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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. oktobra 2008 o beli knjigi z naslovom „Skupaj za 
zdravje: strateški pristop EU za obdobje 2008–2013“1,

– ob upoštevanju Sklepa št. 1350/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. oktobra 2007 o uvedbi drugega programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja 
(2003–2013)2,

– ob upoštevanju člena 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki se nanaša na 
zdravstvene politike,

– ob upoštevanju sporočila Evropske komisije „Solidarnost na področju zdravja: zmanjšanje 
neenakosti na področju zdravja v EU“3,

A. ker obstajajo med moškimi in ženskami biološke, socialne in kulturne razlike, s tem pa 
tudi razlike v njihovih zdravstvenih tveganjih, potrebah in težavah, 

B. ker se ženske pogosto znajdejo v negotovem položaju zaradi spola, načina življenja, vere, 
starosti, družbenega statusa in plačilne sposobnosti,

C. ker ženske na splošno živijo dlje kot moški, vendar jih v zadnjih letih življenja pestijo 
zdravstvene težave,

1. poziva Evropsko unijo in države članice, naj v svoje politike in zdravstvene programe 
vključijo načelo enakosti med spoloma;

2. poziva Evropsko unijo in države članice, naj sprejmejo strategije, ki bodo usmerjene k 
posebnostim vsakdanjega življenja žensk, da bi zmanjšale ekonomske in socialne 
neenakosti ter tako prispevale k zmanjšanju neenakosti na področju zdravja;

3. poziva Evropsko unijo in države članice, naj organizirajo bolj ciljno usmerjene 
zdravstvene kampanje, da bi spodbudile in omogočile dostop do presejanja, zlasti v zvezi 
z ženskimi boleznimi, kot so rak dojk, maternice, jajčnikov itd.;

4. poziva Evropsko unijo in države članice, naj zbirajo in analizirajo podatke ter jih 
učinkovito uporabljajo za redno ocenjevanje vpliva zdravstvenih politik in programov, ki 
zadevajo zlasti ženske;

5. predlaga Evropski uniji in državam članicam, naj oblikujejo skladne politike in 
solidarnostne ukrepe za ženske, ki ne delajo ali so zaposlene v sektorjih, kjer nimajo 
osebnega zdravstvenega zavarovanja;

                                               
1 UL C 9 E, 15.1.2010, str. 56.
2 UL L 301, 20. 11. 2007, str. 3.
3 KOM(2009)0567.
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6. poziva Evropsko unijo in države članice, naj čim prej najdejo rešitve za boj proti 
diskriminaciji na podlagi narodnosti, zlasti v nekaterih državah članicah, kjer direktive 
Sveta 2000/43/ES, ki prepoveduje tovrstno diskriminacijo, ne izvajajo in kjer pripadnice 
narodnostnih manjšin niso ali so premalo socialno zaščitene oziroma nimajo dostopa do 
zdravstvenih storitev;

7. meni, da mora biti ženskam (na primer migrantkam ali begunkam) dostop do zdravstvenih 
storitev omogočen brez finančnih, socialnih, jezikovnih, geografskih ali kulturnih preprek;

8. meni, da je treba povečati število žensk, ki sodelujejo pri oblikovanju zdravstvenih politik 
ter načrtovanju programov in opravljanju storitev na zdravstvenem področju;

9. meni, da morajo Evropska unija in države članice v svojih politikah upoštevati 
reproduktivno zdravje žensk in umrljivost mater.


