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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης1

ορίζει ότι απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 
καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης (άρθρο 21), και ότι κάθε πρόσωπο δικαιούται να 
έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέματα υγείας και να απολαύει ιατρικής περίθαλψης και 
ότι πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας (άρθρο 35),

1. υπογραμμίζει τη βασική σημασία αναγνώρισης του δικαιώματος ανδρών-γυναικών να 
έχουν μεγαλύτερο λόγο στα θέματα που αφορούν την υγεία τους και τη φροντίδα της, 
καθώς και το δικαίωμα των παιδιών για άνευ ορών προστασία της υγείας τους, με βάση 
τις γενικές αξίες της καθολικότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης·

2. επικροτεί την έγκριση της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής για την υγεία "Όλοι μαζί για την 
Υγεία: Μία Στρατηγική Προσέγγιση για την ΕΕ 2008-2013 "(CΟΜ(2007)0630), εκφράζει 
όμως τη λύπη του διότι στην πρόταση που παρουσιάστηκε ούτε αναλύεται ούτε 
λαμβάνεται υπόψη η  διάσταση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, τόσο σε 
επίπεδο αρχών, όσο και επίπεδο δράσεων και στόχων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώνει σαφώς  την πτυχή της ισότητας σε όλους τους τομείς των μελλοντικών
στρατηγικών της·

3. υπογραμμίζει την ανάγκη ένταξης της παραμέτρου της δημόσιας υγείας σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των εργαλείων εκτίμησης και 
αξιολόγησης αντίκτυπου, αυξάνοντας τόσο την προβολή και την κατανόηση όσο και την 
ουσιαστική αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας σε κοινοτικό επίπεδο, μέσω της υιοθέτησης
μακροπρόθεσμης προσέγγισης, καθώς και ενίσχυσης της ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου στις πολιτικές για τη δημόσια υγεία·

4. επικρίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έλαβε δεόντως υπόψη στη Λευκή Βίβλο την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

5. επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου βοηθά ώστε να διαπιστώνονται 
και να καθίστανται σαφείς οι διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και μεταξύ 
κοριτσιών και αγοριών, και ταυτόχρονα να καταδεικνύονται οι επιπτώσεις που έχουν οι 
διαφορές αυτές στην κατάσταση της υγείας, στην πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης και στην αλληλεπίδραση με αυτό·

6. επισημαίνει ότι το φύλο του ασθενούς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη 
διαπίστωση των συμπτωμάτων, τη διάγνωση και τη θεραπεία από τους γιατρούς ή το 
ιατρικό προσωπικό, ακόμα και αν τα συμπτώματα των γυναικών και των ανδρών δεν 
διαφέρουν καθόλου και δεν υπάρχουν βιοϊατρικοί λόγοι που θα δικαιολογούσαν μια 
διαφορετική αγωγή·

                                               
1 ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1
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7. καλεί την Επιτροπή, βάσει των συστάσεων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, να 
υποβάλει έκθεση για την κατάσταση της υγείας των γυναικών και των παιδιών, ούτως 
ώστε να καταστεί δυνατόν να ληφθούν μέτρα και να πραγματοποιηθούν αναλύσεις 
σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες και με τις ενδεχόμενες δαπάνες για 
αυτές, καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπό τους στις διάφορες κοινωνικές ομάδες και 
περιοχές, λαμβανόμενων υπόψη των δημογραφικών αλλαγών και των περιβαλλοντικών 
παραγόντων·

8. εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η εξασφάλιση της καλής κατάστασης της υγείας των ενεργών 
ατόμων, των ηλικιωμένων και των παιδιών απαιτεί εκ μέρους γυναικών και ανδρών 
αρκετές γνώσεις για την υγεία και απόκτηση βασικών ικανοτήτων για την προστασία της, 
μέσω της δια βίου μάθησης·

9. ζητεί να δοθεί σημαντικότερος ρόλος στην αλληλεγγύη, όπερ συνεπάγεται υποστήριξη 
όσων γυναικών και ανδρών, κοριτσιών και αγοριών υποφέρουν από κάποια πάθηση ή 
αναπηρία· καλεί την Επιτροπή να προτείνει στη στρατηγική της για την υγεία περαιτέρω 
μέτρα στον τομέα αυτόν·

10. υπογραμμίζει ότι  υγεία σημαίνει απόλυτη σωματική, πνευματική και κοινωνική ευεξία 
και όχι απλώς απουσία ασθενειών ή αναπηριών·

11. τονίζει ότι πρέπει αυξηθεί η συνειδητοποίηση για τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν την υγεία γυναικών και ανδρών, κοριτσιών και αγοριών, όπως, για 
παράδειγμα, η ατμοσφαιρική ρύπανση, τα επικίνδυνα χημικά και τα τοξικά 
παρασιτοκτόνα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν περισσότερο 
υπόψη τους περιβαλλοντικούς παράγοντες στις στρατηγικές τους για την υγεία και στις 
διάφορες πολιτικές τους, ώστε να διασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας·

12. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στο άρθρο 3 της Σύμβασης για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο καλεί τα νομοθετικά όργανα 
να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το συμφέρον των παιδιών, μεταξύ άλλων προβαίνοντας 
στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την γονική άδεια, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη το θέμα 
του θηλασμού και τις συνέπειές του στην πνευματική και σωματική ανάπτυξη του 
παιδιού·

13. επισημαίνει ότι ενώ ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται στο σύστημα υγείας είναι 
σαφώς μεγαλύτερος εκείνου των ανδρών, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σημαντικά στα 
όργανα λήψης αποφάσεων και ότι στη μελλοντική στρατηγική πρέπει να εξεταστεί και να 
αναλυθεί και το ζήτημα αυτό από τη σκοπιά του φύλου·

14. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες αποτελούν στόχο 
μιας ολοένα περισσότερο αποτελεσματικής και στοχοθετημένης διαφήμισης, μεταξύ 
άλλων για το αλκοόλ·

15. επισημαίνει την ανάγκη αύξησης της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα 
σεξουαλικής υγείας και αναπαραγωγής, ώστε να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες 
εγκυμοσύνες και η διάδοση σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων και να μειωθούν τα 
κοινωνικά προβλήματα και τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από τη στειρότητα·
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16. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η υγεία των ευαίσθητων ομάδων, όπως οι έγκυοι και 
θηλάζουσες γυναίκες, τα παιδιά και τα κορίτσια, απειλείται ιδιαίτερα από επικίνδυνους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
στις στρατηγικές τους για την υγεία και στις σύνολες πολιτικές στρατηγικές τους υψηλό 
επίπεδο προστασίας για αυτές τις ευάλωτες ομάδες·

17. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της υγειονομικής περίθαλψης και της ενημέρωσης των 
εγκύων και θηλαζουσών γυναικών για τους κινδύνους από την κατανάλωση αλκοόλ, 
ναρκωτικών και καπνού, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού·

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη συμπεριφορά
των εγκύων γυναικών σε θέματα υγείας  (υψηλά ποσοστά ηθελημένων αποβολών και 
επανειλημμένων αμβλώσεων, κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης), με το 
επίπεδο εκπαίδευσης των μητέρων και με την νεογνική θνησιμότητα μετά την 28η ημέρα,
παραμένουν στενά συνδεδεμένοι, καθώς και για το η εγκυμοσύνη και ο τοκετός στις 
εφήβους αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των νεογέννητων, ενώ, παράλληλα, 
προβλήματα υγείας των νεογνών παρατηρούνται ολοένα συχνότερα·

19. είναι της άποψης ότι τα προληπτικά μέτρα που θα λαμβάνουν υπόψη τεκμηριωμένα 
επιστημονικά στοιχεία για τον παράγοντα φύλο, τις τοπικές και ηλικιακές ανισότητες και 
θα στοχεύουν στην προαγωγή της υγείας και της περίθαλψης, καθώς και της χρήσης των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (TΠΕ), στην πρόσβαση στις υπηρεσίες, 
στην ασφάλεια και στην υγεία των εργαζομένων, θα συμβάλλουν στη μείωση της 
συχνότητας των ασθενειών, καθώς και του ποσοστού θνησιμότητας μεταξύ των 
γυναικών, και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην ΕΕ.
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