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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

– ņemot vērā 2008. gada 9. oktobra rezolūciju par Balto grāmatu „Kopā par veselību. ES 
stratēģiskā pieeja 2008.–2013. gadam”1;

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Lēmumu 
Nr. 1350/2007/EK, ar ko izveido otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsardzības 
jomā (2008.–2013. gadam)2;

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu par veselības aizsardzību;

– ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumu „Solidaritāte veselības jomā. Nevienlīdzības 
samazināšana veselības jomā ES”3,

A. ņemot vērā bioloģiskās un sociāli kulturālās atšķirības starp vīriešiem un sievietēm un līdz 
ar to viņu atšķirīgās interešu jomas, vajadzības un veselības problēmas; 

B. tā kā sievietes bieži nonāk nestabilā situācijā dzimuma, dzīvesveida, reliģijas, vecuma, 
sociālā stāvokļa un maksātspējas dēļ;

C. tā kā sievietes parasti dzīvo ilgāk nekā vīrieši, bet pēdējos dzīves gados viņas cieš no 
veselības problēmām,

1. aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis savā politikā un veselības programmās iekļaut 
līdztiesības principu (gender mainstreaming);

2. aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis pieņemt stratēģijas, kas vērstas uz sieviešu 
ikdienas dzīves specifiku ar mērķi mazināt ekonomisko un sociālo nevienlīdzību, tādējādi 
veicinot veselības nevienlīdzības samazināšanos;

3. aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis izveidot mērķtiecīgākas veselības kampaņas, lai 
veicinātu un vienkāršotu iespējas izmantot slimību diagnostiku īpaši saistībā ar sievietēm 
raksturīgām veselības problēmām, piemēram, krūts, dzemdes kakla, olnīcu vēzi u.c.;

4. aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis vākt, analizēt un efektīvi izmantot datus, lai 
regulāri novērtētu pašreizējo īpaši sievietēm paredzēto veselības politikas un programmu 
ietekmi;

5. iesaka Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ieviest saskaņotu politiku un solidaritātes 
pasākumus tieši tām sievietēm, kuras nestrādā vai kuras strādā tādās jomās, uz kurām 
neattiecas individuālā veselības apdrošināšana;

                                               
1 OV C 9 E, 15.1.2010., 56. lpp.
2 OV L 301, 20.11.2007., 3. lpp.
3 COM(2009)0567.
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6. aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis nekavējoties atrast risinājumus, lai apkarotu uz 
etnisko izcelsmi balstītu diskrimināciju īpaši tajās dalībvalstīs, kurās netiek īstenota 
Padomes Direktīva 2000/43/EK, saskaņā ar kuru šāda diskriminācija ir aizliegta, vai kurās 
minoritāras etniskās izcelsmes sievietēm nav pieejama vai ir tikai daļēji pieejama sociālā 
aizsardzība un pilnībā liegti vai ir tikai daļēji pieejami veselības aprūpes pakalpojumi;

7. uzskata, ka veselības aprūpes pakalpojumiem ir jābūt sievietēm viegli pieejamiem, 
finanšu, sociālo, valodas, ģeogrāfisko vai kultūras šķēršļu neapgrūtinātiem (piemēram, 
migrējošām sievietēm vai bēglēm);

8. uzskata, ka ir nepieciešams palielināt to sieviešu skaitu, kuras piedalās veselības politikas 
veidošanā, programmu plānošanā un pakalpojumu sniegšanā veselības jomā;

9. uzskata, ka Eiropas Savienībai un dalībvalstīm savā politikā ir jāņem vērā sieviešu 
reproduktīvā veselība un māšu mirstība.


