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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande 
i sitt resolutionsförslag:

A. I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna1·anges att 
diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung skall vara 
förbjuden (artikel 21) och att var och en har rätt till tillgång till förebyggande hälsovård 
och rätt till medicinsk vård samt att en hög hälsoskyddsnivå för människor skall 
säkerställas (artikel 35).

1. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att man erkänner mäns och kvinnors rätt till 
att i större utsträckning få vara delaktiga i frågor som rör deras hälsa och den vård de 
bör få, samt barns rätt till ett obegränsat hälsoskydd enligt de allmänna principerna om 
universalitet, likställdhet och solidaritet.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens vitbok ”Tillsammans för hälsa: Strategi 
för EU: 2008–2013” (KOM(2007)0630) men beklagar den bristande analysen och 
integrationen av jämställdhetsaspekten i det framlagda förslaget vad gäller principer, 
åtgärder och mål. Parlamentet uppmanar kommissionen att i den kommande strategin 
tydligt integrera jämställdhetsaspekten under varje område.

3. Europaparlamentet betonar vikten av att folkhälsofrågor inkluderas i alla EU:s 
politikområden och att konsekvensutredningar utförs och utvärderingsmekanismer 
tillämpas för att därigenom inte enbart förbättra informationen och förståelsen utan även 
den konkreta hanteringen av hälsoproblem på gemenskapsnivå genom långsiktiga 
strategier och säkerställa att jämställdhetsperspektivet ytterligare integreras i 
folkhälsopolitiken.

4. Europaparlamentet anser att kommissionen inte tillräckligt beaktat 
jämställdhetsaspekten i sin vitbok.

5. Europaparlamentet poängterar att jämställdhetsaspekten bidrar till att identifiera och 
klarlägga skillnaderna mellan kvinnor och män, pojkar och flickor och tydliggör hur 
dessa skillnader påverkar hälsotillståndet, tillgången till och samverkan med hälso- och 
sjukvården.

6. Europaparlamentet betonar att patienters kön är avgörande för hur läkare och övrig 
sjukvårdspersonal tolkar symptom, fastställer diagnoser och beordrar behandling, även 
om en kvinna och en man har exakt samma symptom och det inte föreligger några 
biomedicinska indikationer som föranleder en åtskillnad.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på grundval av 
Världshälsoorganisationens rekommendationer lägga fram en rapport om kvinnors och 
barns hälsa för att kunna vidta åtgärder och fastställa tillgången på tjänster och hur 

                                               
1 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
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denna påverkar olika socialgrupper inom olika regioner och samtidigt beakta 
demografiska förändringar och miljöfaktorer.

8. Europaparlamentet är övertygat om att kunskaper om hälsan och grundläggande 
förmåga att vårda sin hälsa genom livslångt lärande skulle bidra till att garantera en god 
hälsa hos arbetstagare, äldre personer och barn. 

9. Europaparlamentet uppmanar till att solidaritetsfrågan lyfts fram, vilket innebär stöd till 
de kvinnor, män, flickor och pojkar som lider av ohälsa eller funktionshinder. 
Kommissionen uppmanas att i sin hälsostrategi föreslå ytterligare åtgärder för att 
komma till rätta med dessa frågor.

10. Europaparlamentet poängterar att hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder.

11. Europaparlamentet betonar vikten av att öka medvetenheten om miljöfaktorer som 
inverkar på kvinnors, mäns, flickors och pojkars hälsa som exempelvis luftföroreningar, 
farliga kemikalier och giftiga bekämpningsmedel. Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att när det gäller hälsostrategier och övergripande policystrategier i större 
utsträckning beakta miljöfaktorer för att kunna tillgodose ett fullgott hälsoskydd.

12. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionen och medlemsstaterna på artikel 3 i 
FN:s konvention om barns rättigheter som uppmanar lagstiftande organ att prioritera
barns intressen bland annat genom att anta nödvändiga bestämmelser för moderskaps-
och föräldraledighet, hälsoskydd och tillgång till hälsovård under havandeskapet och i 
detta sammanhang särskilt beakta vikten av föräldranärvaro och amningens betydelse
för barns psykiska och fysiska utveckling.

13. Europaparlamentet påminner om att det i absoluta tal arbetar betydligt fler kvinnor än 
män i hälso- och sjukvårdssektorn men att kvinnorna är kraftigt underrepresenterade i 
beslutande organ. Även detta måste uppmärksammas och analyseras ur ett 
genusperspektiv i den kommande strategin.

14. Europaparlamentet beklagar att unga flickor och kvinnor utsätts för en allt effektivare 
och målgruppsinriktad reklam när det gäller bland annat alkohol.

15. Europaparlamentet poängterar nödvändigheten av att öka allmänhetens medvetenhet i 
fråga om reproduktiv och sexuell hälsa för att kunna förebygga oönskade graviditeter, 
spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar och minska sociala problem och 
hälsoproblem beroende på infertilitet. 

16. Europaparlamentet betonar att det finns särskilt känsliga grupper som gravida och 
ammande kvinnor, barn och unga flickor vars hälsa särskilt hotas av farliga 
miljöfaktorer. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att i sina hälsostrategier 
och övergripande policystrategier garantera ett fullgott hälsoskydd för dessa känsliga 
grupper.

17. Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att förbättra hälso- och sjukvården samt 
informationen till gravida och ammande kvinnor vad gäller riskerna med alkohol-, drog-
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och tobakskonsumtion under graviditet och amning.

18. Europaparlamentet beklagar att riskbeteende hos gravida kvinnor (stort antal frivilliga 
aborter, rökning under graviditeten), mödrars utbildningsnivå och barnadödlighet efter 
tjugoåttonde levnadsdagen fortfarande är nära kopplade till varandra och att 
tonårsgraviditeter och tonårsförlossningar idag utgör en ökad risk för nyföddas hälsa 
och att nyfödda oftare drabbas av hälsoproblem. 

19. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att vidta förebyggande åtgärder som 
grundar sig på vetenskapligt belagda uppgifter och beakta genusrelaterade aspekter samt 
lokala och åldersrelaterade olikheter och främja åtgärder för att förbättra hälsotillståndet 
och behandlingsformerna samt användningen av informations- och 
kommunikationsteknik, tillgången till tjänster, arbetsmiljöfrågor samt bidra till att 
minska följderna av allvarligare sjukdomar och minska dödligheten bland kvinnor samt 
förbättra livskvaliteten inom EU.
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