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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 9. oktober 2008 om hvidbogen 
"Sammen om sundhed: en strategi for EU 2008-2013"1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1350/2007/EF af 23. oktober 
2007 om oprettelse af andet EF-handlingsprogram for sundhed (2008-2013)2,

– der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om 
politikkerne på sundhedsområdet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om "Solidaritet på sundhedsområdet: 
Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU"3, 

A. der henviser til de biologiske og sociokulturelle forskelle mellem mænd og kvinder, og 
dermed forskellene i de bekymringer, behov og sundhedsproblemer, de står over for, 

B. der henviser til, at kvinder ofte befinder sig i prekære situationer på grund af deres køn, 
livsstil, religion, alder, sociale status eller solvens,

C. der henviser til, at kvinder generelt lever længere end mænd, men lider af 
helbredsproblemer i de sidste år af deres liv,

1. opfordrer EU og medlemsstaterne til at integrere kønsaspektet (gender mainstreaming) i 
deres politikker og sundhedsprogrammer;

2. opfordrer EU og medlemsstaterne til at vedtage strategier med udgangspunkt i 
specificiteten af kvinders dagligdag for at mindske de økonomiske og sociale uligheder, 
og derved gøre en indsats for at reducere de helbredsmæssige uligheder;

3. opfordrer EU og medlemsstaterne til at udvikle mere målrettede sundhedskampagner med 
henblik på at fremme og lette adgangen til screening for sygdomme, herunder navnlig 
kvindesygdomme, f.eks. brystkræft, livmoderhalskræft og æggestokkræft;

4. anmoder EU og medlemsstaterne om at indsamle, analysere og anvende data effektivt til 
på regelmæssig basis at evaluere effekten af de eksisterende politikker og 
sundhedsprogrammer, der er rettet specifikt mod kvinder;

5. foreslår EU og medlemsstaterne at gennemføre sammenhængende politikker og aktioner i 
solidaritet med kvinder, der ikke arbejder eller har job i sektorer, hvor de ikke er omfattet 
af en personlig sygesikring; 

                                               
1 EUT C 9 E af 15.1.2010, s. 56.
2 EUT L 301 af 20.11.2007, s. 3.
3 KOM(2009)0567.
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6. opfordrer EU og medlemsstaterne til hurtigt at finde løsninger til at bekæmpe 
forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, navnlig i nogle medlemsstater, hvor 
Rådets direktiv 2000/43/EF, som forbyder en sådan forskelsbehandling, ikke er 
gennemført, og hvor kvinder fra etniske minoriteter har ingen eller kun ringe social 
beskyttelse og ingen eller kun ringe adgang til sundhedsydelser;

7. mener, at adgangen til sundhedsydelser bør gøres lettere for kvinder uden økonomiske, 
sociale, sproglige, geografiske eller kulturelle (f.eks. indvandrer- eller flygtningekvinder) 
barrierer;

8. finder det nødvendigt at øge antallet af kvinder, der deltager i udviklingen af 
sundhedspolitikker, planlægning af programmer og levering af tjenesteydelser inden for 
sundhedsområdet;

9. mener, at EU og medlemsstaterne skal tage hensyn til kvinders reproduktive sundhed og 
mødredødelighed i deres politikker.


