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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex 
jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea1 tistqarr li kwalunkwe 
diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, ir-razza, il-kulur, l-etniċità u l-oriġini soċjali għandha 
tkun projbita (Artikolu 21) u li kulħadd għandu d-dritt għall-aċċess għal kura tas-saħħa 
preventiva u għall-kura medika, u li għandu jiġi żgurat livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem (Artikolu 35),

1. Jenfasizza l-importanza ewlenija li jiġi rikonoxxut id-dritt ta’ l-irġiel u tan-nisa li jkollhom 
influwenza akbar dwar kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' saħħithom u mal-kura 
tagħha u d-dritt tat-tfal li saħħithom titħares mingħajr kundizzjoni, fuq il-bażi tal-prinċipji 
ġenerali ta’ l-universalità, l-ugwaljanza u s-solidarjetà; 

2. Jilqa’ l-White Paper tal-Kummissjoni “Flimkien għas-Saħħa: Approċċ Strateġiku għall-
UE 2008-2013” (COM(2007)0630), iżda jiddeplora n-nuqqas ta’ l-analiżi u ta’ l-
integrazzjoni sistematika tal-ġeneru fil-proposta tagħha rigward il-prinċipji, il-miżuri u l-
għanijiet;  jitlob lill-Kummissjoni sabiex fl-istrateġija tagħha tal-ġejjieni tinkludi b’mod 
ċar l-integrazzjoni sistematika tal-ġeneru; 

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu integrati l-kwistjonijiet dwar is-saħħa pubblika fl-oqsma kollha 
tal-politika ta' l-UE, fosthom l-użu tal-għodda tal-valutazzjoni u tal-evalwazzjoni tal-
impatt, it-tisħiħ tal-profil, tal-fehim u tal-indirizzar effettiv ta’ kwistjonijiet tas-saħħa fuq 
livell Komunitarju permezz ta' l-adozzjoni ta' approċċ fuq żmien twil, u li tissaħħaħ l-
integrazzjoni sistematika tal-ġeneru fil-politiki tas-saħħa pubblika; 

4. Jikkritika l-Kummissjoni għall-fatt li, fil-White Paper tagħha, ma qisitx l-integrazzjoni 
sistematika tal-ġeneru kif xieraq;

5. Jirrimarka li l-integrazzjoni sistematika tal-ġeneru tgħin sabiex tidentifika u tikkjarifika d-
differenzi bejn in-nisa u l-irġiel, is-subien u l-bniet, u turi kif dawn id-differenzi 
jaffettwaw il-livell tas-saħħa u l-aċċess għas-sistema tal-kura tas-saħħa, kif ukoll l-
interazzjoni ma’ din is-sistema; 

6. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-ġeneru tal-pazjenti huwa fattur kruċjali fil-mod kif it-
tobba u l-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa jifhmu s-sintomi, jagħmlu d-dijanjożi u jipprovdu 
l-kura, anke meta s-sintomi tan-nisa u tal-irġiel huma identiċi u ma jkunx hemm fatti 
bijomediċi li jiġġustifikaw xi diskrepanza; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni, qabelxejn abbażi tar-rakkomandazzjonijiet ta’ l-Għaqda 
Dinjija tas-Saħħa, biex tippreżenta rapport dwar l-istat tas-saħħa tan-nisa u tat-tfal sabiex 
ikunu jistgħu jiġu adottati miżuri u jsiru analiżi dwar l-aċċessibilità u l-ispejjeż possibbli 
tas-servizzi u l-impatt tagħhom fuq diversi gruppi soċjali f’reġjuni differenti, filwaqt li 

                                               
1 ĠU C 364, 18.12.2000, p. 1.
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jitqiesu l-bidliet demografiċi u l-fatturi ambjentali; 

8. Jinsab konvint li l-garanzija ta’ stat tajjeb ta’ saħħa għall-persuni attivi, għal dawk 
imdaħħla fiż-żmien u għat-tfal titlob, min-naħa tan-nisa u tal-irġiel, għarfien tajjeb dwar 
is-saħħa u l-kisba ta' ħiliet minimi dwar il-ħarsien tagħha, permezz tat-tagħlim matul il-
ħajja;  

9. Jitlob li jingħata rwol aktar prominenti lill-kwistjoni tas-solidarjetà, li jimplika appoġġ 
għal dawk in-nisa u l-irġiel, il-bniet u s-subien li jbatu minn kundizzjoni ħażina tas-saħħa 
jew minn diżabilità;  jitlob lill-Kummissjoni sabiex tipproponi aktar azzjoni dwar dan fl-
istrateġija tagħha dwar is-saħħa; 

10. Jenfasizza l-fatt li s-saħħa hija stat ta’ benessri sħiħ fil-livell fiżiku, mentali u soċjali u 
mhux biss in-nuqqas ta' mard jew ta' diżabilità; 

11. Jenfasizza l-ħtieġa li tiżdied il-kuxjenza dwar il-fatturi ambjentali li jinfluwenzaw is-saħħa 
tan-nisa u tal-irġiel, tal-bniet u tas-subien, bħal ma huma t-tniġġis ta' l-arja, il-kimika 
perikoluża u l-pestiċidi tossiċi;  jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex fl-istrateġiji 
ta’ politika tas-saħħa u ta’ politika ġenerali jqisu aktar il-fatturi ambjentali, sabiex 
jiżguraw livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa;

12. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni u ta’ l-Istati Membri dwar l-Artikolu 3 tal-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li jitlob lill-korpi leġiżlattivi biex iqisu l-
interessi tat-tfal bħala kunsiderazzjoni primarja, billi, fost metodi oħra, issir id-
dispożizzjoni meħtieġa għal-liv tal-maternità u tal-ġenituri, għall-ħarsien tas-saħħa u l-
aċċess għas-servizzi tas-saħħa waqt il-maternità, filwaqt li b’mod partikulari jitqies l-effett 
tal-preżenza u l-imħabba tal-ġenituri u tat-treddigħ fuq l-iżvilupp mentali u fiżiku tat-tfal 
żgħar;

13. Ifakkar li, bħala numru assolut, hemm għadd sinifikanti akbar ta’ nisa milli ta’ rġiel li 
jaħdmu fil-qasam tal-kura tas-saħħa, iżda li n-nisa huma ferm anqas rappreżentati fl-
entitajiet tat-teħid tad-deċiżjonijiet;  jenfasizza li dan il-fatt għandu jiġi studjat u analizzat 
mill-perspettiva tal-ġeneru fl-istrateġija li se titfassal; 

14. Jiddeplora l-fatt li t-tfajliet u n-nisa huma suġġetti għar-reklamar ta’ l-alkoħol u prodotti 
oħra, b’mira speċifika u li qed ikun dejjem aktar effettiv;

15. Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdied l-għarfien pubbliku tas-saħħa riproduttiva u sesswali sabiex 
jiġu evitati tqaliet mhux mixtieqa u t-tixrid ta’ mard li jittieħħed sesswalment u biex 
jitnaqqsu l-problemi soċjali u sanitarji kkaġunati mill-infertilità;

16. Jenfasizza l-fatt li jeżistu gruppi vulnerabili, bħan-nisa tqal u dawk li qed ireddgħu, it-tfal 
u l-bniet addolexxenti, li jiffaċċjaw riskji speċifiċi għal saħħithom minħabba fatturi 
ambjentali perikolużi; jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiżguraw livell għoli 
ta’ ħarsien ta’ dawn il-gruppi vulnerabbli fl-istrateġiji tagħhom rigward il-politika tas-
saħħa u l-politika ġenerali; 

17. Jenfasizza l-ħtieġa li jittejbu l-kura tas-saħħa u l-informazzjoni għan-nisa tqal u għal dawk 
li qed ireddgħu rigward ir-riskji marbuta mal-konsum ta’ l-alkoħol, tad-drogi u tat-tabakk 
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waqt it-tqala u waqt it-treddigħ;

18. Jikkundanna l-fatt li għad hemm rabta mill-qrib bejn ir-riskji assoċjati ma’ l-imġiba 
sanitarja tan-nisa tqal (rati għoljin ta’ aborti provokati u ripetuti, it-tipjip waqt it-tqala), il-
livell ta’ edukazzjoni ta’ l-ommijiet u r-rata tal-mortalità tat-tfal wara t-28 jum, li l-każijiet 
ta’ tqala u twelid min-nisa taħt l-għoxrin għadhom qed ikunu ta’ riskju akbar għas-saħħa 
tat-trabi l-ġodda, u li l-kundizzjonijiet mediċi fost dawn it-trabi saru iżjed spissi;

19. Huwa tal-fehma li miżuri preventivi li huma sensittivi għall-ġeneru, li jqisu l-
informazzjoni xjentifika dokumentata, id-differenzi skond il-post u l-età u li jippromwovu 
l-kura tas-saħħa, u l-użu tat-teknoloġija ta' l-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT), l-
aċċess għas-servizzi u s-sikurezza u s-saħħa tal-ħaddiema jgħinu biex inaqqsu l-inċidenza 
ta’ mard aktar serju u tar-rati tal-mortalità fost in-nisa u jtejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom 
fl-UE. 
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