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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 9. octombrie referitoare la cartea 
albă intitulată „Împreună pentru sănătate: o abordare strategică pentru UE 2008-2013”,1,

– având în vedere Decizia nr. 1350/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
23 octombrie 2007 de stabilire a celui de al doilea Program de acțiune comunitară în 
domeniul sănătății 2008-20132,

– având în vedere articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, referitor 
la politicile din domeniul sănătății,

– având în vedere Comunicarea Comisiei Europene intitulată „Solidaritatea în domeniul 
sănătății: reducerea inegalităților în materie de sănătate în Uniunea Europeană”3,

A. întrucât între bărbați și femei există diferențe biologice și socioculturale și, pe cale de 
consecință, diferențe în ceea ce privește preocupările, nevoile și problemele de sănătate pe 
care le întâmpină; 

B. întrucât femeile se află adesea în situații precare, legate de genul, de modul lor de viață, de 
religia, vârsta, statutul social și de solvabilitatea lor;

C. întrucât femeile trăiesc, în general, mai mult decât bărbații, dar suferă de probleme de 
sănătate în cursul ultimilor ani de viață;

1. invită Uniunea Europeană și statele membre să integreze dimensiunea de gen (gender 
mainstreaming) în politicile și programele lor în materie de sănătate;

2. invită Uniunea Europeană și statele membre să adopte strategii axate pe specificitatea 
vieții cotidiene a femeilor, în scopul reducerii inegalităților economice și sociale, 
acționând în acest fel în favoarea reducerii inegalităților în materie de sănătate;

3. invită Uniunea Europeană și statele membre să instituie campanii de sănătate orientate 
mai strict, pentru a încuraja și facilita accesul la depistarea maladiilor, în special privind 
preocupările sanitare proprii femeilor, cum sunt cancerul de sân, cancerul de col uterin, 
cancerul ovarelor etc.;

4. cere Uniunii Europene și statelor membre să culeagă, să analizeze și să utilizeze cu 
eficacitate datele, pentru a evalua regulat impactul politicilor și programelor în materie de 
sănătate existente, vizând în mod specific femeile;

5. sugerează Uniunii Europene și statelor membre să instituie politici coerente și acțiuni de 
                                               
1 JO C 9 E, 15.1.2010, p.  56.
2 JO L 301, 20.11.2007, p. 3.
3 COM(2009)0567.
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solidaritate cu femeile care nu lucrează sau care ocupă posturi din sectoare în care nu 
beneficiază de o asigurare de sănătate personală;

6. invită Uniunea Europeană și statele membre să găsească rapid soluții pentru combaterea 
discriminării bazate pe originea etnică, în special în anumite state membre în care 
Directiva 2000/43/CE a Consiliului, care interzice acest tip de discriminare, nu este 
aplicată și unde femeile cu origine etnică minoritară nu beneficiază, sau dispun de o 
protecție socială limitată și nu au sau au un acces limitat la serviciile de sănătate;

7. consideră că accesul la serviciile de sănătate al femeilor trebuie să fie facilitat, fără bariere 
financiare, sociale, lingvistice, geografice sau culturale (de exemplu: femeile migrante sau 
femeile refugiate);

8. consideră că numărul femeilor care participă la dezvoltarea politicilor în materie de 
sănătate, la planificarea programelor și la furnizarea de servicii din domeniul sănătății 
trebuie să fie majorat;

9. consideră că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să țină cont, în cadrul 
politicilor lor, de sănătatea reproductivă a femeilor și de mortalitatea maternală.


