
PA\831244SV.doc PE448.914v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

2010/2089(INI)

16.9.2010

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över att minska ojämlikhet i hälsa i EU
(2010/2089(INI))

Föredragande: Sylvie Guillaume



PE448.914v01-00 2/4 PA\831244SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\831244SV.doc 3/4 PE448.914v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande 
i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2008 om vitboken ”Tillsammans för 
hälsa: Strategi för EU: 2008–2013”1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1350/2007/EG av 
den 23 oktober 2007 om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på 
hälsoområdet (2008–2013)2,

– med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om 
politiken på hälsoområdet,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Solidaritet i hälsa: Att minska ojämlikhet 
i hälsa i EU”3, och av följande skäl:

A. Det finns biologiska och sociokulturella skillnader mellan kvinnor och män, och kvinnor 
och män har därmed också olika bekymmer, behov och hälsoproblem.

B. Kvinnor befinner sig ofta i otrygga situationer på grund av sitt kön, sin livsstil, sin 
religion, sin ålder, sin sociala ställning och sin kreditvärdighet.

C. Kvinnor lever i allmänhet längre än män, men drabbas ofta av hälsoproblem under sina 
sista levnadsår.

1. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i sin politik och i sina hälsoprogram.

2. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att anta strategier som tar 
särskild hänsyn till kvinnors särskilda situation i vardagslivet, i syfte att minska de 
ekonomiska och sociala klyftorna och därmed bidra till att minska ojämlikheten i hälsa.

3. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att inleda mer riktade 
hälsokampanjer för att främja och förbättra möjligheterna till sjukdomsscreening, särskilt 
kvinnospecifika hälsoproblem som t.ex. bröstcancer, livmoderhalscancer och 
äggstockscancer.

4. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att samla in, analysera och 
effektivt använda sådana uppgifter för att regelbundet utvärdera konsekvenserna av 
politiska insatser och hälsoprogram riktade till kvinnor.

                                               
1 EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 56.
2 EUT L 301, 20.11.2007, s. 3.
3 KOM(2009)0567.
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5. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstatera att införa en konsekvent 
politik och solidaritetsinsatser för kvinnor som inte arbetar eller som arbetar inom sektorer 
där de inte omfattas av en individuell sjukförsäkring.

6. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att snabbt finna lösningar för att 
bekämpa diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, särskilt i de medlemsstater där 
rådets direktiv 2000/43/EG (vilket förbjuder all form av diskriminering) ännu inte har 
genomförts och där kvinnor från etniska minoritetsgrupper har begränsat eller inget socialt 
skydd eller begränsad eller ingen tillgång till hälso- och sjukvård.

7. Europaparlamentet anser att kvinnors tillgång till hälso- och sjukvård måste underlättas 
och att alla ekonomiska, sociala, språkliga, geografiska och kulturella hinder måste 
undanröjas (exempelvis för invandrarkvinnor och flyktingkvinnor).

8. Europaparlamentet anser att fler kvinnor måste delta i framtagandet av hälso- och 
sjukvårdspolitiken, i planeringen av program och i tillhandahållandet av hälso- och 
sjukvård.

9. Europaparlamentet anser att EU och dess medlemsstater måste ta hänsyn till kvinnors 
reproduktiva hälsa och mödradödlighet i sin politik.


