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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja be a következő javaslatokat:

– tekintettel az „Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU számára 2008–2013” 
című fehér könyvről szóló 2008. október 9-i állásfoglalására1,

– tekintettel az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–
2013) létrehozásáról szóló, 2007. október 23-i 1350/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatra2,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés egészségügyi politikákra 
vonatkozó 168. cikkére,

– tekintettel az Európai Bizottság „Szolidaritás az egészségügyben: az egészség terén 
mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése az Európai Unióban” című közleményére3,

A. mivel a nők és a férfiak között biológiai és szociokulturális különbségek mutatkoznak, és 
ebből következően különböznek azok az egészségügyi gondok, igények és problémák is, 
amelyekkel szembesülnek, 

B. mivel a nők gyakran kerülnek a nemükhöz, az életmódjukhoz, a vallásukhoz, az 
életkorukhoz, a társadalmi helyzetükhöz és a fizetőképességükhöz kötődő bizonytalan 
helyzetekbe,

C. mivel a nők általában hosszabb ideig élnek, mint a férfiak, azonban életük utolsó éveiben 
egészségügyi problémákkal küzdenek,

1. felhívja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy egészségügyi szakpolitikáikba és 
programjaikba foglalják be a nemek egyenlőségének szem előtt tartását („gender 
mainstreaming”);

2. felhívja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy fogadjanak el a nők mindennapi 
életének sajátosságaira hangsúlyt fektető stratégiákat annak érdekében, hogy csökkentsék 
a gazdasági és társadalmi különbségeket, ezzel utat nyitva az egészségügy területén 
fennálló egyenlőtlenségek csökkentése előtt;

3. felhívja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy indítsanak célzottabb egészségügyi 
kampányokat a betegségek kiszűréséhez való hozzáférés előmozdítása és megkönnyítése 
érdekében, különös tekintettel a kizárólag a nők esetében jelentkező egészségügyi 
problémákra, úgymint a mellrák, méhnyakrák, petefészekrák, stb.;

4. felszólítja az Európai Uniót és a tagállamokat az adatok gyűjtésére, elemzésére és 
                                               
1 HL C 9. E, 2010.1.15., 56. o.
2 HL L 301., 2007.11.20., 3. o.
3 COM(2009) 0567.
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hatékony felhasználására a kifejezetten a nőket célzó, jelenlegi egészségügyi politikák és 
programok hatásának rendszeres értékelése érdekében;

5. javasolja az Európai Unió és a tagállamok számára, hogy alkalmazzanak következetes 
szakpolitikákat és szolidaritási fellépéseket azon nők számára, akik nem dolgoznak, vagy 
olyan ágazatban töltenek be állást, ahol nem rendelkeznek személyre szóló 
egészségbiztosítással;

6. felhívja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy mihamarabb találjanak megoldásokat az 
etnikai származáson alapuló megkülönböztetés leküzdésére, különösen azokban a 
tagállamokban, ahol nem hajtották végre az ilyen típusú megkülönböztetést tiltó 
2000/43/EK tanácsi irányelvet, és ahol az etnikai kisebbségi csoportból származó nők 
számára nem, vagy csak csekély mértékben biztosított a szociális védelem, és nem 
rendelkeznek hozzáféréssel az egészségügyi ellátásokhoz, vagy csak kevés ilyen 
ellátáshoz férnek hozzá;

7. úgy véli, hogy meg kell könnyíteni a nők számára azt, hogy pénzügyi, társadalmi, nyelvi, 
földrajzi vagy kulturális korlátok nélkül férjenek hozzá az egészségügyi ellátásokhoz 
(például: migráns vagy menekült nők);

8. szükségesnek tartja az egészségügyi szakpolitikák kialakításában, valamint az 
egészségügyi programok tervezésében és az egészségügyi ellátások nyújtásában részt 
vevő nők számának növelését;

9. úgy véli, hogy az Európai Uniónak és a tagállamoknak figyelembe kell venniük 
politikáikban a nők reproduktív egészségét és az anyai halálozást.


