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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex 
jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Ottubru 2008 dwar 'Flimkien għas-Saħħa: 
Approċċ Strateġiku għall-UE 2008-2013'1,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1350/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-23 ta’ Ottubru 2007 li tistabbilixxi t-tieni programm ta’ azzjoni Komunitarja fil-qasam 
tas-saħħa (2008-2013)2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
dwar il-politiki tas-saħħa,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni intitolata 'Is-Solidarjetà fis-saħħa: 
it-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa fl-UE'3,

A. filwaqt li jitqiesu d-differenzi bijoloġiċi u soċjokulturali bejn l-irġiel u n-nisa u, 
għaldaqstant, id-differenzi fil-preokkupazzjonijiet, il-ħtiġijiet u l-problemi ta' saħħa li 
jaffaċċjaw, 

B. billi n-nisa spiss isibu ruħhom f'sitwazzjonijiet prekarji marbuta mas-sess tagħhom, l-istil 
ta' ħajja, ir-reliġjon, l-età, l-istatus soċjali u l-kapaċità finanzjarja tagħhom,

C. billi ġeneralment in-nisa jgħixu aktar mill-irġiel iżda jbatu minħabba problemi tas-saħħa 
matul l-aħħar snin ta' ħajjithom,

1. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jinkludu d-dimensjoni tas-sessi (gender 
mainstreaming) fil-politiki u l-programmi tagħhom dwar is-saħħa;

2. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jadottaw strateġiji mfassla għall-ispeċifiċità tal-ħajja 
ta' kuljum tan-nisa biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali, biex b'hekk jitnaqssu 
wkoll l-inugwaljanzi fir-rigward tas-saħħa;

3. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jibdew kampanji dwar is-saħħa aktar immirati sabiex 
jitħeġġeġ u jitħaffef l-aċċess għall-identifikazzjoni bikrija tal-mard, partikolarment tal-
mard li jolqot lin-nisa, bħall-kanser tas-sider, tal-għonq tal-utru u tal-ovarji;

4. Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jiġbru u janalizzaw dejta u jagħmlu użu effikaċi minnha 
biex jevalwaw regolarment l-impatt tal-politiki u tal-programmi eżistenti dwar is-saħħa li 
huma mfassla b'mod speċifiku għan-nisa;

5. Jissuġġerixxi lill-UE u lill-Istati Membri jdaħħlu fis-seħħ politiki koerenti u azzjonijiet ta' 
                                               
1 ĠU C 9 E, 15.1.2010, p. 56.
2 ĠU L 301, 20.11.2007, p. 3.
3 COM(2009)0567.
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solidarjetà lejn in-nisa li ma jaħdmux jew li jkollhom impjieg f'setturi fejn ma jkunux 
koperti b'assigurazzjoni tas-saħħa personali;

6. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jsibu malajr soluzzjonijiet biex wieħed ikun jista' 
jiġġieled kontra d-diskriminazzjonijiet abbażi tal-oriġini etnika, partikolarment f'ċerti Stati 
Membri fejn id-Direttiva 2000/43/KE tal-Kunsill, li tipprojbixxi dan it-tip ta' 
diskriminazzjoni, ma ġietx implimentata u fejn in-nisa li jappartejenu għal minoranzi 
etniċi m'għandhomx jew għandhom ftit protezzjoni soċjali u m'għandhomx jew għandhom 
ftit aċċess għas-servizzi tas-saħħa;

7. Iqis li l-aċċess għas-servizzi tas-saħħa għandu jiġi ffaċilitat għan-nisa bla ostakoli 
finanzjarji, soċjali, lingwistiċi, ġeografiċi jew kulturali (pereżempju: nisa migranti jew 
refuġjati);

8. Iqis li jeħtieġ li jiżdied l-għadd ta' nisa li jieħdu sehem fl-iżvilupp tal-politiki dwar is-
saħħa, fl-ippjanar tal-programmi u l-għoti ta' servizzi fil-qasam tas-saħħa;

9. Jikkunsidra li l-UE u l-Istati Membri jridu jqisu s-saħħa riproduttiva tan-nisa u l-mortalità 
materna fil-politiki tagħhom.


