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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at der i EU's charter om grundlæggende rettigheder1 står, at 
forskelsbehandling på grund af køn, race, farve samt etnisk eller social oprindelse er 
forbudt (artikel 21), at enhver har ret til at få adgang til forebyggende sundhedsydelser og 
til at modtage lægehjælp, og at der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau (artikel 
35),

1. understreger den grundlæggende betydning af at anerkende mænds og kvinders ret til i 
højere grad selv at træffe beslutninger vedrørende deres sundhed og sundhedspleje samt 
børns ret til ubetinget beskyttelse af deres sundhed på grundlag af de overordnede værdier 
universalitet, lighed og solidaritet;

2. bifalder Kommissionens hvidbog: ”Sammen om sundhed: en strategi for EU 2008-2013” 
(KOM(2007)0630), men beklager den manglende analyse og integration af 
kønsdimensionen i det fremlagte forslag, hvad angår principper, aktioner og mål; 
opfordrer Kommissionen til i den kommende strategi at integrere kønsdimensionen 
tydeligt på hvert enkelt område;

3. understreger behovet for at integrere folkesundhedsspørgsmål i alle EU's politikområder, 
herunder anvendelse af konsekvensanalyse og evalueringsredskaber med henblik på at 
øge synligheden og forståelsen såvel som den effektive håndtering af sundhedsspørgsmål 
på EU-plan med vedtagelsen af en langsigtet strategi, samt behovet for at styrke 
integrationen af kønsaspektet inden for folkesundhedspolitikken;

4. kritiserer Kommissionen for ikke at tage tilstrækkeligt højde for kønsaspektet i sin 
hvidbog;

5. påpeger, at integreringen af kønsaspektet er med til at identificere og klarlægge 
forskellene mellem kvinder og mænd, piger og drenge, og viser, hvordan disse forskelle 
påvirker sundhedstilstanden, adgangen til og interaktionen med sundhedssystemet;

6.  påpeger, at patienters køn er den afgørende faktor for, hvordan læger og 
sundhedspersonale forstår symptomer, stiller diagnoser og sørger for behandling - selv 
når kvinders og mænds symptomer er nøjagtig de samme og ingen biomedicinske 
kendsgerninger berettiger nogen forskelsbehandling;

7. opfordrer Kommissionen til ud fra Verdenssundhedsorganisationens anbefalinger at 
forelægge en beretning om kvinders og børns sundhedssituation med henblik på at træffe 
foranstaltninger og foretage analyser af adgangen og eventuelle udgifter til ydelser samt 
deres indvirkning på de forskellige samfundsgrupper i forskellige regioner, idet der tages 
højde for demografiske ændringer og miljømæssige faktorer;

                                               
1 EFT C 364, af 18.12.2000, s. 1.
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8. er overbevist om, at sundhedsmæssig trivsel hos erhvervsaktive, ældre og børn sikres 
gennem såvel kvinders som mænds omfattende viden om sundhed og erhvervelse af 
mindstekompetencer til beskyttelse heraf gennem livslang læring;

9. opfordrer til at lade spørgsmålet om solidaritet spille en mere fremtrædende rolle, hvilket 
indebærer støtte til de kvinder, mænd, piger og drenge, der lider af et dårligt helbred eller 
et handicap; opfordrer Kommissionen til at foreslå yderligere foranstaltninger i den 
retning i sin sundhedsstrategi;

10. understreger, at sundhed er en tilstand af fuldstændigt fysisk, psykisk og socialt velvære 
og ikke blot manglende sygdom eller invaliditet;

11. understreger, at det er nødvendigt at øge bevidstheden om de miljøfaktorer, der har 
indflydelse på kvinders, mænds, pigers og drenges sundhed, f.eks. luftforurening, farlige 
kemikalier og giftige pesticider; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i højere 
grad at tage højde for miljøfaktorerne i deres sundhedspolitiske strategi og overordnede 
politikstrategier, så der sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau;

12. gør Kommissionen og medlemsstaterne opmærksom på artikel 3 i FN's konvention om 
barnets rettigheder, hvori det kræves, at de lovgivende organer skal lade barnets tarv 
komme i første række, hvilket bl.a. kan gøres ved at tage de nødvendige skridt til at sørge 
for barsels- og forældreorlov, sundhedsbeskyttelse og adgang til sundhedsydelser i 
barselsperioden, idet der tages særligt hensyn til den indvirkning, det kan have på 
spædbørns psykiske og fysiske udvikling, at en forælder er i nærheden, og at barnet 
behandles kærligt og ammes;

13. minder om, at der i absolutte tal arbejder betydeligt flere kvinder end mænd i 
sundhedssektoren, men at kvinderne er kraftigt underrepræsenteret i beslutningstagende 
organer; understreger, at dette også skal bringes i fokus og analysere ud fra et 
kønsperspektiv i den kommende strategi;

14. beklager, at unge piger og kvinder udsættes for en stadig mere effektiv og målrettet
reklame for bl.a. alkohol;

15. understreger behovet for at fremme befolkningens viden om reproduktiv og seksuel 
sundhed for at forebygge uønskede graviditeter og udbredelse af seksuelt overførte 
sygdomme samt mindske de sociale og sundhedsmæssige problemer, som skyldes 
sterilitet;

16. understreger, at der er sårbare grupper, såsom gravide og ammende kvinder, børn og unge 
piger, hvis sundhed især er truet af farlige miljøfaktorer; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre disse sårbare grupper et højt beskyttelsesniveau i deres 
sundhedspolitiske strategi og overordnede politikstrategier;

17. understreger behovet for at fremme sundhedsplejen for og informationen til gravide og 
ammende kvinder, hvad angår risiciene i forbindelse med indtagelse af alkohol, narkotika 
og tobak under graviditet og amning;

18. beklager, at der stadig er en nær sammenhæng mellem risici i forbindelse med gravides 
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sundhedsadfærd (høj procentdel provokerede og gentagne aborter, rygning under 
graviditeten), mødrenes uddannelsesniveau og spædbørnsdødeligheden efter den 28. dag, 
og at teenageres graviditet og moderskab stadig betyder en forhøjet risiko for nyfødte, og 
at sygdomssymptomer blandt nyfødte er blevet hyppigere;

19. mener, at dels kønsorienterede forebyggende foranstaltninger, der tager hensyn til 
videnskabelig dokumentation samt lokale og aldersmæssige uligheder og fremmer 
sundhed og behandling, dels brugen af informations- og kommunikationsteknologi, 
adgang til sundhedstjenester og arbejdstagernes sikkerhed og sundhed bidrager til at 
reducere tilfælde af mere alvorlige sygdomme og dødelighed blandt kvinder og forbedre 
deres livskvalitet i EU.
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