
 

PR\1102770RO.docx  PE587.677v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
 

2016/2096(INI) 

8.9.2016 

PROIECT DE RAPORT 

referitor la promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea 

clinică 

(2016/2096(INI)) 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

Raportoare: Beatriz Becerra Basterrechea 

 

  



 

PE587.677v01-00 2/10 PR\1102770RO.docx 

RO 

PR_INI 

CUPRINS 

Pagina 

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN .................................. 3 

EXPUNERE DE MOTIVE ........................................................................................................ 8 

 

 

 



 

PR\1102770RO.docx 3/10 PE587.677v01-00 

 RO 

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică 

(2016/2096(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în special articolele 

19 și 168, 

– având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special 

articolele 21, 23 și 35, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente 

de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, 

– având în vedere Directiva 2001/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 

aprilie 2001 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale 

statelor membre privind aplicarea bunelor practici clinice în cazul efectuării de studii 

clinice pentru evaluarea produselor medicamentoase de uz uman (Directiva privind 

studiile clinice), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, intitulată „Europa 2020 - O 

strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 

(COM(2010)2020), 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și avizul 

Comisiei pentru dezvoltare (A8-0000/2016), 

A. întrucât dreptul la sănătate este un drept fundamental al omului, 

B. întrucât aspectele legate de sex și de gen în sănătate fac ca femeile să se confrunte cu 

riscuri specifice de sănătate pe parcursul vieții, 

C. întrucât politicile de sănătate adresate femeilor ar fi mai eficiente dacă s-ar lua în 

considerare diversitatea și dacă diversitatea lor ar fi integrată în aceste politici, 

D. întrucât mortalitatea maternă este considerată un indicator important al performanței 

sistemelor de sănătate; 

E. întrucât lipsa accesului la drepturile sexuale și reproductive, inclusiv la servicii de avort 

sigure și legale, pune în pericol viața și sănătatea femeilor și a fetelor, determină 

creșterea mortalității și morbidității materne și conduce la refuzul asistenței pentru 

salvarea de vieți omenești și la un număr mai mare de avorturi clandestine; 

F. întrucât restricțiile și reducerile bugetare în domeniul sănătății publice făcute de 

guvernele naționale au determinat, de asemenea, îngreunarea accesului la serviciile de 

sănătate; 
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G. întrucât femeile migrante pot, în plus, să se confrunte cu probleme specifice legate de 

sănătatea reproducerii, cum ar fi complicații în timpul sarcinii și la naștere, precum și cu 

riscul expunerii la violență (sexuală) și la abuzuri; 

H. întrucât femeile suferă de anumite forme de cancer, cum ar fi cancerul de sân, cancerul 

uterin și cancerul de col uterin, care sunt predominate în rândul femeilor sau specifice 

numai lor; 

I. întrucât doar 10 state membre ale UE au stabilit ca obiectiv efectuarea testelor de 

depistare a cancerului mamar pe întreaga populație feminină și întrucât doar opt țări au 

stabilit un astfel de obiectiv pentru depistarea cancerului de col uterin; 

J. întrucât boli precum osteoporoza, problemele musculo-scheletice și bolile sistemului 

nervos central, cum ar fi boala Alzheimer sau demența sunt legate de schimbările 

hormonale care au loc la menopauză sau mai devreme din cauza tratamentelor 

hormonale; întrucât, deși se știe că femeile sunt afectate mai frecvent de aceste boli 

decât bărbații, cercetarea acestor boli a avut o dimensiune de gen slabă; 

K. întrucât endometrioza este o boală incurabilă care afectează aproximativ una din zece 

femei și fete (adică aproximativ 180 de milioane de femei din întreaga lume și 15 

milioane de femei în UE); întrucât endometrioza duce frecvent la infertilitate și 

cauzează adesea dureri foarte mari, având astfel efecte incapacitante în mai multe 

aspecte ale vieții profesionale, private și sociale; 

L. întrucât problemele de sănătate mintală, care sunt diferite de afecțiunile psihiatrice, 

variază în funcție de gen: femeile prezintă rate mai ridicate de depresie și anxietate 

(denumite tulburări de internalizare), iar la bărbații se înregistrează rate mai ridicate de 

abuz de substanțe și tulburări antisociale (denumite tulburări de externalizare); 

M. întrucât, din cauza unor factori diverși, legați mai ales de rolurile de gen diferite și de 

inegalitățile de gen, depresia este aproximativ de două ori mai frecventă în rândul 

femeilor decât al bărbaților; 

N. întrucât numeroase studii au documentat efectele pe termen lung asupra sănătății fizice 

și mintale ale tulburărilor de alimentație, precum anorexia și bulimia, la fel ca și 

dimensiunea de gen a cauzelor lor; 

O. întrucât violența bărbaților împotriva femeilor și consecințele ei asupra sănătății 

femeilor este un obstacol fundamental pentru realizarea egalității de gen și pentru ca 

femeile să-și exercite pe deplin drepturile omului; 

P. întrucât femeile și fetele care sunt victime ale mutilării genitale sunt expuse efectelor pe 

termen scurt și lung asupra sănătății lor fizice, psihologice, sexuale și reproductive; 

Q. întrucât, din diverse motive, de-a lungul istoriei, femeile au fost excluse din studiile de 

toxicologie și cele biomedicale; întrucât marile diferențe de gen din cercetare limitează 

ceea ce știm despre diferența dintre sănătatea femeilor și cea a bărbaților; întrucât, ca 

urmare, cercetarea biomedicală a avut și are tendința de a reflecta predominant 

perspectiva masculină, asimilând femeile în categoria bărbaților (cu excepția unor 

specializări specifice); 
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R. întrucât Agenția Europeană pentru Medicamente (EMEA) nu a elaborat strategii 

specifice pentru a aplica orientări vizând studierea și evaluarea diferențelor de gen în 

testarea clinică a medicamentelor, deși a recunoscut că „unii dintre factorii care 

influențează efectul unui medicament la nivelul populației pot fi importanți când se 

examinează posibilele diferențe de gen între răspunsuri” și că „influențele specifice de 

gen pot și ele juca un rol important în efectul unui medicament”1, 

1. invită Comisia și statele membre: 

(a) să ia în considerare nevoile de sănătate specifice ale femeilor și să asigure integrarea 

unei perspective de gen în toate aspectele politicilor, programelor și cercetării din 

domeniul sănătății, de la dezvoltarea și conceperea lor, până la studiul de impact și 

conceperea bugetului; 

(b) să recunoască că violența bărbaților împotriva femeilor reprezintă o problemă de 

sănătate publică, indiferent de forma pe care o ia; 

(c) să sprijine societatea civilă și organizațiile de femei care promovează drepturile 

femeilor, inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, și să 

depună eforturi pentru a se asigura că vocea femeilor este auzită când se discută 

temele abordate de politicile de sănătate europene și naționale; 

(d) să încurajeze conceperea de programe ce vizează nevoile specifice ale femeilor 

legate de afecțiuni precum osteoporoza, problemele musculo-scheletice și boli ale 

sistemul nervos central, cum ar fi boala Alzheimer sau demența, incluzând program 

care informează femeile despre metodele de prevenire și care oferă cursuri de 

pregătire pentru personalul medical; 

(e) să mărească finanțarea destinată cercetării cauzelor și tratamentele posibile ale 

endometriozei, elaborării de orientări clinice și creării de centre de referință; să 

promoveze campanii de informare și conștientizare privind endometrioza și să ofere 

instrumente pentru pregătirea profesioniștilor specializați din domeniul sănătății și 

pentru inițiativele de cercetare; 

(f) să colecteze date regulate, dezagregate legate în special de prevalența depresiei, 

aceste date să fie clasificate cel puțin în funcție de sex, grupă de vârstă și situație 

socioeconomică; 

2. recomandă ca asistența medicală pentru femeile însărcinate să înceapă cât mai curând 

posibil în cursul primului trimestru de sarcină, pentru a face posibilă identificarea 

condițiilor specifice ce pot necesita supraveghere, să recunoască problemele sociale 

pentru care femeile pot avea nevoie de asistență socială sau de servicii de sănătate 

mintală și să informeze femeile cu privire la chestiuni legate de sarcină; 

3. consideră că drepturile sexuale și reproductive includ accesul universal liber la avort 

legal și realizat în condiții de siguranță, contracepție fiabilă, sigură și la prețuri 

accesibile, precum și educație sexuală și informații despre sănătatea sexuală și a 

                                                 
1 EMEA/CHMP/3916/2005 - ICH 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/01/WC500059887.pdf 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/01/WC500059887.pdf
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reproducerii, libertatea de alegere și consimțământul; invită Comisia și statele membre 

să promoveze sănătatea sexuală și a reproducerii și drepturile aferente, informații 

adecvate care țin seama de aspectele de gen, mijloace de contracepție fiabile, sigure și la 

prețuri accesibile, precum și să asigure accesul la avortul legal și în condiții de siguranță 

în interiorul și în afara Uniunii Europene; 

4. consideră regretabil că drepturile sexuale și reproductive sunt destul de limitate sau sunt 

supuse anumitor condiții în mai multe state membre ale UE; 

5. consideră că numărul din ce în ce mai mare de specialiști în domeniul medical care 

refuză să efectueze avorturi în statele membre reprezintă încă o amenințare pentru 

sănătatea și drepturile femeilor; 

6. invită statele membre să prevină, să interzică și să urmărească în justiție sterilizarea 

forțată a femeilor - fenomen care afectează în special femeile cu dizabilități și femeile 

de etnie romă; 

7. subliniază că procedurile de depistare sunt considerate ca una dintre cele mai eficiente 

măsuri de prevenire a cancerului; 

8. invită autoritățile sanitare ale statelor membre să recunoască endometrioza ca boală 

incapacitantă, fapt ce ar permite femeilor respective să fie tratate gratuit, chiar și în 

cazul tratamentelor costisitoare sau a intervențiilor chirurgicale, și ar permite obținerea 

de concedii medicale speciale în perioadele cele mai acute, evitând stigmatizarea la 

locul de muncă; 

9. invită statele membre să asigure tuturor femeilor migrante accesul deplin la servicii de 

îngrijire de bună calitate, indiferent de statutul juridic al acestora, iar pe termen lung, să 

își pregătească în mod adecvat sistemele lor naționale de sănătate; 

10.  invită toate statele membre să protejeze solicitantele de azil aflate în detenție care 

raportează cazuri de abuz și subliniază că acestor femei trebuie să li se asigure imediat 

protecție, sprijin și consiliere; 

11. este dezamăgit de faptul că bugetele anuale pentru programele ce vizează prevenirea 

violenței bărbaților împotriva femeilor în toate statele membre sunt mult mai mici decât 

costurile reale ale acestui tip de violență, costuri economice, sociale sau morale; 

12. invită statele membre să prevină, să interzică și să urmărească în instanță mutilarea 

genitală a femeilor și să ofere servicii medicale specializate pentru femeile care au fost 

victime ale MGF; 

13. invită statele membre să ia măsuri care să asigure accesul la serviciile de asistență 

medicală - inclusiv adăposturi pentru femei - pentru toate femeile, indiferent de statutul 

lor juridic, dizabilități, orientare sexuală, rasă sau origine etnică, vârstă sau religie; 

14. consideră că absența unor date defalcate pe gen, comparabile, cuprinzătoare, fiabile și 

actualizate periodic reprezintă o sursă de discriminare pentru sănătatea femeilor; invită 

instituțiile UE și statele membre să promoveze și să facă obligatorie colectarea de date 

comparabile defalcate pe gen, atât la nivelul UE, cât și la nivel național; 
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15. sprijină o abordare care acordă atenție aspectelor de gen în tulburările de alimentație, 

precum și necesitatea de a integra această abordare în discursul privind sănătatea și în 

informațiile pentru publicul larg; 

16. subliniază că sunt necesare studii clinice pentru produsele farmaceutice atât pentru 

bărbați, cât și pe femei și că aceste studii ar trebui să fie incluzive, nediscriminatorii și 

desfășurate în condiții de egalitate, incluziune și fără marginalizare; sugerează că 

studiile clinice țin seama, de asemenea, de anumite grupuri de populație vulnerabile, 

precum pacienții copii sau persoane în vârstă și minoritățile etnice; este de opinie că 

datele defalcate pe gen trebuie colectate și după comercializarea produselor, pentru a 

înregistra efectele secundare diferite; 

17. consideră că participarea la studiile clinice a femeilor aflate la vârsta reproducerii are 

importanță din punct de vedere etic și social, cu condiția să existe o protecție adecvată 

la riscuri pentru copiii nenăscuți; 

18.  cere ca etichetele de pe produse farmaceutice să indice în mod clar dacă au avut loc 

teste efectuate pe femei și dacă bărbații și femeile se pot aștepta la efecte secundare 

diferite; 

19. cere Comisiei să stimuleze proiecte la nivelul UE care se axează pe modul în care sunt 

tratate femeile în cercetarea clinică; astfel de proiecte ar trebui să implice autoritățile din 

domeniul sănătății de la toate nivelurile și industria farmaceutică; 

20. îndeamnă Agenția Europeană pentru Medicamente (EMEA) să elaboreze orientări 

separate pentru femei, desemnând această categorie ca populație specială în studiile 

clinice; 

21. invită statele membre ca, atunci când aplică Regulamentul (UE) nr. 536/2014 privind 

studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman, să asigure egalitatea 

reprezentării femeilor și a bărbaților în studiile clinice, acordând o atenție deosebită 

transparenței în ceea ce privește genul participanților și - atunci când analizează 

aplicarea corectă a acestui regulament - să monitorizeze nivelul de reprezentare a 

femeilor și bărbaților; 

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Sănătatea este mai mult decât o simplă chestiune biologică, ea reprezentând, potrivit 

Organizației Mondiale a Sănătății, „o stare totală de bine din punct de vedere fizic, mintal și 

social și nu simpla absență a bolii sau a infirmității.”1 Atât conceptul biologic de sex, cât și 

constructul social al genului au importanță în sănătate la toate nivelurile și au un impact diferit 

asupra sănătății femeilor și bărbaților și a accesului la serviciile de sănătate și de asistență 

medicală2. 

 

Accesul inegal la resurse, împreună cu alți factori sociali produc riscuri inegale de sănătate și 

acces inegal la informațiile privind sănătatea, la asistența medicală și la serviciile de sănătate 

pentru femei și bărbați. În plus, diferențele de natură biologică fac ca femeile să aibă preocupări 

și necesități distincte de sănătate, în special în ceea ce privește sănătatea sexuală și a 

reproducerii. Cercetările științifice au demonstrat că există și alte diferențe biologice între 

bărbați și femei în afara diferențelor între organele reproductive. De exemplu, bolile cardiace 

sunt o cauză majoră a decesului în rândul femeilor. Semnele și simptomele atacului de cord 

sunt diferite la femei și bărbați, iar femeile sunt mult mai expuse riscului de a muri în primul 

an după atacul de cord.  

Numai recent studiile privind bolile de inimă și simptomele în cazul femeilor au dovedit că 

femeile suferă de boli cardiovasculare tr-un număr mult mai mare decât bărbații3, dar aceste 

boli le afectează mai târziu în viață, se manifestă prin simptome diferite în comparație cu 

bărbații și ar trebui tratate diferit în ceea ce privește medicația prescrisă. Cu toate acestea, 

cercetarea și practica încă nu țin seama în mod corespunzător de diferențele dintre bărbați și 

femei în ceea ce privește sănătatea, afecțiunile și tratamentele. Deși reprezintă peste jumătate 

din populația UE, femeile sunt subreprezentate în cercetarea biomedicală.  

 

Cercetările existente arată că există inegalități de gen în ceea ce privește starea de sănătate, 

comportamentele legate de sănătate, accesul la asistență medicală și tratament. Cei responsabili 

de formularea politicilor și cercetarea medicală trebuie să investigheze și să analizeze cauzele 

acestor inegalități și să ofere răspunsuri eficiente. De exemplu, cercetarea biomedicală continuă 

să plece de la premisa nedeclarată că femeile și bărbații sunt similari din punct de vedere 

fiziologic în toate privințele, cu excepția sistemelor de reproducere, și ignoră alte diferențe 

biologice, sociale și de gen care influențează semnificativ sănătatea. 

De exemplu, durerea: femeile resimt durerea mai des și mai intens, iar analgezicele sunt mai 

puțin eficiente la femei decât la bărbați. În multe cazuri, femeilor li se aplică tratamente 

preventive și curative care au fost testate numai pe bărbați și, prin urmare, ar putea avea efecte 

reduse sau chiar contra-efecte. 

 

                                                 
1 Preambulul la Constituția OMS. 
2 „Inegalitate, injustiție, ineficacitate și ineficiență. Inechitatea de gen în sănătate: de ce există și cum o putem 

schimba?”, Raportul final către Comisia OMS pentru factorii sociali determinanți ai sănătății, septembrie 2007. 
3 Considerate în mod tradițional ca afecțiuni masculine, bolile cardiovasculare (BCV) reprezintă prima cauză de 

deces a femeilor din întreaga lume. Ele reprezintă și o cauză majoră a bolilor grave și dizabilităților, fiind 

costisitoare pentru sistemele de sănătate și distrugând calitatea vieții femeilor. În UE, bolile cardiovasculare rămân 

principala cauză de deces în rândul femeilor în fiecare dintre cele douăzeci și șapte de state membre ale UE. Numai 

în ultimele decenii a fost conștientizat mai mult modul în care bolile cardiovasculare afectează femeile în mod 

diferit decât bărbații, atrăgându-se atenția femeilor asupra acestor riscuri. În UE, 43 % dintre decesele în rândul 

femeilor, respectiv 36 % în rândul bărbaților sunt cauzate de BCV. A se vedea: http://eurohealth.ie/wp-

content/uploads/2013/02/Women-and-CVDfin.pdf 
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Raportul va conține în mod specific cazul endometriozei ca exemplu de discriminare în 

domeniul cercetării și tratării bolilor femeilor.  

 

În ceea ce privește sănătatea mintală, potrivit OMS, ratele de incidență pe parcursul vieții 

pentru orice tip de afecțiuni psihologice sunt mai mari decât se credea anterior, sunt în creștere 

constantă și afectează aproape jumătate din populație. Deși, ratele generale de incidență a 

tulburărilor psihiatrice sunt aproape identice pentru bărbați și femei, există diferențe 

semnificative de gen la nivelul cadrelor patologice ale bolilor mintale. Genul determină 

diferențele dintre femei și bărbați în ceea ce privește puterea și controlul pe care aceștia îl au 

asupra factorilor socioeconomici care le influențează sănătatea și viața psihică, poziția lor 

socială, condiția socială și modul în care sunt tratați, precum și vulnerabilitatea și expunerea la 

riscuri specifice pentru sănătatea mintală. Diferențele de gen apar mai ales în ratele de incidență 

ale unor afecțiuni mintale comune, cum ar fi depresia sau anxietatea. 

 

Uneori, politicile publice în sectorul sănătății recunosc, teoretic, că genul reprezintă un factor 

determinant important pentru sănătatea de-a lungul întregii vieți1. Cu toate acestea, nevoile de 

sănătate ale femeilor nu sunt integrate în totalitate și în mod sistematic în politicile de sănătate 

de la nivel european sau național. Trebuie găsită urgent o soluție pentru lipsa unei abordări 

coerente și integrate a drepturilor femeilor și a aspectelor de gen în politicile de sănătate; o 

astfel de abordare este esențială pentru realizarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății 

umane pentru toți, după cum este garantat de tratatele UE2. Pentru a fi eficiente, toate aspectele 

politicilor de sănătate care în prezent nu acordă atenție problematicii de gen trebuie să conțină 

o abordare centrată pe femei și să folosească la maxim integrarea perspectivei de gen ca 

instrument. 

 

Politicile de sănătate ale UE: nu există perspectiva egalității de gen 

 

Tratatele fondatoare cer UE să garanteze că protecția sănătății umane este parte integrantă a 

tuturor politicilor sale și să coopereze cu statele membre pentru a îmbunătăți sănătatea publică, 

pentru a preveni bolile umane și pentru a elimina sursele de pericol la adresa sănătății fizice și 

mintale. Strategia Europa 2020 își propune să transforme UE într-o economie inteligentă, 

durabilă și incluzivă, care promovează creșterea pentru toți. Pentru ca acest lucru să fie posibil, 

o condiție prealabilă este ca cetățenii să aibă o stare bună de sănătate. 

 

Politica UE în domeniul sănătății, implementată prin intermediul strategiei în domeniul 

sănătății, se axează pe prevenire, șanse egale la o stare bună de sănătate și la servicii de asistență 

medicală de calitate (indiferent de venit, gen, etnie etc.), pe abordarea amenințărilor grave la 

adresa sănătății care afectează mai multe țări din UE, pe menținerea sănătății la vârste înaintate 

și pe sprijinirea sistemelor de sănătate dinamice și a noilor tehnologii. 

 

Consiliul a susținut accesul universal, accesul la servicii de asistență medicală de calitate, 

echitatea și solidaritatea ca valori și principii comune care stau la baza sistemelor de sănătate 

din statele membre ale UE3. Conceptul de acces universal prevede ca niciunei persoane să nu îi 

                                                 
1 Concluziile Consiliului Uniunii Europene privind femeile și sănătatea, 2005; Concluziile privind sănătatea și 

migrația în UE, 2007; Concluziile privind incluziunea romilor, 2008; Rezoluție referitoare la sănătatea și 

bunăstarea tinerilor, 2008. 
2 Articolul 168 din TFUE. 
3 Concluziile Consiliului privind valorile și principiile comune ale sistemelor de sănătate din Uniunea Europeană 

(2006);  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52006XG0622%2801%29 
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fie obstrucționat accesul la asistență medicală. Solidaritatea este legată de structura financiară 

a sistemelor de sănătate naționale pentru a garanta acest acces universal. Echitatea presupune 

accesul egal în funcție de necesități, indiferent de etnie, gen, vârstă, statut social sau capacitate 

de plată. 

 

În plus, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene garantează că toate persoanele au 

dreptul de acces la asistență medicală preventivă și dreptul de a beneficia de tratament medical 

în condițiile stabilite de legislațiile și practicile naționale. Aceste principii generale sunt 

completate de obligația generală de a integra dimensiunea de gen, consacrată de tratatul 

european, care se aplică și în cazul acțiunilor tuturor factorilor de decizie europeni și naționali 

în domeniul politicilor de sănătate.  

 

Sistemele de sănătate ar trebui să urmărească reducerea inegalităților în sănătate, printre acestea 

genul fiind recunoscut ca factor determinant. Prin urmare, este o responsabilitate atât juridică, 

cât și socială a factorilor de decizie relevanți de la nivel european și național să integreze în 

totalitate experiențele și necesitățile femeilor atunci când formulează politici publice în sectorul 

sănătății. Din păcate, privind în ansamblu situația actuală, se constată că acest lucru nu se 

întâmplă în prezent. 

 

Responsabilitatea principală pentru politicile legate de sănătate în UE le revine statelor membre. 

Cu toate acestea, UE are competențe în promovarea sănătății și în prevenirea bolilor și are un 

rol important în coordonarea și sprijinirea statelor membre pentru a realiza un nivel ridicat de 

protecție a sănătății umane. Sănătatea femeilor a fost abordată ca temă a politicilor publice la 

nivelul UE în contextul factorilor sociali și economici determinanți ai sănătății și al grupelor de 

vârstă specifice. Teoretic, UE recunoaște că genul (alături de vârstă, educație, economie și 

starea civilă) reprezintă un factor determinant important pentru sănătate și asistența medicală. 

Direcția generală pentru sănătate publică din cadrul Comisiei Europene a publicat o serie de 

rapoarte ce conțin date privind situația sănătății femeilor și accesul la asistență medicală. În 

practică, aceste documente nu au fost urmate de acțiuni concrete de politică și de programe care 

vizează nevoile de sănătate ale femeilor, iar genul rămâne, în linii mari, absent în politicile 

publice de sănătate la nivel european. 

 

În pofida obligației existente de a integra perspectiva egalității de gen în toate activitățile UE 

(„gender mainstreaming”), acest lucru se face rar în documentele de politici ale Comisiei 

Europene și chiar și mai puțin în acțiunile și programele sale. În special, în cercetarea finanțată 

de UE pentru problemele legate de sănătate, se acordă resurse insuficiente și o atenție redusă 

pentru aspectele privind egalitatea de gen și nevoile femeilor.  


