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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 oktober 2008 over "Samen werken aan 
gezondheid: een EU-strategie voor 2008-2013"1,

– gezien Besluit nr. 1350/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2007 tot vaststelling van een tweede communautaire actieprogramma op het 
gebied van gezondheid (2008-2013)2,

– gelet op de bepalingen inzake volksgezondheid in artikel 168 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie met als titel “Solidariteit in de gezondheidszorg: 
verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU”3,

A. overwegende dat de biologische en sociaal-culturele verschillen tussen mannen en 
vrouwen ertoe leiden dat mannen en vrouwen zich zorgen maken over verschillende 
onderwerpen inzake gezondheid en met andere behoeften en problemen op 
gezondheidsvlak geconfronteerd worden, 

B. overwegende dat vrouwen als gevolg van hun sekse, levenswijze, godsdienst, leeftijd, 
sociale status en kredietwaardigheid vaak in precaire situaties terechtkomen,

C. overwegende dat vrouwen doorgaans langer leven dan mannen maar gedurende hun 
laatste levensjaren vaak met gezondheidsproblemen kampen,

1. verzoekt de Europese Unie en de lidstaten om de genderdimensie op te nemen in hun 
gezondheidsbeleid en gezondheidsprogramma’s (gender mainstreaming: geïntegreerde 
benadering van de gelijkheid van mannen en vrouwen);

2. vraagt de Europese Unie en de lidstaten strategieën uit te werken die gericht zijn op de 
specificiteit van het dagelijkse leven van vrouwen en tot doel hebben de economische en 
sociale ongelijkheden tussen mannen en vrouwen te verkleinen, en op die manier bij te 
dragen tot de vermindering van de ongelijkheid op gezondheidsgebied;

3. vraagt dat de Europese Unie en de lidstaten gerichtere gezondheidscampagnes opzetten 
om de vroegtijdige opsporing van ziekten toegankelijker te maken en burgers ertoe aan te 
moedigen zich met het oog hierop te laten onderzoeken, in het bijzonder met betrekking 
tot typisch vrouwelijke gezondheidsproblemen zoals onder meer borst-, baarmoeder- en 
eierstokkanker;

                                               
1 PB C 9 E van 15.1.2010, blz. 56.
2 PB L 301 van 20.11.2007, blz. 3.
3 COM(2009)0567.
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4. verzoekt de Europese Unie en de lidstaten op efficiënte wijze gegevens te verzamelen, 
analyseren en gebruiken, en met behulp daarvan op regelmatige basis te evalueren wat de 
impact is van het bestaande gezondheidsbeleid en de bestaande gezondheidsprogramma’s 
voor vrouwen;

5. raadt de Europese Unie en de lidstaten aan om een coherent beleid en 
solidariteitsmaatregelen te hanteren voor vrouwen die niet professioneel werkzaam zijn of 
die werkzaam zijn in sectoren waar zij niet gedekt worden door een persoonlijke 
ziekteverzekering;

6. verzoekt de Europese Unie en de lidstaten om snel oplossingen te vinden voor 
discriminatie op grond van etnische afkomst, vooral in die lidstaten waar 
Richtlijn 2000/43/EG van de Raad, die dit soort discriminatie verbiedt, niet is uitgevoerd 
en waar tot etnische minderheden behorende vrouwen geen of weinig sociale bescherming 
genieten en geen of nauwelijks toegang hebben tot de gezondheidszorg;

7. is van mening dat de toegang tot de gezondheidszorg voor vrouwen die gehinderd worden 
door financiële, sociale, taalkundige, geografische of culturele omstandigheden (zoals 
migrantenvrouwen en vrouwelijke vluchtelingen), moet worden vergemakkelijkt;

8. meent dat het aantal vrouwen dat betrokken is bij de uitwerking van het 
gezondheidsbeleid, de planning van programma’s en de verstrekking van diensten op het 
vlak van gezondheid, moet toenemen;

9. is van oordeel dat de Europese Unie en de lidstaten in hun beleid rekening moeten houden 
met de reproductieve gezondheid van vrouwen en met moedersterfte.


