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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut 
šādus ierosinājumus:

A. tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartā1 ir noteikts, ka ir aizliegta jebkāda veida 
diskriminācija dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes dēļ (21. pants) 
un ka ikvienai personai ir tiesības uz profilaktisko veselības aprūpi un ārstniecību un ka ir 
jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis (35. pants),

1. uzsver, cik būtiska nozīme ir tam, lai cilvēkiem būtu vairāk tiesību noteikt jautājumus, kas 
skar viņu veselību un tās aprūpi, un bērnu tiesībām uz viņu veselības aizsardzību bez 
jebkādiem nosacījumiem saskaņā ar universāluma, vienlīdzības un solidaritātes 
principiem;

2. atzinīgi vērtē Komisijas Balto grāmatu „Kopā par veselību. ES stratēgiskā pieeja 2008.–
2013. gadam" (COM(2007)0630), bet pauž nožēlu, ka tās priekšlikumā trūkst analīzes un 
integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai attiecībā uz principiem, pasākumiem un mērķiem; 
aicina Komisiju noteikt skaidru integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai katrā tās turpmākās 
stratēģijas jomā;

3. uzsver nepieciešamību integrēt sabiedrības veselības jautājumus visās ES politikas jomās, 
tostarp izmantojot ietekmes novērtējumu un novērtējuma instrumentus, aktualizējot 
veselības jautājumus, uzlabojot izpratni par tiem un tos efektīvi risinot Kopienas līmenī ar 
ilgtermiņa pieeju, un stiprināt dzimumu līdztiesības integrēto pieeju sabiedrības veselības 
politikā;

4. pauž kritiku par to, ka Komisija nav adekvāti ņēmusi vērā integrēto pieeju dzimumu 
līdztiesībai savā Baltajā grāmatā;

5. norāda, ka integrētā pieeja dzimumu līdztiesībai palīdz identificēt un noskaidrot atšķirības 
starp sievietēm un vīriešiem, zēniem un meitenēm, un tā rāda, kā šīs atšķirības ietekmē 
veselības stāvokli, piekļuvi veselības aprūpes sistēmai un sadarbību ar to;

6. norāda, ka pacienta dzimums ir izšķirošais faktors tam, kā ārsts/medicīnas personāls izprot 
simptomus, nosaka diagnozi un veic ārstēšanu — pat ja sievietei un vīrietim ir vienādi 
simptomi un nekādi biomedicīniskie fakti nepamato atšķirības;

7. aicina Komisiju, sekojot Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem, iepazīstināt ar 
ziņojumu par sieviešu un bērnu veselības stāvokli, lai veicinātu pasākumus, kas vērsti uz 
dažādām mērķa grupām, un veiktu analīzi par pakalpojumu pieejamību un iespējamām 
izmaksām un to ietekmi uz dažādām sociālajām grupām dažādos reģionos, ņemot vērā 
demogrāfiskās izmaiņas un vides faktorus;

8. pauž pārliecību, ka aktīvajiem iedzīvotājiem, gados vecākiem cilvēkiem un bērniem labu 

                                               
1 OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.



PE407.727v01-00 4/6 AD\734957LV.doc

LV

veselību var nodrošināt, balstoties uz sieviešu un vīriešu zināšanām par veselību un 
mūžizglītībā iegūstot pamatprasmes veselības aizsardzībā; 

9. aicina piešķirt lielāku nozīmi solidaritātes jautājumam, kas nozīmē atbalstu sievietēm un 
vīriešiem, meitenēm un zēniem, kam ciešanas sagādā vāja veselība vai invaliditāte; aicina 
Komisiju ierosināt tālāku rīcību tās veselības stratēģijā;

10. uzsver faktu, ka veselība ir pilnīgas fiziskas, garīgas un sociālas labklājības stāvoklis, 
nevis vienkārši stāvoklis, kad cilvēks nejūtas slims vai novārdzis;

11. uzsver nepieciešamību palielināt informētību par tiem vides faktoriem, kas ietekmē 
sieviešu un vīriešu, meiteņu un zēnu veselību, piemēram, gaisa piesārņojumu, bīstamām 
ķimikālijām un toksiskiem pesticīdiem; aicina Komisiju un dalībvalstis to stratēģijā 
attiecībā uz veselību un vispārējo politiku vairāk ievērot vides faktorus, lai nodrošinātu 
augstu veselības aizsardzības līmeni;

12. vērš Komisijas un dalībvalstu uzmanību uz ANO Bērnu tiesību konvencijas 3. pantu, kas 
aicina likumdevējas iestādes uzskatīt bērnu intereses par primāro apsvērumu, nodrošinot 
nepieciešamos priekšnoteikumus pēcdzemdību atvaļinājumam un bērna kopšanas 
atvaļinājumam un veselības aizsardzību un piekļuvi veselības pakalpojumiem 
pēcdzemdību periodā, īpaši ņemot vērā to, kā vecāku klātbūtne un gādība un barošana ar 
krūti ietekmē zīdaiņa garīgo un fizisko attīstību;

13. atgādina, ka absolūto skaitļu izteiksmē veselības aprūpes sistēmā strādā daudz vairāk 
sieviešu nekā vīriešu, bet lēmējorgānos sieviešu īpatsvars ir ļoti mazs; pasvītro, ka arī šis 
fakts ir jāuzsver un jāanalizē no dzimumu aspekta nākamajā stratēģijā;

14. pauž nožēlu, ka jaunas meitenes un sievietes inter alia tiek pakļautas arvien iedarbīgākai 
un mērķtiecīgākai alkohola reklāmai;

15. uzsver nepieciešamību padziļināt sabiedrības izpratni par reproduktīvo un seksuālo 
veselību, lai novērstu nevēlamas grūtniecības, seksuāli transmisīvo slimību izplatību un 
mazinātu sociālās un veselības problēmas, ko rada neauglība;

16. uzsver to, ka pastāv mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas — grūtnieces, barojošas mātes, 
bērni un jaunas meitenes, kuru veselību jo īpaši apdraud bīstami vides faktori; aicina 
Komisiju un dalībvalstis to stratēģijā attiecībā uz veselību un vispārējo politiku nodrošināt 
šīm mazāk aizsargātajām grupām augstu aizsardzības līmeni;

17. uzsver nepieciešamību uzlabot grūtnieču un barojošu māšu veselības aprūpi un 
informētību attiecībā uz risku, kas saistīts ar alkohola, narkotiku un tabakas lietošanu 
grūtniecības un barošanas laikā;

18. pauž nožēlu par to, ka riski, kas saistīti ar grūtnieču attieksmi pret veselību (augstais 
atkārtoto mākslīgo abortu skaits, smēķēšana grūtniecības laikā), māšu izglītības līmenis un 
zīdaiņu mirstība pēc 28. dienas, ir cieši saistīti; ka pusaudžu grūtniecības un dzemdības 
turpina sagādāt lielāku risku jaundzimušā veselībai un ir palielinājies jaundzimušo 
patoloģiju skaits;
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19. uzskata, ka ar dzimumu saistīti profilaktiskie pasākumi, kuros ņem vērā dokumentāli 
fiksētus zinātniskos datus, vietējās un vecumu atšķirības un kas veicina veselības 
aizsardzību un ārstēšanos, un informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) izmantošana, 
pakalpojumu pieejamība un darba drošības un veselības aizsardzības pasākumi palīdz 
mazināt smagāku saslimšanas gadījumu skaitu un mirstības rādītājus sieviešu vidū, ka arī 
uzlabo viņu dzīves kvalitāti Eiropas Savienībā.
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