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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor, som ansvarigt utskott, att införa följande 
punkter i sitt resolutionsförslag:

A. Arbetsrelaterade risker för kvinnors säkerhet och hälsa har underskattats och försummats 
jämfört med mäns, såväl vad gäller förebyggande åtgärder som forskning1.

B. EU:s direktiv för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen är könsneutrala och detta gör det 
möjligt att ägna mindre uppmärksamhet åt riskerna för de kvinnliga anställdas säkerhet 
och hälsa på arbetsplatsen.

C. Kvinnor och män utgör inte en homogen grupp. Därför måste man i strategierna och 
åtgärderna för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen ta hänsyn till att vissa 
faktorer kan påverka kvinnor och män olika.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att utarbeta särskilda metoder 
för könsspecifik konsekvensbedömning av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillämpa befintliga direktiv om 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen på ett mer könsinriktat sätt och att utvärdera dessa 
direktivs konsekvenser för kvinnor och män.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillse att kvinnor är väl företrädda 
på alla beslutsnivåer när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra förebyggandet av 
arbetsplatsolyckor som ett led i en helhetsstrategi för hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, samtidigt som de beaktar kvinnornas dubbla arbetsbelastning och 
inkluderar förhållandet arbete–fritid som en relevant fråga i samband med hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen.

5. Europaparlamentet understryker att behovet av att analysera de risker som kvinnor och 
män står inför och att vidta lämpliga åtgärder inte innebär ett återinförande av 
skyddande, exkluderande åtgärder eller att man utformar olika arbetsuppgifter för 
kvinnor och män.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att tillämpa en 
systematisk, könsmedveten strategi när man utvecklar nationella och EU-strategier för 
att förebygga risker och skador på arbetsplatsen och när man samlar in statistik, 
genomför undersökningar och forskar kring hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att ägna mer 
uppmärksamhet åt nya riskfaktorer, såsom trakasserier, våld och mobbning från 
kunder på arbetsplatsen inom den offentliga sektorn, som i huvudsak har kvinnliga 
anställda.

  
1 Faktablad nr 42, Europeiska arbetsmiljöbyrån.
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8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa lämpliga åtgärder för att 
främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i små och medelstora företag, som ofta har 
kvinnliga anställda.


