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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so z delom povezana tveganja za varnost in zdravje žensk podcenjena in zanemarjena 
v primerjavi s tveganji pri moških, v smislu preprečevanja in raziskav1,

B. ker je okvir evropskih direktiv o varnosti in zdravju pri delu nevtralen z vidika spola, kar
omogoča, da se tveganjem za varnost in zdravje pri delu za delavke namenja manjša 
pozornost,

C. ker ženske in moški ne predstavljajo enotne skupine, zato morajo biti strategije in ukrepi 
za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu posebej prilagojeni posebnim delovnim 
mestom, pri čemer je treba upoštevati dejstvo, da lahko nekateri dejavniki na ženske 
vplivajo drugače kot na moške,

1. pozdravlja pobudo Komisije, ki poziva k pripravi posebnih metod za oceno učinka v 
zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu glede na posebnosti spola;

2. poziva države članice, da izvajajo veljavne direktive o zdravju in varnosti pri delu z 
večjim upoštevanjem različnosti spolov ter da ocenijo vpliv teh direktiv na vprašanje 
spola;

3. poziva države članice, da zagotovijo ustrezno zastopanost žensk pri odločanju v zvezi z 
varnostjo in zdravjem pri delu na vseh ravneh;

4. poziva države članice, da izboljšajo preprečevanje poklicnih tveganj kot del celostnega 
pristopa k varnosti in zdravju pri delu ob upoštevanju dvojne delovne obremenitve, ki jo 
prevzemajo ženske, ter da vključijo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem v 
vprašanje varnosti in zdravja pri delu;

5. poudarja, da potreba po analiziranju tveganj, s katerimi se srečujejo ženske in moški, ter 
sprejetju ustreznih ukrepov ne pomeni ponovne uvedbe zaščitne politike izključevanja ali 
razvoja različnih delovnih mest za ženske in moške;

6. poziva države članice in Komisijo, da pri razvoju nacionalnih in evropskih strategij za 
preprečevanje tveganja za varnost in zdravje pri delu ter pri zbiranju statističnih 
podatkov, opravljanju anket in izvajanju raziskav o varnosti in zdravju pri delu zagotovijo 
pristop, ki sistematično upošteva različnost spolov;

7. poziva države članice in Komisijo, da večjo pozornost namenijo novim dejavnikom 
tveganja, kot so nadlegovanje, nasilje in ustrahovanje s strani strank na delovnem mestu, 
v sektorjih javnih služb, ki zaposlujejo predvsem ženske;

8. poziva države članice, da uvedejo ustrezne ukrepe za spodbujanje varnosti in zdravja pri 
delu v malih in srednje velikih podjetjih, v katerih so pogosto zaposlene ženske.

  
1 OSHA, Brošura 42.


	682399sl.doc

