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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az Európai Unió Alapjogi Chartájában1 az áll, hogy a nemen, bőrszínen, faji, etnikai 
vagy szociális származáson alapuló megkülönböztetések tilosak (21. cikk), mivel minden 
személynek joga van az egészségvédelemhez való hozzáféréshez és az orvosi ellátáshoz, 
és mivel biztosítani kell az egészségvédelem magas szintjét (35. cikk),

1. hangsúlyozza, hogy feltétlenül el kell ismerni a férfiak és nők nagyobb beleszólási jogát 
azokba a kérdésekbe, amelyek egészségüket és orvosi ellátásukat érintik, valamint az 
egyetemesség, egyenlőség és szolidaritás általános értékeinek megfelelően a gyermekek 
jogát egészségük korlátlan védelméhez;

2. üdvözli a Bizottság „Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU számára 2008-
2013” című fehér könyvét (COM(2007)0630), sajnálatát fejezi ki ugyanakkor, hogy az 
előterjesztett javaslatból az alapelvek, intézkedések és célok tekintetében hiányzik az 
elemzés és a nemek közötti egyenlőségre való törekvés; felhívja a Bizottságot, hogy 
jövőbeni stratégiája valamennyi területén egyértelműen törekedjen a nemek közötti 
egyenlőség megvalósítására;

3. hangsúlyozza, hogy a közegészségügyet valamennyi uniós szakpolitikai terület részévé 
kell tenni, ideértve a hatásvizsgálati és értékelési eszközök alkalmazását, amelyek a 
hosszú távú megközelítés alkalmazása révén javítják az egészségügyi kérdések közösségi 
szintű láthatóságát, megértését és hatékony kezelését, illetve hogy a közegészségügyi 
szakpolitikákban erősíteni kell a nemek közötti egyenlőséget;

4. bírálja a Bizottságot, amiért Fehér Könyvében nem vette megfelelően figyelembe a nemek 
közötti egyenlőséget;

5. rámutat, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesülése hozzájárulhat ahhoz, hogy
megállapítsák a férfiak és nők, valamint a lányok és fiúk közötti különbségeket és 
egyértelművé tegyék azokat, valamint egyidejűleg ahhoz is, hogy felmutathassák ezeknek 
a különbségeknek az egészségi állapotra, az egészségügyi rendszerhez való hozzáférésre 
és a rendszerrel való kölcsönhatásokra gyakorolt hatásait;

6. rámutat, hogy a beteg neme döntő tényező a tünetek megállapítását, a diagnózis 
felállítását és az orvos, illetve a gyógyító személyzet által lefolytatott orvosi kezelést 
illetően abban az esetben is, ha a férfiak és nők tünetei egyáltalán nem különböznek és 
nem állnak fenn olyan biogyógyászati okok, amelyek igazolnák az eltérő kezelést;

7. felhívja a Bizottságot, hogy az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai alapján készítsen 
jelentést a nők és a gyermekek egészségi állapotáról, és ezáltal tegyen lehetővé 
tevékenységeket, valamint hogy a demográfiai változások és a környezeti tényezők 

                                               
1 HL C 364., 18.12.2000.12.18., 1. o.
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figyelembevételével elemzés készüljön a szolgáltatások elérhetőségéről, várható 
költségeiről és hatásairól a különböző társadalmi csoportokban és régiókban;

8. meggyőződése, hogy az egészségről megszerzett ismeretek és az egészségvédelem 
érdekében élethosszig tartó tanulással elsajátított alapvető képességek hozzájárulnak a 
munkavállalók, idősebb emberek és gyermekek jó egészségi állapotának biztosításához; 

9. felhív arra, hogy a szolidaritás játsszon nagyobb szerepet, beleértve a támogatásokat azon 
nők és férfiak, valamint lányok és fiúk részére, akik rossz egészségi állapotban vannak 
vagy fogyatékkal élnek; felhívja a Bizottságot, hogy e tekintetben javasoljon további 
intézkedéseket az egészségügyi stratégiájában;

10. hangsúlyozza annak tényét, hogy az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jó 
közérzet állapotát jelenti, nem pedig csak a betegség és gyengeség hiányát;

11. hangsúlyozza, hogy azoknak a környezeti tényezőknek, amelyek a nők és férfiak, 
valamint a lányok és fiúk egészségét befolyásolják, mint például a levegőszennyezés, a 
veszélyes vegyületek és a mérgező peszticidek, erősebben a köztudatba kell kerülniük; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a környezeti tényezőket általános és 
egészségpolitikai stratégiáikban határozottabban vegyék figyelembe a magasabb 
egészségvédelmi színvonal biztosítása érdekében;

12. felhívja a Bizottság és a tagállamok figyelmét a gyermekek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény 3. cikkére, amelynek értelmében a jogalkotó szerveknek elsőbbséget kell 
biztosítaniuk a gyermekek érdekei számára, amelynek egyik módja az elegendő 
hosszúságú szülési és szülői szabadság, az egészségvédelem és az anyaság alatt az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés meghatározása, különös tekintettel a 
szülő jelenlétének és gondoskodásának, valamint az anyatejjel való táplálásnak a 
csecsemő lelki és testi fejlődésére gyakorolt hatására;

13. emlékeztet arra, hogy összességében jelentősen több nő, mint férfi dolgozik az 
egészségügyi ágazatban, de a nők szinten egyáltalán nincsenek képviselve a döntéshozó 
szerveken belül; hangsúlyozza, hogy a következő stratégiában ezt a tényt is ki kell emelni 
és a nemek közötti egyenlőség szempontjából meg kell vizsgálni;

14. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a fiatal lányok és nők  egyre hatékonyabb és célcsoport-
orientált – többek között az alkoholról szóló – reklámnak vannak kitéve;

15. hangsúlyozza, hogy a reproduktív és a szexuális egészség vonatkozásában fokozni kell a 
lakosság tudatosságát a nem kívánt terhességek megelőzése és a nemi úton terjedő 
betegségek elkerülése, valamint a meddőséggel összefüggő társadalmi és egészségügyi 
problémák mérséklése érdekében;

16. hangsúlyozza azt a tényt, hogy vannak olyan sérülékeny csoportok, mint a terhes és a 
szoptató nők, a gyermekek és lányok, amelyek egészségét a veszélyes környezeti tényezők 
fenyegetik; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az általános, és 
egészségpolitikai stratégiáikban biztosítsák ezen sérülékeny csoportok számára az 
egészségvédelem magas színvonalát;



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

HU

17. hangsúlyozza, hogy a terhes és szoptató nők egészségügyi ellátásán, illetve a terhesség és 
a szoptatás alatti alkohol-, kábítószerfogyasztás és dohányzás veszélyeiről való 
tájékoztatáson javítani kell;

18. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a terhes nők egészségügyi magatartásából eredő 
kockázatok (a művi és spontán abortuszok magas száma, terhesség alatti dohányzás), az 
anya iskolázottsági szintje és a 28 napon túli csecsemőhalandóság továbbra is szorosan 
összefüggenek egymással, hogy a serdülőkori terhesség és szülés továbbra is fokozott 
kockázattal jár az újszülött egészségére nézve, és hogy az újszülöttek betegségei 
gyakoribbá váltak;

19. úgy véli, hogy a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő megelőző intézkedések, 
amelyek tudományosan igazolt adatokat, valamint helyi és életkortól függő 
egyenlőtlenségeket figyelembe vesznek, az egészség  és a gyógykezelést elősegítését 
szolgálják, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférésnél az információs és 
kommunikációs technológia (IKT) felhasználása, valamint a munkahelyi biztonsággal és 
egészséggel való összefüggésben hozzájárulnak a nők súlyos betegségekben való 
megbetegedési arányának és halandóságának csökkentéséhez, és az életminőség EU-beli 
javításához.
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