali do úvahy 
dvojité pracovné zaťaženie žien a aby do tejto tematiky zaradili aj otázku vyváženosti 
pracovného a súkromného života;

5. zdôrazňuje, že potreba analýzy rizík, s ktorými sa ženy a muži stretajú, a potreba prijať 
vhodné opatrenia neznamenajú znovuzavedenie ochranných a výlučných politík, ani 
vytváranie odlišných pracovných pozícií pre mužov a ženy;

6. žiada členské štáty a Komisiu, aby pri rozvíjaní národných a európskych stratégií v 
súvislosti s bezpečnosťou a zdravím pri práci v oblasti prevencie a pri zhromažďovaní 
štatistických údajov, realizácii prieskumov a výskumu uplatňovali systematický prístup 
zohľadňujúci rodový aspekt;

7. žiada členské štáty a Komisiu, aby venovali väčšiu pozornosť novým rizikovým 
faktorom, ako sú obťažovanie, násilie a zastrašovanie zo strany zákazníkov v odvetviach 
verejných služieb, v ktorých sú zamestnané najmä ženy;

8. žiada členské štáty, aby zaviedli primerané opatrenia zamerané na uplatňovanie zásad 
bezpečnosti a zdravia pri práci v MSP, ktoré často zamestnávajú ženy.

  
1 OSHA, informačný list č. 42.


