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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy,
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 października 2008 r. w sprawie białej księgi 
Komisji pt. „Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013”1,

– uwzględniając decyzję nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2007 r. ustanawiającą drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie 
zdrowia na lata 2008–20132,

– uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczący polityki 
zdrowotnej,

– uwzględniając komunikat Komisji Europejskiej zatytułowany „Solidarność w zdrowiu. 
Zmniejszanie nierówności zdrowotnych w UE”3,

A. mając na uwadze różnice biologiczne i społeczno-kulturowe między mężczyznami
i kobietami oraz wynikające z tego odmienne troski, potrzeby i problemy w zakresie ich 
zdrowia, 

B. mając na uwadze, że kobiety znajdują się często w trudnej sytuacji z powodów 
związanych z płcią, sposobem życia, wyznaniem, wiekiem, statusem społecznym
i płynnością finansową,

C. mając na uwadze, że kobiety z reguły żyją dłużej niż mężczyźni, lecz w ostatnich latach 
życia cierpią z powodu problemów zdrowotnych, 

1. nawołuje Unię Europejską i państwa członkowskie do włączenia problematyki płci 
(gender mainstreaming) do polityki i programów w dziedzinie zdrowia;

2. zachęca Unię Europejską i państwa członkowskie do przyjęcia strategii dostosowanych do 
specyficznej sytuacji kobiet w codziennym życiu, aby zmniejszyć różnice ekonomiczne
i socjalne i przyczynić się tym samym do zmniejszenia nierówności zdrowotnych;

3. zwraca się do Unii Europejskiej i państw członkowskich o wdrożenie bardziej 
ukierunkowanych kampanii informacyjnych dotyczących zdrowia, aby promować
i ułatwiać dostęp do badań umożliwiających wczesne wykrywanie chorób, zwłaszcza
w odniesieniu do typowo kobiecych problemów zdrowotnych, takich jak nowotwór piersi, 
szyjki macicy, jajników itd.;

4. wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do gromadzenia, analizowania
i efektywnego wykorzystywania danych w celu regularnej oceny wpływu bieżących 

                                               
1 Dz.U. C 9 E z 15.1.2010, s. 56.
2 Dz.U. L 301 z 20.11.2007, s. 3.
3 COM(2009) 0567.
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strategii politycznych i programów w dziedzinie zdrowia odnoszących się konkretnie do 
kobiet;

5. sugeruje Unii Europejskiej i państwom członkowskim wdrożenie spójnej polityki i akcji 
solidarnościowych na rzecz kobiet niepracujących lub zatrudnionych w sektorach,
w których nie są objęte indywidualnym ubezpieczeniem zdrowotnym;

6. wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do szybkiego znalezienia rozwiązań dla 
kwestii dyskryminacji na tle pochodzenia etnicznego, w szczególności w niektórych 
państwach członkowskich, w których nie wdrożono dyrektywy 2000/43/WE Rady 
zabraniającej tego rodzaju dyskryminacji, i w których kobiety z mniejszości etnicznych 
nie mają zapewnionej ochrony socjalnej lub mają do niej prawo w minimalnym zakresie, 
ani też nie posiadają dostępu do opieki zdrowotnej lub dostęp ten jest minimalny; 

7. uważa, że należy ułatwiać dostęp do opieki zdrowotnej dla kobiet i że dostęp ten powinien 
być wolny od ograniczeń finansowych, społecznych, językowych, geograficznych czy 
kulturowych (np. imigrantki lub kobiety-uchodźcy);

8. uważa, że niezbędne jest zwiększenie liczby kobiet biorących udział w rozwijaniu 
strategii politycznych dotyczących zdrowia, w planowaniu programów i świadczeniu 
usług w dziedzinie zdrowia;

9. jest zdania, że Unia Europejska i państwa członkowskie powinny uwzględniać w ramach 
swej polityki zdrowie reprodukcyjne kobiet oraz śmiertelność matek.


