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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2008 г. относно Бялата книга, 
озаглавена „Заедно за здраве: стратегически подход за ЕС, 2008—2013 г.”1,

– като взе предвид Решение № 1350/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2007 г. за създаване на втора Програма за действие на Общността в 
областта на здравето (2008—2013 г.)2,

– като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
относно политиките в областта на общественото здраве,

– като взе предвид съобщението на Европейската комисия „Солидарност в 
здравеопазването: намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС”3,

A. като има предвид биологичните и социокултурните  различния между мъжете и 
жените и произтичащите от тях различия в свързаните със здравето тревоги, нужди 
и проблеми, с които те се сблъскват, 

Б. като има предвид, че жените често изпадат в ситуации на несигурност, поради 
половата си принадлежност, начина си на живот, религията, възрастта, социалния 
статут, финансовото си положение,

В. като има предвид, че жените обикновено живеят по-дълго от мъжете, но страдат от 
здравословни проблеми през последните години от живота си,

1. призовава Европейския съюз и държавите-членки да включат измерението на 
социалния пол (gender mainstreaming) в своите политики и програми в областта на 
здравеопазването;

2. призовава Европейския съюз и държавите-членки да приемат стратегии, насочени 
към спецификата на всекидневния живот на жените, за да намалят икономическата 
и социалната неравнопоставеност, като по този начин допринесат и за намаляване 
на неравнопоставеността в здравеопазването;

3. призовава Европейския съюз и държавите-членки да организират по-целенасочени 
здравни кампании с цел насърчаване и улесняване на достъпа до диагностика на 
заболяванията, по-специално по отношение на здравословните проблеми, 
характерни за жените, каквито са например ракът на гърдата, на шийката на 
матката, на яйчниците и т. н.;

                                               
1 ОВ C 9 E, 15.1.2010 г., стр. 56.
2 ОВ L 301, 20.11.2007 г., стр. 3.
3 COM(2009) 0567.
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4. призовава Европейския съюз и държавите-членки да събират, анализират и 
използват по ефикасен начин данните, с цел редовната оценка на въздействието на 
съществуващите политики и програми в областта на здравеопазването, със 
специално внимание към жените;

5. предлага на Европейския съюз и държавите-членки да установят последователни 
политики и да предприемат солидарни действия по отношение на жените, които са 
без работа или заемат работни места в сектори, където не разполагат с лични 
здравни осигуровки;

6. призовава Европейския съюз и държавите-членки да намерят бързо решения за 
борба срещу дискриминацията, основаваща се на етнически произход, особено в 
някои държави-членки, където Директива 2000/43/ЕО на Съвета, забраняваща този 
тип дискриминация, не се прилага, и където жените с малцинствен етнически 
произход разполагат с оскъдна или никаква социална защита и слаб или никакъв 
достъп до здравни услуги; 

7. счита, че достъпът до здравни услуги трябва да бъде улеснен за жените, като не се 
допускат пречки от финансов, социален, езиков, географски или културен характер 
(например: жени мигрантки или жени бежанки);  

8. счита за необходимо да бъде увеличен броят на жените, участващи в разработването 
на здравните политики, в планирането на програмите и в предоставянето на услуги 
в областта на здравеопазването;

9. счита, че Европейският съюз и държавите-членки трябва да вземат предвид в своите 
политики репродуктивното здраве на жените и майчината смъртност.


