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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon 9. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman "Yhdessä terveyden 
hyväksi: EU:n strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–2013"1,

– ottaa huomioon terveysalan toisesta yhteisön toimintaohjelmasta (2008–2013) 
23. lokakuuta 2007 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 1350/2007/EY2,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan, joka 
koskee terveyspolitiikkaa,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Solidaarinen terveydenhuolto: terveyserojen 
vähentäminen EU:ssa"3,

A. ottaa huomioon miesten ja naisten väliset biologiset ja sosiokulttuuriset erot sekä niistä 
johtuvat erot terveyteen liittyvissä huolenaiheissa, tarpeissa ja ongelmissa,

B. ottaa huomioon, että naiset päätyvät usein heikkoon asemaan sukupuolensa, 
elämäntapansa, uskontonsa, ikänsä, sosiaalisen asemansa tai maksukykynsä vuoksi,

C. ottaa huomioon, että naiset elävät yleensä pidempään kuin miehet, mutta he kärsivät 
viimeisten elinvuosiensa aikana terveysongelmista,

1. kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita sisällyttämään sukupuoliulottuvuuden 
(sukupuolinäkökohtien valtavirtaistaminen) politiikkoihinsa ja terveysalan ohjelmiinsa;

2. kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön strategioita, joissa otetaan 
huomioon naisten päivittäisen elämän erityispiirteet, jotta taloudellista ja sosiaalista 
epätasa-arvoa voidaan vähentää ja edistää siten terveyserojen vähentämistä;

3. kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita käynnistämään entistä kohdennetumpia 
terveyskampanjoja, jotta voidaan edistää seulontoja ja helpottaa niihin pääsyä varsinkin 
naisille ominaisten terveysongelmien, kuten esimerkiksi rinta-, kohdunkaula ja 
munasarjasyövän, tapauksessa;

4. kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita keräämään, analysoimaan ja käyttämään 
tietoja tehokkaasti nykyisten, erityisesti naisiin kohdistuvien terveysalan politiikkojen ja 
ohjelmien vaikutusten arvioimiseksi säännöllisesti;

                                               
1 EUVL C 9 E, 15.1.2010, s. 56.
2 EUVL L 301, 20.11.2007, s. 3.
3 KOM(2009)0567.
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5. kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita laatimaan yhtenäisiä politiikkoja ja tukitoimia 
niitä naisia varten, jotka eivät ole työelämässä tai jotka työskentelevät aloilla, joilla heillä 
ei ole henkilökohtaisen sairausvakuutuksen turvaa;

6. kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita löytämään pikaisesti ratkaisuja etniseen 
alkuperään perustuvan syrjinnän torjuntaan, sillä tällaista syrjintää ilmenee erityisesti 
eräissä jäsenvaltioissa, joissa ei ole pantu täytäntöön tällaisen syrjinnän kieltämiseksi 
annettua neuvoston direktiiviä 2000/43/EY tai joissa etniseen vähemmistöön kuuluvilla 
naisilla ei ole lainkaan sosiaaliturvaa tai on vain heikko sosiaaliturva ja joissa he eivät saa 
terveyspalveluja tai saavat niitä heikosti;

7. katsoo, että naisten mahdollisuutta saada terveyspalveluja ilman taloudellisia, sosiaalisia, 
kielellisiä, maantieteellisiä tai kulttuurisia esteitä on helpotettava (esimerkiksi 
maahanmuuttaja- ja pakolaisnaiset);

8. pitää välttämättömänä, että terveyspolitiikan laatimiseen, ohjelmien suunnitteluun ja 
terveyspalvelujen tarjontaan osallistuvien naisten määrää lisätään;

9. katsoo, että Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on otettava politiikoissaan huomioon 
naisten lisääntymisterveys ja äitiyskuolleisuus.


