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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene1 condamnă prin articolul 21 
toate discriminările care au la bază criteriul sexului, al rasei, al culorii, al originilor etnice 
sau sociale şi prevede la articolul 35 că toate lumea are dreptul să acceadă la sistemul de 
prevenire în domeniul sănătăţii şi să beneficieze de îngrijiri medicale, precum şi faptul că 
se asigură un nivel ridicat al protecţiei sănătăţii;

1. subliniază importanţa majoră a recunoaşterii dreptului bărbaţilor şi femeilor de a-şi spune 
punctul de vedere mai mult în domenii care privesc sănătatea şi îngrijirile medicale de 
care beneficiază, precum şi a dreptului copiilor la protecţia deplină a sănătăţii, în numele 
valorilor generale ale universalităţii, egalităţii şi solidarităţii;

2. salută Cartea albă a Comisiei „Împreună pentru sănătate: O abordare strategică 2008-
2013” (COM(2007)0630), dar constată cu regret absenţa unei analize şi a unei perspective 
a integrării dimensiunii de gen în textul propus, atât la nivelul principiilor, cât şi la cel al 
acţiunilor şi obiectivelor; invită Comisia ca, în viitoarea abordare strategică, să integreze 
în mod clar dimensiunea egalităţii în toate domeniile;

3. subliniază necesitatea integrării problemelor de sănătate publică în toate zonele politicilor 
UE, inclusiv prin folosirea instrumentelor de estimare şi evaluare a cazurilor, în vederea 
creşterii publicării, înţelegerii şi rezolvării concrete a problemelor de sănătate la nivel 
comunitar, pornind de la o abordare pe termen lung, şi a consolidării integrării 
perspectivei de gen în toate politicile în materie de sănătate publică;

4. îşi exprimă critica la adresa Comisiei pentru faptul că aceasta nu a luat în considerare în 
mod adecvat integrarea globală a perspectivei de gen în Cartea Albă

5. subliniază faptul că integrarea globală a perspectivei de gen ajută la identificarea şi 
clarificarea diferenţelor dintre femei şi bărbaţi, băieţi şi fete, şi explică modul în care 
aceste diferenţe influenţează starea de sănătate, accesul şi relaţiile cu sistemul de acordare 
a îngrijirilor medicale;

6. subliniază faptul că genul pacientului este un factor esenţial în modul în care 
medicii/personalul din sistemul de îngrijiri medicale înţeleg simptomele, pun diagnostice 
şi prescriu tratament, chiar şi atunci când simptomele bărbaţilor şi ale femeilor sunt exact 
la fel şi nu există niciun factor biomedical care să justifice diferenţele;

7. invită Comisia, ca urmare a recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, să prezinte 
un raport cu privire la starea de sănătate a femeilor şi a copiilor, pentru a permite 
elaborarea de măsuri şi analize privind accesibilitatea şi, eventual, costurile serviciilor şi 
efectele lor asupra diferitelor grupuri sociale în diferite regiuni, luând în considerare 

                                               
1 JO C 364, 18.12.2000, p. 1.
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schimbările demografice şi factorii de mediu;

8. își exprimă convingerea că pentru asigurarea unei stări de sănătate bună, pentru persoanele 
active, pentru cele în vârstă și pentru copii, este nevoie ca bărbaţii şi femeile să posede 
cunoștințe temeinice de sănătate, precum și de dobândirea unor competențe minimale 
pentru protecția acesteia, prin intermediul învățării continue; 

9. solicită ca solidaritatea să aibă un rol mai vizibil, ceea ce presupune asistenţă pentru 
femeile şi bărbaţii, fetele şi băieţii care nu se bucură de o sănătate bună sau care suferă de 
un handicap; invită Comisia să propună acţiuni suplimentare în strategia sa de sănătate;

10. subliniază faptul că sănătatea reprezintă o stare de bine complet din punct de vedere fizic, 
mintal şi social, şi nu doar absenţa unei boli sau a unei infirmităţi;

11. atrage atenţia asupra necesităţii creşterii nivelului de cunoştinţe în rândul publicului în 
legătură cu factorii de mediu care influenţează sănătatea femeilor şi a bărbaţilor, a fetelor 
şi a băieţilor, cum ar fi poluarea aerului, produsele chimice periculoase şi pesticidele 
toxice; invită Comisia şi statele membre să ţină mai mult seama de factorii de mediu în 
stabilirea strategiilor de politici de sănătate sau politici generale, pentru a putea asigura un 
nivel înalt de protecţie a sănătăţii;

12. aduce în atenţia Comisiei şi a statelor membre articolul 3 al Convenţiei ONU privind
drepturile copilului, care solicită organelor legislative să se preocupe în mod fundamental 
de interesele copiilor, o modalitate de realizare a cestui lucru fiind elaborarea de prevederi 
privind concediile de maternitate sau cele parentale, protecţia sănătăţii şi accesul la 
serviciile de sănătate în timpul maternităţii, ţinând seama mai ales de efectele prezenţei şi 
afecţiunii părinţilor şi de cele ale alăptatului asupra dezvoltării fizice şi mentale a 
sugarului;

13. reaminteşte faptul că, deşi, în cifre absolute, numărul femeilor care lucrează în sistemul de 
îngrijiri medicale este mult mai mare decât cel al bărbaţilor, femeile sunt subreprezentate 
în poziţiile de conducere; consideră că în viitoarea abordare strategică trebuie semnalată şi 
analizată această situaţie dintr-o perspectivă de gen;

14. îşi exprimă regretul că femeile şi tinerele fete constituie grupul ţintă preferat al reclamelor 
pentru băuturile alcoolizate, de exemplu;

15. subliniază necesitatea creşterii nivelului de cunoştinţe în rândul publicului privind 
sănătatea reproductivă şi sexuală, pentru a preveni sarcinile nedorite şi transmiterea 
bolilor sexuale, precum şi reducerea problemelor sociale şi de sănătate provocate de 
infertilitate;

16. subliniază faptul că există grupuri vulnerabile, cum ar fi femeile gravide sau cele care 
alăptează, copiii şi adolescentele, a căror sănătate este periclitată mai ales de factorii de 
mediu periculoşi; invită Comisia şi statele membre să asigure un nivel ridicat de protecţie 
acestor grupuri vulnerabile, în cadrul strategiilor de politici de sănătate şi de politici 
generale;

17. subliniază necesitatea îmbunătăţirii sistemului de îngrijiri medicale şi a informării 
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femeilor însărcinate şi care alăptează, asupra riscurilor consumului de alcool, de droguri 
sau a fumatului în timpul sarcinii şi alăptării;

18. îşi exprimă regretul privind legătura încă strânsă între riscurile asociate cu 
comportamentul de sănătate al femeilor gravide (rate ridicate de avorturi provocate şi 
repetate, fumatul în timpul sarcinii), nivelul de pregătire al mamelor şi mortalitatea 
infantilă după a 28a zi, privind faptul că sarcinile şi naşterile în rândul adolescentelor 
constituie un risc ridicat pentru sănătatea nou-născuţilor şi că au devenit frecvente 
îmbolnăvirile în rândul nou-născuţilor;

19. consideră că măsurile preventive de promovare a sănătăţii şi a tratamentului, care ţin 
seama de date ştiinţifice fondate, de specificitatea de gen şi de inegalităţile legate de loc şi 
de vârstă, şi care au ca obiective promovarea sănătăţii şi a îngrijirii, precum şi utilizarea 
tehnologiilor informaţiei şi a comunicaţiilor, accesul la servicii, siguranţa şi sănătatea 
lucrătorilor, conduc la o scădere a apariţiei unor boli şi la o scădere a ratelor mortalităţii în 
rândul femeilor, precum şi la o îmbunătăţire a calităţii vieţii, în UE;
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