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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

A. arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste hartas1 sätestatakse, et igasugune 
diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvuse ja etnilise või sotsiaalse päritolu tõttu on 
keelatud (artikkel 21), et igaühel on õigus ennetavale tervishoiule ja ravile ning et tuleb 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse (artikkel 35),

1. rõhutab, et on äärmiselt tähtis tunnustada meeste ja naiste õigust suuremale sõnaõigusele 
tervist ja arstiabi käsitlevates küsimustes, samuti laste õigust tervise tingimusteta kaitsele 
üldiste universaalsete, võrdväärsete ja solidaarsete põhimõtete alusel;

2. tervitab komisjoni valge raamatu „Üheskoos tervise nimel: ELi strateegiline lähenemine 
aastateks 2008–2013” (KOM(2007)0630) vastuvõtmist, kuid väljendab kahetsust, et 
ettepaneku põhimõtetes, meetmetes ja eesmärkides puudub analüüs ja soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamine; palub komisjonil soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist tulevase strateegia kõikides valdkondades arvesse võtta;

3. rõhutab vajadust lõimida tervishoiuküsimused kõikidesse ELi poliitikavaldkondadesse, sh 
mõjuhindamise ja hindamisvahendite rakendamisse, parandades tervishoiuküsimuste 
olulisust ning nende mõistmist ja tõhusat käsitlemist ühenduse tasandil pikaajaliste 
lähenemisviiside vastuvõtmise abil, samuti tugevdada soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist tervishoiupoliitikas;

4. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei ole valges raamatus soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist piisaval määral arvesse võtnud;

5. juhib tähelepanu asjaolule, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine aitab kindlaks 
teha ja selgitada naiste ja meeste ning tütarlaste ja poiste vahelisi erinevusi ning näitab, 
kuidas need erinevused mõjutavad tervislikku seisundit ja juurdepääsu 
tervishoiusüsteemile, samuti nende vastastikust mõju;

6. juhib tähelepanu asjaolule, et patsiendi sugu on olulise tähtsusega faktor sümptomitest 
arusaamisel, diagnoosi määramisel ja meditsiinilise ravi läbiviimisel arstide või 
meditsiinitöötajate poolt ka siis, kui sümptomid on meeste ja naiste puhul täiesti sarnased 
ega ole biomeditsiinilisi põhjuseid, mis õigustaksid erineva ravi määramist;

7. kutsub komisjoni üles esitama aruannet naiste ja laste tervisliku seisundi kohta, lähtudes 
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitustest, et oleks võimalik võtta meetmeid ning 

                                               
1 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.
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teha analüüse seoses teenuste kättesaadavuse ja mõjuga eri sotsiaalsetes gruppides ja 
piirkondades, arvestades seejuures demograafilisi muutusi ja keskkonnategureid;

8. on veendunud, et naiste ja meeste tervishoiualased teadmised ning põhioskuste 
omandamine tervisekaitse valdkonnas elukestva õppe kaudu aitavad kaasa töövõtjate, 
vanemate inimeste ja laste hea tervisliku seisundi tagamisele; 

9. nõuab, et suurendataks solidaarsuse rolli, sh toetust halva tervisliku seisundi või puudega 
naistele ja meestele ning tütarlastele ja poistele; palub komisjonil esitada 
tervishoiustrateegia raames sellekohaseid täiendavaid meetmeid;

10. rõhutab asjaolu, et tervise mõiste hõlmab täielikku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu
seisundit ega tähenda üksnes haiguste või vaevuste puudumist;

11. rõhutab, et tuleb paremini teadvustada meeste ja naiste ning tütarlaste ja poiste tervist 
mõjutavaid keskkonnategureid, nagu õhusaaste, ohtlikud kemikaalid ja mürgised 
pestitsiidid; palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta üldistes ja tervishoiupoliitilistes 
strateegiates keskkonnategureid rohkem arvesse, et tagada tervise kõrgetasemeline kaitse;

12. juhib komisjoni ja liikmesriikide tähelepanu ÜRO lapse õiguste konventsiooni artiklile 3,
mille kohaselt peavad seadusandlikud organid esikohale seadma lapse huvid, milleks üks 
võimalus on kehtestada vajalikud sätted emaduspuhkuseks ja vanemapuhkuseks, samuti 
tervise kaitseks ja juurdepääsuks tervishoiuteenustele emaduse perioodil, võttes eriti 
arvesse vanemate kohaolu ja läheduse ning rinnapiimaga toitmise mõju imiku vaimsele ja 
füüsilisele arengule;

13. tuletab meelde, et tervishoiuvaldkonnas töötavate naiste absoluutarv on oluliselt suurem 
kui meeste arv, kuid samas on naised otsuseid tegevates organites tugevasti alaesindatud;
rõhutab, et seda asjaolu tuleb tulevases strateegias soolisest aspektist lähtuvalt arvesse 
võtta ja analüüsida;

14. väljendab kahetsust seoses asjaoluga, et noored tütarlapsed ja naised on üha mõjusama ja 
tugeva suunitlusega reklaami, muuhulgas alkoholireklaami sihtrühmaks;

15. rõhutab vajadust parandada elanikkonna reproduktiiv- ja seksuaaltervisealast teadlikkust, 
et ennetada soovimatuid rasedusi ja haigestumist sugulisel teel levivatesse haigustesse 
ning vähendada viljatusest tingitud sotsiaalseid ja terviseprobleeme;

16. rõhutab asjaolu, et ohtlikud keskkonnategurid ohustavad eriti haavatavate 
elanikkonnarühmade, näiteks rasedate ja imetavate naiste, laste ja tütarlaste tervist; palub 
komisjonil ja liikmesriikidel tagada üldistes ja tervishoiupoliitilistes strateegiates selliste 
haavatavate elanikkonnarühmade tervise kõrgetasemeline kaitse;

17. rõhutab vajadust parandada rasedatele ja imetavatele naistele mõeldud 
tervishoiuteenuseid ning nende teavitamist alkoholi, narkootikumide ja tubakatoodete 
tarbimise ohtudest raseduse ja imetamise ajal;

18. kahetseb, et riskid rasedate tervisekäitumises (indutseeritud ja kordusabortide kõrge tase, 



AD\734957ET.doc 5/6 PE407.727v02-00

ET

suitsetamine raseduse ajal), ema haridustase ja imikute suremus pärast 28. elupäeva on 
jätkuvalt tugevalt seotud, endiselt kaasneb teismeliste raseduse ja sünnitusega 
kõrgenenud risk vastsündinu tervisele ning sagenenud on vastsündinute haigusseisundid;

19. on seisukohal, et ennetusmeetmed, mis põhinevad teaduslikult põhjendatud faktidel, mille 
puhul arvestatakse sootundlikke aspekte ja kohalikku ning vanusest tingitud ebavõrdsust 
ja mille eesmärk on tervise ja ravi edendamine, samuti info- ja sidetehnoloogia 
kasutamine teenustele juurdepääsu võimaldamiseks ning seoses töötervishoiu ja 
tööohutusega töökohal, aitavad kaasa vähendada naiste haigestumust raskematesse 
haigustesse ja suremust ning parandavad elukvaliteeti ELis.
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