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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά  του της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη Λευκή Βίβλο με 
τίτλο "Μαζί για την υγεία: μία στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008 -
2013")1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1350/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση δεύτερου προγράμματος 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας (2008-2013)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σχετικά με τις πολιτικές στον τομέα της υγείας,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα: "Αλληλεγγύη στον τομέα της 
υγείας: μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ"3,

A. λαμβάνοντας υπόψη τις βιολογικές  και κοινωνικοπολιτισμικές διαφορές μεταξύ των 
ανδρών και των γυναικών και, ως εκ τούτου, τις διαφορές στην απασχόληση, τις ανάγκες 
και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες λόγω του φύλου 
τους, του τρόπου ζωής τους, της θρησκείας τους, της ηλικίας τους, της κοινωνικής τους 
θέσης ή της οικονομικής τους κατάστασης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες ζουν, σε γενικές γραμμές, περισσότερο από τους 
άνδρες αλλά ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
ετών της ζωής τους,  

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του 
φύλου (gender mainstreaming) στις πολιτικές και στα προγράμματα υγείας τους·

2. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν στρατηγικές που θα 
βασίζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες της καθημερινής ζωής των γυναικών με στόχο τη 
μείωση των οικονομικών και  κοινωνικών ανισοτήτων, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση 
των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας·

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να οργανώσουν πιο στοχοθετημένες 
εκστρατείες υγείας για να ενθαρρύνουν  και να διευκολύνουν την πρόσβαση των 
γυναικών στον προσυμπτωματικό έλεγχο, κυρίως όσον αφορά συγκεκριμένες ασθένειες 
που πλήττουν τις γυναίκες, όπως ο καρκίνος του στήθους, του τραχήλου της μήτρας, των 
ωοθηκών κλπ.

                                               
1 ΕΕ C 9 E της 15.1.2010, σ. 56.
2 ΕΕ L 301 της 20.11.2007, σ. 3.
3 COM(2009)0567.
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4. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να συλλέξουν, να αναλύσουν και να 
χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα δεδομένα ώστε να γίνεται τακτική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων  των εφαρμοζόμενων πολιτικών και προγραμμάτων υγείας που αφορούν 
ειδικά τις γυναίκες·

5. προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν  συνεκτικές πολιτικές 
και δράσεις αλληλεγγύης υπέρ των γυναικών  που δεν εργάζονται ή που κατέχουν θέσεις
απασχόλησης σε τομείς στους οποίους δεν υπάρχει προσωπική ασφάλεια υγείας·

6. καλεί την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και τα κράτη μέλη να βρουν σύντομα λύσεις για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων που βασίζονται στην εθνοτική καταγωγή, ιδιαίτερα σε 
ορισμένα κράτη μέλη όπου η οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, που απαγορεύει αυτού
του είδους τις διακρίσεις δεν έχει εφαρμοστεί, και όπου οι γυναίκες μειονοτικής εθνοτικής 
καταγωγής δεν έχουν ή έχουν ελλιπή κοινωνική προστασία και δεν έχουν ή έχουν ελλιπή 
πρόσβαση στις υπηρεσίες  υγείας·

7. εκτιμά ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας πρέπει να διευκολυνθεί για τις γυναίκες με 
την κατάργηση των οικονομικών, κοινωνικών, γλωσσικών και πολιτιστικών εμποδίων 
(παράδειγμα: γυναίκες πρόσφυγες ή μετανάστριες)·

8. θεωρεί απαραίτητη την αύξηση του αριθμού των γυναικών που συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη των πολιτικών υγείας, στον σχεδιασμό των προγραμμάτων και στην παροχή 
υπηρεσιών στον τομέα της υγείας·

9. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και τα κράτη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη στις 
πολιτικές τους την αναπαραγωγική υγεία των γυναικών και την μητρική θνησιμότητα. 


