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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 9. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni valge raamatu 
„Üheskoos tervise nimel: ELi strateegiline lähenemine aastateks 2008–2013” kohta1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta otsust 
nr 1350/2007/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse teine tervisevaldkonna 
tegevusprogramm (2008–2013)2;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168, mis käsitleb 
tervishoiupoliitikat;

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni teatist „Solidaarsus ja tervishoid: tervisealase 
ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus”3,

A. arvestades meeste ja naiste bioloogilisi ning sotsiaal-kultuurilisi erinevusi ja sellest 
tulenevalt erinevaid tervisega seotud vajadusi ja probleeme;

B. arvestades, et naised on sageli oma soo, eluviisi, usu, vanuse, sotsiaalse staatuse ja 
varandusliku seisu tõttu ebakindlas olukorras;

C. arvestades, et üldjuhul elavad naised meestest kauem, kuid viimaste eluaastate vältel 
kannatavad terviseprobleemide käes, 

1. palub Euroopa Liidul ja liikmesriikidel tervisealastesse poliitikavaldkondadesse ja 
programmidesse kaasata sooline mõõde (soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine); 

2. palub Euroopa Liidul ja liikmesriikidel vastu võtta strateegiad, milles keskendutakse 
naiste igapäevaelu iseärasustele, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust 
ning seeläbi tervisealast ebavõrdsust;

3. palub Euroopa Liidul ja liikmesriikidel luua paremini sihtrühmadele suunatud 
tervisekampaaniaid, et edendada ja lihtsustada haiguste avastamist, eriti seoses naiste 
terviseprobleemidega, nagu rinnavähk, emakakaelavähk, munasarjavähk jne;

4. palub Euroopa Liidul ja liikmesriikidel praeguse naistele suunatud tervisepoliitika ja 
terviseprogrammide mõju regulaarseks hindamiseks andmeid koguda, analüüsida ja 
tõhusalt kasutada;

5. soovitab Euroopa Liidul ja liikmesriikidel kasutusele võtta sidus poliitika ja 
solidaarsusmeetmed naiste suhtes, kes ei tööta või kes töötavad tervisekindlustust 

                                               
1 ELT C 9 E, 15.1.2010, lk 56.
2 ELT L 301, 20.11.2007, lk 3.
3 KOM(2009)0567.
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omamata; 

6. palub Euroopa Liidul ja liikmesriikidel leida viivitamata lahendus etnilise päritolu alusel 
diskrimineerimise vastu võitlemiseks, pidades eriti silmas neid liikmesriike, kus pole 
rakendatud etnilise päritolu alusel diskrimineerimist keelavat nõukogu 29. juuni 2000. 
aasta direktiivi 2000/43/EÜ ja kus etnilisest vähemusest pärit naistel pole sotsiaalset 
kaitset või nad saavad sellest osa vähesel määral ning kellel puudub ligipääs 
tervishoiuteenustele või see on vähene;

7. on veendunud, et tervishoiuteenuste kättesaadavust peab naiste jaoks lihtsustama, loomata 
rahalisi, sotsiaalseid, keelelisi, geograafilisi või kultuurilisi tõkkeid (näiteks rändajate või 
pagulaste puhul);

8. peab vajalikuks suurendada tervishoiupoliitika kujundamisel, programmide koostamisel ja 
tervishoiuvaldkonna teenuste osutamisel osalevate naiste arvu;

9. on veendunud, et Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad poliitikas arvesse võtma naiste 
reproduktiivtervist ja emade suremust.


