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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. spalio 9 d. rezoliuciją dėl baltosios knygos „Kartu 
sveikatos labui, 2008–2013 m. ES strateginis požiūris“1,

– atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1350/2007/EB dėl antrosios Bendrijos veiksmų programos sveikatos srityje (2008–
2013 m.)2,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį, susijusį su 
sveikatos politika,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos komunikatą „Solidarumas sveikatos srityje. 
Sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas ES“3,

A. kadangi esama vyrų ir moterų biologinių ir socialinių bei kultūrinių skirtumų ir dėl šių 
skirtumų – skirtingų rūpimų klausimų, poreikių ir sveikatos problemų, su kuriais jie 
susiduria, 

B. kadangi moterys dažnai patenka į neužtikrintą padėtį dėl savo lyties, gyvenimo būdo, 
religijos, amžiaus, socialinio statuso ir mokumo,

C. kadangi moterys paprastai gyvena ilgiau nei vyrai, tačiau jos turi sveikatos problemų 
paskutiniaisiais gyvenimo metais,

1. ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares į savo sveikatos politiką ir programas įtraukti 
lyčių aspektą (angl. gender mainstreaming);

2. ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares priimti strategijas, orientuotas į moterų 
kasdienio gyvenimo ypatumus, siekiant sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus ir 
taip imtis veiksmų siekiant sumažinti sveikatos priežiūros skirtumus;

3. ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares rengti tikslingesnes sveikatos kampanijas 
siekiant skatinti galimybes pasitikrinti, ypač dėl moterų sveikatos problemų, tokių kaip 
krūties, gimdos kaklelio, kiaušidžių ir kt. vėžys, ir sudaryti tam sąlygas;

4. ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares rinkti, analizuoti ir veiksmingai naudoti 
duomenis siekiant reguliariai įvertinti specialiai moterims skirtos esamos sveikatos 
politikos ir programų poveikį;

5. siūlo Europos Sąjungai ir valstybėms narėms įdiegti nuoseklią politiką ir imtis veiksmų, 
kuriais būtų solidarizuojamasi su nedirbančiomis moterimis arba moterimis, dirbančiomis 

                                               
1 OL C 9 E, 2010 1 15, p. 56.
2 OL L 301, 2007 11 20, p. 3.
3 COM(2009)0567.
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tuose sektoriuose, kuriuose jos nedraudžiamos individualiu sveikatos draudimu;

6. ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares kuo greičiau rasti sprendimus kovojant su 
diskriminacija dėl etninės kilmės, ypač kai kuriose valstybėse narėse, kuriose 
neįgyvendinta Tarybos direktyva 2000/43/EB, kuria draudžiama šio pobūdžio 
diskriminacija, ir kuriose etninei mažumai priklausančios moterys neturi socialinės 
apsaugos arba turi prastą socialinę apsaugą ir negauna sveikatos priežiūros paslaugų arba 
gauna labai ne daug jų;

7. mano, kad reikia padidinti moterų (pavyzdžiui, migrančių ar pabėgėlių) galimybes gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas nesudarant finansinių, socialinių, kalbinių, geografinių ar 
kultūrinių kliūčių;

8. mano, kad būtina padidinti moterų, dalyvaujančių rengiant sveikatos politiką, planuojant 
programas ir teikiant paslaugas sveikatos srityje, skaičių;

9. mano, kad Europos Sąjunga ir valstybės narės savo politikoje turi atsižvelgti į moterų 
reprodukcinę sveikatą ir gimdyvių mirtingumą.


