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Τροπολογία

Τροπολογία:Karin Jöns

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 1999 σχετικά με την κατάσταση 
της υγείας των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα1,

Or. de

Τροπολογία:Karin Jöns

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα)

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2003 για τον καρκίνο του μαστού2,

Or. de

  
1 ΕΕ C 175 της 21.6.1999, σελ. 68.
2 ΕΕ C 68 E της 18.3.2004, σελ. 611.
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Τροπολογία:Karin Jöns

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 2 γ (νέα)

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με την αναφορά 
αριθ. 842/2001 για τις συνέπειες της διακριτικής μεταχείρισης ατόμων που 
πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης1,

Or. de

Τροπολογία:Amalia Sartori

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

– έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της ONUSIDA (Κοινό πρόγραμμα των 
Ηνωμένων ΕΘνών για τον ιό VIH και το AIDS),

Or. fr

Τροπολογία:Amalia Sartori

Τροπολογία 5
Αιτιολογική αναφορά 3 β (νέα)

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2004,

Or. fr

Τροπολογία:Hiltrud Breyer

Τροπολογία 6
Αιτιολογική αναφορά 3 γ (νέα)

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2005 για το εμπόριο 
ανθρώπινων ωαρίων,

  
1 ΕΕ C 91 E της 15.4.2004, σελ. 683.
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Or. fr

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 7
Αιτιολογική αναφορά 3 δ (νέα) 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2005 για το εμπόριο 
ανθρώπινων ωαρίων,

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 8
Αιτιολογική αναφορά 3 ε (νέα) 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με τον 
ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών1,

Or. de

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη A (νέα) 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης2 αναφέρεται ότι απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, 
φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης (άρθρο 21)) και 
ότι εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου στο πλαίσιο 
του οποίου κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέματα 
υγείας και να απολαύει ιατρικής περίθαλψης (άρθρο 35),

Or. en

  
1 ΕΕ C 77 E της 28.3.2002, σελ. 126.
2 ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σελ. 1.
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Τροπολογία: Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη A

A. εκτιμώντας ότι η καλή υγεία είναι απαραίτητη για τη σωματική και ψυχική υγεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή υγεία για όλους, καθώς και η ίση περίθαλψη και η 
υψηλής ποιότητας φροντίδα για την υγεία με ίσους όρους αποτελεί θεμελιώδη στόχο 
για ολόκληρο το έργο της δημόσιας υγείας, 

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη A

A. εκτιμώντας ότι η καλή υγεία είναι απαραίτητη για τη σωματική και ψυχική υγεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή υγεία για όλους και η ίση περίθαλψη με ίσους όρους 
ανεξάρτητα από το εισόδημα αποτελεί θεμελιώδη στόχο για ολόκληρο το έργο της 
δημόσιας υγείας, 

Or. pl

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Aα (νέα) 

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία είναι η κατάσταση της απόλυτης σωματικής, 
πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας, που περιλαμβάνει την συναισθηματική, 
κοινωνική και σωματική ευεξία και καθορίζεται από το κοινωνικό, πολιτικό και 
οικονομικό περιβάλλον και από βιολογικούς παράγοντες,

Or. de

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη B

B. εκτιμώντας ότι η δημόσια υγεία, πέραν των βιολογικών διαφορών, επηρεάζεται και 
κυρίως από (διαγραφή) τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, το περιβάλλον και την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη γνώση και τις πληροφορίες, 
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Or. fr

Τροπολογία: Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη B

B. εκτιμώντας ότι η δημόσια υγεία, πέραν των βιολογικών διαφορών, επηρεάζεται και 
κυρίως από το περιβάλλον, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη γνώση και τις 
πληροφορίες, τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες και τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια ως προς την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη,

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη B

B. εκτιμώντας ότι η δημόσια υγεία, πέραν των βιολογικών διαφορών, επηρεάζεται 
κυρίως από τις ηθικές αρχές, τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, τις 
διαφορετικές επιδράσεις του περιβάλλοντος, καθώς και την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, τη γνώση και τις πληροφορίες,

Or. pl

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Bα (νέα) 

Bα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μόλυνση με χλαμύδια είναι μία συχνή βακτηριακή 
πάθηση που μεταδίδεται σεξουαλικά και εκτιμάται ότι οδηγεί στο ένα τρίτο των 
περιπτώσεων σε στειρότητα, αποτελώντας έτσι την συχνότερη αιτία στειρότητας 
μολυσματικής προέλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη διάγνωση και 
θεραπεία της μόλυνσης αυτής είναι εξαιρετικά σημαντική και ότι η προσφορά 
εξετάσεων ρουτίνας (ανίχνευση χλαμυδίων) μπορεί να μειώσει την διάδοσή τους 
στον πληθυσμό,

Or. de
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Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Bβ (νέα) 

Bβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 46% των θανάτων των γυναικών στην διευρυμένη 
Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται σε καρδιακές και κυκλοφορικές παθήσεις και ότι η 
θνησιμότητα των γυναικών είναι σημαντικά υψηλότερη από εκείνη των ανδρών 
(39%)· λαμβάνοντας υπόψη ότι για παράδειγμα οι άνδρες που παθαίνουν έμφραγμα 
είναι περισσότεροι, αλλά οι γυναίκες που πεθαίνουν εξαιτίας των συνεπειών ενός 
εμφράγματος είναι πιο πολλές (European Cardiovascular Disease Statistics 2005),

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Bγ (νέα) 

Bγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 275 100 γυναίκες στην διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση 
εμφάνισαν το 2004 καρκίνο του μαστού και 88 400 πέθαναν από αυτό ("Cancer 
incidence and mortality in Europe, 2004" by P. Boyle and J. Ferlay, Annals of 
Oncology 16:481-188, 2005) και ότι ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη αιτία 
θανάτου των γυναικών μεταξύ 35 και 55 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Bδ (νέα) 

Bδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφαλισμένης ποιότητας μαστογραφία, δηλαδή η 
τακτική πρόσκληση του γυναικείου πληθυσμού ηλικίας 50-69 ετών για προαιρετική 
και δωρεάν μαστογραφία και μετέπειτα παρακολούθηση στο πλαίσιο ενός 
οργανωμένου και προσαρμοσμένου στον πληθυσμό περιφερειακού ή εθνικού 
προγράμματος μπορεί σύμφωνα με τον ΠΟΥ να μειώσει την θνησιμότητα από 
καρκίνο του μαστού σε γυναίκες της παραπάνω ηλικίας μέχρι και κατά 35% και 
σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες θα μπορούσε επίσης να μειώσει την 
θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού μέχρι και κατά 20% σε γυναίκες ηλικίας 40-
49 ετών,

Or. de
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Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Bε (νέα) 

Bε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2004, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπασχαν 
από καρκίνο της μήτρας 30 400 γυναίκες και 13 500 πέθαναν εξαιτίας του 
("Cancer incidence and mortality in Europe, 2004" by P. Boyle and J. Ferlay, 
Annals of Oncology 16:481-188, 2005)· επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σημαντική μείωση των θανάτων από καρκίνο της μήτρας κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες μπορεί να αποδοθεί στην καθιέρωση προγραμμάτων εξετάσεων (τεστ 
Παπανικολάου) στα κράτη μέλη της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη Bστ (νέα) 

Bστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέστησε το 1985 να 
παραμείνει η συχνότητα της καισαρικής τομής στο bei 10-15% με στόχο την 
χαμηλή θνησιμότητα μητέρας και παιδιού (WHO: Appropriate technology for birth. 
The Lancet, 24(8), 1985, S. 436-437)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των 
καισαρικών τομών στην Ευρώπη αυξάνεται, αντίθετα, σημαντικά από την αρχή 
της δεκαετίας του 1990 και για παράδειγμα στη Γερμανία έχει φθάσει το 26,7% 
(2003), 

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη Bζ (νέα) 

Bζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψυχικές διαταραχές οδηγούν σε μεγάλο ανθρώπινο πόνο 
και σε σημαντικές βλάβες της υγείας, ότι η συχνότερη μορφή τους είναι η 
κατάθλιψη και ότι οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από τους άντρες από αυτήν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στις νεότερες γυναίκες είναι ευρύτατα διαδεδομένος ο 
αυτοτραυματισμός ως συνέπεια ψυχικής διαταραχής και ότι ο κίνδυνος 
αυτοκτονίας είναι αυξημένος στις γυναίκες μεταξύ 35 και 55 ετών,

Or. de
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκτηση καλής υγείας δεν υποδηλώνει απλώς την 
απουσία ασθενειών αλλά σημαίνει και το να προσφέρονται στους ανθρώπους 
ευκαιρίες να αναπτυχθούν πνευματικά και προσωπικά, καθώς και να επηρεάσουν 
τη ζωή τους, που θα τους οδηγήσουν στο να συμμετέχουν στον κόσμο της εργασίας 
και στην κοινωνική ζωή κατά τα διάφορα στάδια της ζωής με τους δικούς τους όρους, 

Or. pl

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκτηση καλής υγείας δεν υποδηλώνει απλώς την 
απουσία ασθενειών ή αναπηριών, αλλά σημαίνει μία κατάσταση απόλυτης φυσικής, 
νοητικής και κοινωνικής ευεξίας που στηρίζεται στο να προσφέρονται στους 
ανθρώπους ευκαιρίες να αποφασίζουν για τη ζωή τους, που θα τους οδηγήσουν στο 
να συμμετέχουν στον κόσμο της εργασίας και στην κοινωνική ζωή κατά τα διάφορα 
στάδια της ζωής με τους δικούς τους όρους, 

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. εκτιμώντας ότι η επίτευξη καλής υγείας για όλους τους πολίτες, καθώς και η 
διατήρηση του δημόσιου συστήματος υγείας και της εγγύησης της ισότιμης 
πρόσβασης στις υπηρεσίες του, αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των εθελοντικών οργανώσεων και 
των πολιτών,

Or. pl
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Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. εκτιμώντας ότι η επίτευξη καλής υγείας για όλους τους πολίτες αποτελεί ευθύνη των 
κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί 
τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, διεθνών 
οργανισμών, ιατρικού προσωπικού (διαγραφή) και των πολιτών, καθώς και ότι η 
ανοιχτή μέθοδος συντονισμού είναι ένα καλό μέσον για την επέκταση των 
υποχρεώσεων των κρατών μελών και την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών 
και δοκιμασμένων πρακτικών,

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη Δα (νέα) 

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτυχή της υγείας θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε όλους 
τους σχετικούς τομείς της πολιτικής της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη E

E. εκτιμώντας ότι όλες οι όψεις της βίας κατά των γυναικών, ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, η σεξουαλική δουλεία και η πορνεία αποτελούν 
ορισμένα από τα μεγαλύτερα υγειονομικά προβλήματα που πλήττουν τις γυναίκες,

Or. de

Τροπολογία: Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη E

E. εκτιμώντας ότι παράλληλα με ορισμένες ασθένειες όπως η οστεοπόρωση, ο καρκίνος 
του μαστού ή οι διατροφικές διαταραχές, η βία κατά των γυναικών, η σεξουαλική 
δουλεία και η πορνεία αποτελούν ορισμένα από τα μεγαλύτερα υγειονομικά 
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προβλήματα που πλήττουν τις γυναίκες,

Or. fr

Τροπολογία των:Lívia Járóka και Anna Záborská

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη E

E. εκτιμώντας ότι η βία κατά των γυναικών, η σεξουαλική δουλεία και η πορνεία, καθώς 
και ελλείψεις ως προς την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, αποτελούν ορισμένα από 
τα μεγαλύτερα υγειονομικά προβλήματα που πλήττουν τις γυναίκες, 

Or. fr

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη Eα (νέα) 

Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί σε όλους τους τομείς της εργασιακής ασφάλειας και της 
στρατηγικής για την υγεία,

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη Eβ (νέα) 

Eβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να υλοποιηθεί μία πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη το 
φύλο, πρέπει να διεξαχθεί ανάλυση των διαφορών που υπάρχουν στις σχέσεις και 
στους ρόλους γυναικών και ανδρών, καθώς και του τρόπου που επιδρούν αυτές οι 
διαφορές στους παράγοντες που αφορούν την προστασία και τους κινδύνους, στην 
πρόσβαση σε πόρους όπου συμπεριλαμβάνονται η ενημέρωση, η παιδεία, η 
τεχνολογία και οι υπηρεσίες, στην εμφάνιση, την σοβαρότητα και την συχνότητα 
των ασθενειών, στις κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες της κακής υγείας και 
της αρρώστιας, στην αντίδραση των συστημάτων και υπηρεσιών υγείας και στον 
ρόλο των ανδρών και γυναικών ως επισήμων και ατύπων φορέων της υγειονομικής 
περίθαλψης,
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Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη Eγ (νέα) 

Eγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την δήλωση του Μάρκου Κυπριανού 
επ’ ευκαιρία των ακροάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι σημαντικότερες 
προκλήσεις σε σχέση με την ισότητα των φύλων θα είναι οι ακόλουθες: i) η ανάγκη 
να γίνουν στατιστικές και να αναπτυχθούν δείκτες που θα αφορούν το φύλο, ii) η 
διάθεση των απαραίτητων πόρων και iii) η εφαρμογή του μέσου της ενσωμάτωσης 
της αρχής της ισότητας των δύο φύλων στον προϋπολογισμό,

Or. en

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη Eδ (νέα) 

Eδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια στην πρόσβαση των γυναικών Ρομ στην 
υγειονομική περίθαλψη πρέπει να αποδοθούν στην συνδυαστική επίδραση της 
διάκρισης και της φτώχειας,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη Eε (νέα) 

Eε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων επιφέρει 
ανεπανόρθωτες σωματικές και ψυχικές βλάβες στις γυναίκες και τα κορίτσια που 
τον υφίστανται και ότι μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στον θάνατο,

Or. de
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη Eστ (νέα) 

Eστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αφαίρεση ωαρίων συνιστά σοβαρότατο ιατρικό κίνδυνο 
για την ζωή και την υγεία των γυναικών, μεταξύ άλλων και εξαιτίας του 
υπερερεθισμού των ωοθηκών,

Or. fr

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη Eζ (νέα) 

Eζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αφαίρεση ωαρίων συνιστά σοβαρότατο ιατρικό κίνδυνο 
για την ζωή και την υγεία των γυναικών, μεταξύ άλλων και εξαιτίας του 
υπερερεθισμού των ωοθηκών, 

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη Eη (νέα) 

Eη. έχοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων συνιστά επικίνδυνο 
και σοβαρό σωματικό τραυματισμό, για τον οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει 
δικαιολογία η εκτέλεση θρησκευτικής εντολής ή η συναίνεση των γονέων ή της 
ενδιαφερομένης, 

Or. de

Τροπολογία των: María Elena Valenciano Martínez-Orozco και Anne Van Lancker

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ (νέα) 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητα από την δυσκολία ακριβών εκτιμήσεων 
εξαιτίας της έλλειψης επίσημων στοιχείων, στις κοινότητες μεταναστών των 
κρατών μελών διεξάγονται ακρωτηριασμοί γυναικείων γεννητικών οργάνων που 
αγνοούνται από τα συστήματα υγείας,
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Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 40
Παράγραφος 1

1. τονίζει ότι η καλή υγεία για όλους πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων και ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε στρατηγικές 
πρόληψης των ασθενειών· 

Or. pl

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 41
Παράγραφος 1

1. τονίζει ότι η καλή σωματική και ψυχική υγεία για όλους πρέπει να αποτελεί 
πρωταρχικό στόχο σε όλες τις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων και ότι, 
προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε 
στρατηγικές πρόληψης των ασθενειών·

Or. de

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 42
Παράγραφος 1

1. τονίζει ότι η καλή υγεία για όλους πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων και ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε στρατηγικές πρόληψης των 
ασθενειών και στην διασφάλιση της πρόσβασης σε ικανοποιητική υγειονομική 
περίθαλψη για όλους·

Or. en



PE 360.029v01-00 14/48 AM\570992EL.doc

EL

Τροπολογία: Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 43
Παράγραφος 1

1. τονίζει ότι η καλή υγεία για όλους πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων και ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε στρατηγικές πρόληψης των 
ασθενειών που θα περιλαμβάνουν ιδίως την κατάλληλη ενημέρωση του πληθυσμού 
και/ή δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, 

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 44
Παράγραφος 2

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 45
Παράγραφος 2

2. υπογραμμίζει τη σημασία του να λαμβάνεται υπόψη η προοπτική του φύλου σε όλες 
τις πολιτικές για την υγεία και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· 

Or. en

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 46
Παράγραφος 3

3. υπογραμμίζει τη σημασία του να λαμβάνεται υπόψη η προοπτική του φύλου σε όλες 
τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την εξέταση 
της κατάστασης της υγείας των φύλων στο νέο πρόγραμμα για την υγεία και την 
προστασία των καταναλωτών (2007-2013) και να την λάβει υπόψη στην 
διαμόρφωση του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα·

Or. de
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Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 47
Παράγραφος 3α (νέα) 

3α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι στο ερευνητικό έγγραφο «Καλή υγεία για όλους» 
προτείνεται η οριζόντια ενσωμάτωση της υγείας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, είναι 
ωστόσο σημαντικό να ληφθούν υπόψη και οι υποχρεώσεις της ΕΕ στον τομέα της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 48
Παράγραφος 4

4. απευθύνει σε όλα τα κράτη μέλη και στην Επιτροπή έκκληση να χρησιμοποιούν τις 
στατιστικές και τα δεδομένα ανά φύλο σε όλες τις υγειονομικές και τις ιατρικές 
υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 49
Παράγραφος 4

4. απευθύνει σε όλα τα κράτη μέλη έκκληση να φροντίσουν για μία αξιόπιστη συλλογή 
δεδομένων ανά φύλο τόσο σχετικά με την εφαρμογή ιατρικών θεραπειών όσο και 
σχετικά με την χρησιμοποίηση φαρμάκων με ιατρική συνταγή·

Or. de

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 50
Παράγραφος 4α (νέα) 

4α. καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν πίεση προκειμένου να ενσωματωθεί στα 
συστήματα υγείας τους η πτυχή της ισότητας των φύλων στην υγειονομική 
περίθαλψη και πρόληψη·
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Or. de

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 51
Παράγραφος 5

5. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να χρησιμοποιούν τυποποιημένα δεδομένα και 
κοινούς δείκτες για να μετρούν τις ανισότητες λόγω φύλου στις υγειονομικές και τις 
ιατρικές υπηρεσίες στην ΕΕ τηρώντας με αυστηρότητα την αρχή της 
επικουρικότητας και με σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη· 

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 52
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 53
Παράγραφος 7

7. τονίζει τη σημασία της έρευνας στη σχέση μεταξύ των βιολογικών και των 
κοινωνικών παραγόντων στις υγειονομικές και τις ιατρικές υπηρεσίες και ζητεί από 
την Επιτροπή να ληφθούν υπόψη οι διαφορές των φύλων σε όλους τους τομείς της 
έρευνας για την υγεία στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων πλαισίων για την 
έρευνα·

Or. en
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Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 54
Παράγραφος 7

7. τονίζει τη σημασία της έρευνας στη σχέση μεταξύ βιολογικών, οικονομικών και 
κοινωνικών παραγόντων στις υγειονομικές και τις ιατρικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 55
Παράγραφος 7

7. τονίζει τη σημασία της έρευνας στη σχέση μεταξύ των βιολογικών και των 
κοινωνικών παραγόντων στις υγειονομικές και τις ιατρικές υπηρεσίες και
υπογραμμίζει σε συνάρτηση με αυτό ότι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες 
όπως π.χ. το χαμηλό εισόδημα, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ή η βαριά σωματική 
ή μονότονη εργασία εμπερικλείουν κινδύνους για την υγεία· επισημαίνει ότι ιδίως η 
κατάσταση των μονογονικών οικογενειών, που αφορά κατά 80% γυναίκες, έχει 
άμεσες επιπτώσεις στην υγεία εξαιτίας της σοβαρής ψυχικής και σωματικής 
επιβάρυνσης, των περιορισμένων οικονομικών πόρων και του περιορισμού της 
κοινωνικής συμμετοχής· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να μεταφέρουν και να 
εφαρμόσουν το υφιστάμενο κοινοτικό δίκαιο για την ισότητα ανδρών και γυναικών 
το συντομότερο δυνατόν συμβάλλοντας έτσι σε υψηλού επιπέδου προστασία της 
υγείας· επιπροσθέτως ζητεί την λήψη στοχοθετημένων μέτρων ειδικά για την 
προαγωγή της υγείας των γυναικών·

Or. de

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 56
Παράγραφος 7α (νέα) 

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την προοπτική του φύλου 
στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις 
εγκύους και τις λεχώνες, καθώς και τα επαγγέλματα που ασκούνται κυρίως από 
γυναίκες, και ως εκ τούτου να διεξαγάγει περαιτέρω έρευνες σχετικά με τις 
επιπτώσεις της μακροχρόνιας χρησιμοποίησης οθονών VDU, τους τραυματισμούς 
που σημειώνονται στις γυναίκες εξαιτίας επανειλημμένης υπερκόπωσης και την 
αιτιολογία των τραυματισμών στην πλάτη στο νοσηλευτικό προσωπικό· ακόμα, 
ζητεί να προβεί η Επιτροπή σε αξιολόγηση των επιπτώσεων της εργασίας σε τρεις 
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βάρδιες στην υγεία των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 57
Παράγραφος 7β (νέα) 

7β. καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα A/59/516/Add. I της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Μαρτίου 2005, όπου επισημαίνεται 
ρητά ότι είναι απαραίτητος ο αποκλεισμός των κινδύνων για την υγεία και της 
εκμετάλλευσης των γυναικών, να εξαιρέσει την κλωνοποίηση ανθρώπων από την 
ενίσχυση και χρηματοδότηση στο πλαίσιο όλων των προγραμμάτων της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 58
Παράγραφος 8

8. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις 
συνέπειες των διακρίσεων λόγω φύλου στο έργο του προϋπολογισμού καθώς και στον 
προγραμματισμό σχεδίων και προγραμμάτων που έχουν σχέση με τις υγειονομικές και 
τις ιατρικές υπηρεσίες· υπογραμμίζει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και 
δοκιμασμένων πρακτικών συμβάλλει στην ανάπτυξη μίας αποτελεσματικής 
εθνικής πολιτικής για την υγεία·

Or. en

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 59
Παράγραφος 8α (νέα) 

8α. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 
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και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών1

προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν δικαιολογείται η διαφορά των 
ασφαλιστικών εισφορών ανδρών και γυναικών· επισημαίνει το γεγονός ότι το 
προσδόκιμο επιβίωσης των δύο φύλων εξισορροπείται από την μεγαλύτερη 
αναλογία απασχόλησης των γυναικών και έτσι γεφυρώνεται η διαφορά μεταξύ των 
φύλων· 

Or. de

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 60
Παράγραφος 9

9. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν ή να υποστηρίξουν (διαγραφή) πρωτοβουλίες 
που απαιτούνται για να προβάλλεται ειδικότερα η κατάσταση των ηλικιωμένων 
γυναικών στις υγειονομικές και τις ιατρικές υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 61
Παράγραφος 9

9. επισύρει την προσοχή των κρατών μελών στις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των ηλικιωμένων γυναικών στις υγειονομικές και τις 
ιατρικές υπηρεσίες· 

Or. pl

Τροπολογία: Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 62
Παράγραφος 9α (πρώην παράγραφος 14)

9α. φρονεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση της φτώχειας των 
γυναικών στον προϋπολογισμό καθώς και στον προγραμματισμό σχεδίων και 
προγραμμάτων·

  
1 ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
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Or. fr

Τροπολογία: Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 63
Παράγραφος 9β (πρώην παράγραφος 24)

9β. σημειώνει ειδικότερα την ανάγκη στήριξης και λήψης μέτρων για τις εγκύους, τις 
ανάπηρες γυναίκες, (διαγραφή) και τις γυναίκες που ανήκουν σε άλλες ευάλωτες 
ομάδες, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη, από πολλές απόψεις, κατάσταση· 

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 64
Παράγραφος 9γ (νέα) 

9γ. ζητεί από την Επιτροπή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους 
που προκαλούνται ιδίως από υπερερεθισμό των ωοθηκών· πέραν τούτου, ζητεί από 
την Επιτροπή να διαδοθούν αυτές οι πληροφορίες στην ιατρική κοινότητα των 
κρατών μελών και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρέωση ενημέρωσης των 
γυναικών για όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τον ερεθισμό των ωοθηκών·

Or. fr

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 65
Παράγραφος 9δ (νέα) 

9δ. ζητεί από την Επιτροπή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους 
που προκαλούνται ιδίως από υπερερεθισμό των ωοθηκών· καλεί ως εκ τούτου την 
Επιτροπή να δώσει ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των περιπτώσεων γυναικών 
που υπέστησαν βλάβες από τις παρενέργειες υπερερεθισμού των ωοθηκών· πέραν 
τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να διαδοθούν αυτές οι πληροφορίες στην ιατρική 
κοινότητα των κρατών μελών και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρέωση 
ενημέρωσης των γυναικών για όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τον 
ερεθισμό των ωοθηκών·

Or. fr
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Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 66
Παράγραφος 9ε (νέα) 

9ε. καλεί τα κράτη μέλη να άρουν τις διακρίσεις στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων 
υγείας και να βελτιώσουν την πρόσβαση των γυναικών Ρομ στην υγειονομική 
περίθαλψη, και μάλιστα μέσω 
- της δημιουργίας συνθηκών ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη,
- της ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών Ρομ μέσω της βελτίωσης της 

πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη,
- του συντονισμού των προσπαθειών θέσπισης νομικών διατάξεων για να 

σταματήσει η πρακτική της στείρωσης χωρίς έγκριση·

Or. en

Τροπολογία: Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 67
Παράγραφος 10

10. τονίζει ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν να κάνουν 
χρήση μέτρων που θα τους επιτρέπουν (διαγραφή) να συνδυάζουν την εργασία με 
την ιδιότητα του γονέα· 

Or. fr

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 68
Παράγραφος 10α (νέα) 

10α. υπογραμμίζει ότι πολλές γυναίκες αναλαμβάνουν, παράλληλα με την εργασία και 
την ιδιότητα του γονέα, και σημαντικό μέρος της κατ’ οίκον φροντίδας των γονέων 
τους ή των γονέων του συζύγου τους, η οποία ούτε τυγχάνει κοινωνικής 
αναγνώρισης ούτε αμείβεται· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν 
στις δημογραφικές εξελίξεις με την κατάλληλη εκπαίδευση και αμοιβή 
νοσηλευτικού προσωπικού·

Or. de
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Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 69
Παράγραφος 10β (νέα) 

10β. διαπιστώνει ότι πολλές από τις καισαρικές τομές που διεξάγονται σήμερα δεν είναι 
οπωσδήποτε ιατρικά ενδεδειγμένες, αλλά είναι απόρροια του φαινομένου της 
«κατ’ επιθυμία καισαρικής τομής» σε συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία όμως 
εμπερικλείει σοβαρούς κινδύνους για την μητέρα και το παιδί· διαπιστώνει επίσης 
ότι η αύξηση των περιπτώσεων καισαρικής τομής συνεπάγεται μεγάλες δαπάνες 
για τα εθνικά συστήματα υγείας· ζητεί ως εκ τούτου από τα κράτη μέλη να 
επισημαίνονται σαφώς κατά την προετοιμασία του τοκετού τα μειονεκτήματα και 
οι κίνδυνοι της καισαρικής τομής και να επιτρέπεται η διεξαγωγή τους μόνον όταν 
αυτό κρίνεται απαραίτητο για ιατρικούς λόγους· επιπροσθέτως, ζητεί από την 
Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη για το εν λόγω ζήτημα προκειμένου να 
επισημανθούν τα αίτια της αύξησης του αριθμού των καισαρικών τομών·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 70
Παράγραφος 11

11. σημειώνει ότι το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και η ικανότητα 
αυτοσυντήρησης των γυναικών είναι ένας από τους θεμελιώδεις παράγοντες για καλή 
υγεία·

Or. pl

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 71
Παράγραφος 12

12. σημειώνει ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε επιτελικές θέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών και των ιατρικών υπηρεσιών· καλεί ως εκ 
τούτου τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την προαγωγή του διορισμού γυναικών 
σε επιτελικές θέσεις του ιατρικού τομέα· 

Or. de
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Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 72
Παράγραφος 12

12. σημειώνει ότι οι γυναίκες που απασχολούνται στον τομέα της υγείας είναι σαφώς 
περισσότερες κατ’ απόλυτον αριθμό από τους άντρες, αλλά υποεκπροσωπούνται
σαφώς σε επιτελικές θέσεις, όπως απέδειξε και πάλι η ευρωπαϊκή μελέτη NEXT 
(Nurses´ Early Exit Study) του Ιουνίου 2005 για τον νοσηλευτικό τομέα· καλεί ως 
εκ τούτου τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση στην προώθηση της ισότητας των 
φύλων και στον τομέα της υγείας·

Or. de

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 73
Παράγραφος 12α (νέα) 

12α. διαπιστώνει ότι η καλή υγεία γενικότερα και ειδικότερα η απεριόριστη πρόσβαση 
στην υγειονομική περίθαλψη που αφορά την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και στον οικογενειακό προγραμματισμό είναι σημαντικά μέσα για να δοθεί στις 
γυναίκες η δυνατότητα απεριόριστης συμμετοχής στην κοινωνία και για την 
καταπολέμηση της φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 74
Παράγραφος 13

13. τονίζει ότι οι προκαταλήψεις λόγω φύλου και ηλικίας πρέπει να εξαλειφθούν 
(διαγραφή) κατά την επαφή με ασθενείς στις κλινικές, στα συστήματα υγείας, στην 
έρευνα και την πολιτική·

Or. en

Τροπολογία των: Lívia Járóka και Anna Záborská

Τροπολογία 75
Παράγραφος 14

14. φρονεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση της φτώχειας των 
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γυναικών στον προϋπολογισμό καθώς και στον προγραμματισμό σχεδίων και 
προγραμμάτων και δίνει έμφαση στην ανάγκη να γίνουν οι φτωχότεροι των 
ανθρώπων και ιδίως οι γυναίκες οι πρώτοι εταίροι στην καταπολέμηση της 
φτώχειας -όπου συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση 
προγραμμάτων- προκειμένου να γίνει αποτελεσματική προσαρμογή των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες των πιο μειονεκτικών ομάδων· 

Or. fr

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 76
Παράγραφος 15

15. υπογραμμίζει την ανάγκη υποχρεωτικής ενημέρωσης όσον αφορά τις ανισότητες 
λόγω φύλου κατά την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση (διαγραφή) του υγειονομικού 
προσωπικού·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 77
Παράγραφος 15

15. υπογραμμίζει την ανάγκη ενημέρωσης όσον αφορά τις ηθικές αρχές, τόσο για το 
μελλοντικό όσο και για το εν ενεργεία υγειονομικό προσωπικό· 

Or. pl

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 78
Παράγραφος 16

15. τονίζει την ανάγκη για γνώση και ανάπτυξη μεθόδων στήριξης και θεραπείας 
γυναικών που υπήρξαν θύματα βίας· επισημαίνει ότι συχνά δεν δίδεται αρκετή 
σημασία στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων στις κοινότητες 
μεταναστών στα κράτη μέλη και υπογραμμίζει την ανάγκη ενασχόλησης με το 
ζήτημα αυτό· επίσης, υπογραμμίζει ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων δεν θα πρέπει να θεωρείται ιατρικό θέμα, αλλά παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
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Or. en

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 79
Παράγραφος 16α (νέα) 

16α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη, ενόψει την επέκτασης του HIV/AIDS στις 
γυναίκες, να συνεχίσουν να επενδύουν στην ανάπτυξη μικροβιοκτόνων για να 
δώσουν στις γυναίκες την δυνατότητα να προστατευθούν από το HIV/AIDS·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 80
Παράγραφος 16β (νέα) 

16β. καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί ένα ευρύ στρατηγικό σχέδιο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο προκειμένου να τερματιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πρακτική του 
ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων· το σχέδιο αυτό θα πρέπει να 
ξεπερνά την απλή καταδίκη τέτοιων πράξεων και να μην προβλέπει μόνο νομικούς 
και διοικητικούς, αλλά και προληπτικούς, παιδαγωγικούς και κοινωνικούς 
μηχανισμούς, που θα επιτρέψουν την πραγματική προστασία των γυναικών που 
έπεσαν ή κινδυνεύουν να πέσουν θύματα της πρακτικής αυτής·

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 81
Παράγραφος 16γ (νέα) 

16γ. υπογραμμίζει τις ιατρικές και οικονομικές επιπτώσεις της μεγάλης συχνότητας 
εμφάνισης και θνησιμότητας καρδιαγγειακών παθήσεων των γυναικών· καλεί ως 
εκ τούτου τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση κατά την εκπαίδευση του ιατρικού 
προσωπικού στις διαφορές των κλινικών εκδηλώσεων και συμπτωμάτων 
καρδιαγγειακών παθήσεων στους άντρες και στις γυναίκες και να συμπεριλάβουν 
γυναίκες στις εν εξελίξει και τις μελλοντικές μελέτες για τις καρδιαγγειακές 
παθήσεις· επικροτεί σε συνάρτηση με αυτό την νέα ευρωπαϊκή αντικαπνιστική 
εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Help – για μια ζωή χωρίς καπνό» 
προκειμένου να σταματήσουν περισσότεροι άντρες και γυναίκες το κάπνισμα και 
να μειωθούν έτσι οι κίνδυνοι των καρδιαγγειακών παθήσεων και ιδίως του 
εμφράγματος· 



PE 360.029v01-00 26/48 AM\570992EL.doc

EL

Or. de

Τροπολογία των: María Elena Valenciano Martínez-Orozco και Anne Van Lancker

Τροπολογία 82
Παράγραφος 16δ (νέα) 

16δ. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν διοικητικές διατάξεις σχετικά με τα κέντρα 
υγείας και το ιατρικό επάγγελμα, καθώς και κώδικες συμπεριφοράς, διατάξεις και 
κώδικες δεοντολογίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι απασχολούμενοι στον 
τομέα της υγείας θα αναφέρουν τις περιπτώσεις ή τα άτομα που γνωρίζουν ότι 
διατρέχουν κίνδυνο και θα ενημερώνουν με σεβασμό και αν χρειαστεί, με την 
βοήθεια διερμηνέων, τις οικογένειες για τους τεράστιους κινδύνους που απορρέουν 
από τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και για το γεγονός ότι 
τέτοιες πρακτικές θεωρούνται έγκλημα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
επίσης, θεωρεί ότι αυτό δεν συνιστά παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου·

Or. en

Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 83
Παράγραφος 16ε (νέα) 

16ε. επισημαίνει ότι οι μετανάστες των κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
αποτελεί πράξη βίας κατά των γυναικών και συνιστά σοβαρή βλάβη της υγείας 
τους και ότι πρέπει να φροντίσουν ώστε τα κορίτσια και οι νέες γυναίκες στα κράτη 
μέλη ή σε οποιεσδήποτε τρίτες χώρες να μην υφίστανται ακρωτηριασμό γυναικείων 
γεννητικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 84
Παράγραφος 16στ (νέα) 

16στ. ζητεί πέρα από την ποινική δίωξη να αφαιρείται και η άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος των γιατρών που εκτελούν ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων σε 
νεαρές γυναίκες και κορίτσια·

Or. de
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 85
Παράγραφος 17

17. καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν στις γυναίκες ηλικίας 40 ετών και πάνω υψηλής 
ποιότητας διαγνωστικές εξετάσεις, όπου θα συμπεριλαμβάνονται ακτινογραφίες 
μαστογραφίας στο εσωτερικό των εθνικών συστημάτων υγείας, που μπορούν να 
μειώσουν έως και κατά 35% τη θνησιμότητα του καρκίνου του μαστού στην ηλικιακή 
κατηγορία 50-69 ετών· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να προσφέρουν στους άνδρες 
ηλικίας 50 ετών και πάνω τον αντίστοιχο υψηλής ποιότητας έλεγχο της εκδήλωσης 
καρκίνου του προστάτη, με σκοπό ιδίως τη μείωση της θνησιμότητας από αυτή τη 
μορφή καρκίνου· 

Or. pl

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 86
Παράγραφος 17 (νέα) 

18. επικρίνει το γεγονός ότι μόλις σε 9 από 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Σουηδία, 
Ουγγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο) έχει εφαρμοστεί εκτεταμένο πρόγραμμα 
ανίχνευσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και ζητεί ως εκ 
τούτου από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να προσφέρουν το συντομότερο δυνατό 
σύμφωνα με της κατευθυντήριες γραμμές σε όλες τις γυναίκες 50-69 ετών εξέταση 
μαστογραφίας κάθε δύο χρόνια, σύμφωνα με την σύσταση του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου1

Or. de

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 87
Παράγραφος 17

17. καλεί τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν οργανωμένα προγράμματα εξετάσεων 
καρκίνου όπου θα συμπεριλαμβάνονται και μαστογραφίες για τον καρκίνο του 
μαστού σε γυναίκες 50-69 ετών, καθώς και τεστ Παπανικολάου για τον καρκίνο της 
μήτρας το αργότερο από ηλικία 30 ετών και σε καμία περίπτωση πριν από τα 20 
έτη, καθώς και εξετάσεις αναζήτησης λανθάνουσας αιμορραγίας στα κόπρανα σε 

  
1 ΕΕ L 327 της 16.12.2003, σελ. 34.
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συνδυασμό με τον καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού σε άντρες και 
γυναίκες 50-74 ετών·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 88
Παράγραφος 17

17. καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν στις γυναίκες ηλικίας 40 ετών και πάνω υψηλής 
ποιότητας ακτινογραφίες μαστογραφίας στο εσωτερικό των εθνικών συστημάτων 
υγείας, που μπορούν να μειώσουν έως και κατά 35% τη θνησιμότητα του καρκίνου 
του μαστού στην ηλικιακή κατηγορία 50-69 ετών· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν στους άνδρες ηλικίας 50 ετών και πάνω τον αντίστοιχο υψηλής 
ποιότητας έλεγχο της εκδήλωσης καρκίνου του προστάτη, με σκοπό τη μείωση της 
θνησιμότητας από αυτή τη μορφή καρκίνου·

Or. en

Τροπολογία των: Lívia Járóka και Anna Záborská

Τροπολογία 89
Παράγραφος 17

17. καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν στις γυναίκες ηλικίας 40 ετών και πάνω υψηλής 
ποιότητας ακτινογραφίες μαστογραφίας στο εσωτερικό των εθνικών συστημάτων 
υγείας, που μπορούν να μειώσουν έως και κατά 35% τη θνησιμότητα του καρκίνου 
του μαστού στην ηλικιακή κατηγορία 50-69 ετών· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν στους άνδρες ηλικίας 50 ετών και πάνω τον αντίστοιχο υψηλής 
ποιότητας έλεγχο της εκδήλωσης καρκίνου του προστάτη, με σκοπό τη μείωση της 
θνησιμότητας από αυτή τη μορφή καρκίνου·

Or. fr

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 90
Παράγραφος 17α (νέα) 

17α. ζητεί να έχει κάθε γυναίκα που προσβάλλεται από καρκίνο του μαστού το δικαίωμα 
θεραπείας από διεπιστημονική ομάδα και ζητεί ως εκ τούτου από τα κράτη μέλη να 
συστήσουν σε ολόκληρη την επικράτειά τους ένα δίκτυο πιστοποιημένων 
διεπιστημονικών κέντρων μαστού σύμφωνα με τα κριτήρια του προαναφερθέντος 
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ψηφίσματος της 5ης Ιουνίου 2003 για τον καρκίνο του μαστού· 

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 91
Παράγραφος 17β (νέα) 

17β. επικροτεί την σύσταση του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 20031 για την 
γενικευμένη θέσπιση προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας, του μαστού και του παχέος εντέρου στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να υποβάλει έγκαιρα, 
πριν από το τέλος του 2007, την ενδιάμεση έκθεση για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου που απαιτεί η σύσταση·  

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 92
Παράγραφος 17γ (νέα) 

17γ. καλεί τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν εθνικές ενημερωτικές εκστρατείες για την 
ενδομητρίωση, δηλαδή την καλοήθη εγκατάσταση βλεννογόνου της μήτρας στο 
υπογάστριο, προκειμένου να επιστήσει την προσοχή του πληθυσμού στην ασθένεια 
αυτή· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την 
έρευνα την διερεύνηση των αιτίων και την ανάπτυξη προληπτικών μέτρων κατά 
της ενδομητρίωσης·

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 93
Παράγραφος 17δ (νέα) 

17δ. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και στο μέλλον την έκδοση ευρωπαϊκών 
κατευθυντηρίων γραμμών για τον καρκίνο της μήτρας·

Or. en

  
1 ΕΕ L 327 της 16.12.2003, σελ. 34.
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Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 94
Παράγραφος 17ε (νέα) 

17ε. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να περιορίσουν την εμφάνιση καρδιακών 
παθήσεων και εγκεφαλικών επεισοδίων στις γυναίκες, συγκεκριμένα, μέσω της 
ανάπτυξης στρατηγικών για την πρόληψη, διαγνωστικών τεστ, μέτρων θεραπείας 
και αποκατάστασης, που θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία: Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 95
Παράγραφος 18

18. καλεί τα κράτη μέλη, στο εσωτερικό των εθνικών συστημάτων υγείας, να 
προλαμβάνουν τα κατάγματα με την έγκαιρη διάγνωση διαφόρων μορφών 
οστεοπόρωσης, ιδίως μέσω της καλύτερης πρόσβασης στην μέτρηση οστικής 
μάζας, καθώς και τις διάφορες μορφές καρκίνου, μεταξύ άλλων και με τις 
κατάλληλες εκστρατείες πληροφόρησης και ενημέρωσης (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 96
Παράγραφος 18

18. καλεί τα κράτη μέλη, στο εσωτερικό των εθνικών συστημάτων υγείας, να προσέξουν 
ιδιαίτερα και να δώσουν προτεραιότητα στα ακόλουθα μέτρα:

α) προληπτικά μέτρα για την αποτροπή των κοριτσιών από το κάπνισμα και την 
μείωση των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα και άλλων ασθενειών που 
συνδέονται με το κάπνισμα· 

β) μέτρα θεραπείας και αποκατάστασης των πόνων στον αυχένα, την πλάτη και 
τους ώμους που είναι η συχνότερη αιτία αναρρωτικής άδειας στις εργαζόμενες 
γυναίκες και

γ) υπογράμμιση της σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης της οστεοπόρωσης για την 
αποφυγή καταγμάτων στα πόδια·



AM\570992EL.doc 31/48 PE 360.029v01-00

EL

Or. sv

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 97
Παράγραφος 18

18. καλεί τα κράτη μέλη, στο εσωτερικό των εθνικών συστημάτων υγείας, να 
προλαμβάνουν τα κατάγματα με την έγκαιρη διάγνωση (διαγραφή) της
οστεοπόρωσης, μέσω της κάλυψης των δαπανών για εξετάσεις μέτρησης της 
οστικής μάζας πριν να σημειωθεί κάταγμα·

Or. en

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 98
Παράγραφος 18

18. υπογραμμίζει ότι η εμφάνιση οστεοπόρωσης είναι τέσσερις φορές πιο πιθανή στις 
γυναίκες παρά στους άντρες· εκφράζει την λύπη του διότι η πρόσβαση σε μετρήσεις 
οστικής μάζας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθεί να μην είναι η καλύτερη 
δυνατή και καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν ενημέρωση και πρόληψη αυτών 
των ασθενειών στο εσωτερικό των εθνικών συστημάτων υγείας (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 99
Παράγραφος 18α (νέα) 

18α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την πρόληψη της 
ενδομητρίωσης σε μελλοντικά κοινοτικά προγράμματα δράσης για την υγεία του 
πληθυσμού, με στόχο να καταστήσουν δυνατές περισσότερες έρευνες για τα αίτια, 
την πρόληψη και την θεραπεία της ενδομητρίωσης και την διεξαγωγή σημαντικών 
ενημερωτικών εκστρατειών που θα απευθύνονται στην κοινή γνώμη και τα ιατρικά 
επαγγέλματα· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες 
ευαισθητοποίησης εθνικών οργανώσεων·
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Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 100
Παράγραφος 18β (νέα) 

18β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες, 
ιδίως στους τομείς της ενημέρωσης και των προληπτικών εξετάσεων, για την 
καταπολέμηση της εξάπλωσης των χλαμυδίων· σε συνάρτηση με αυτό, καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει εάν είναι αναγκαία η ενιαία νομική υποχρέωση αναφοράς 
των περιπτώσεων χλαμυδίων σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 101
Παράγραφος 18γ (νέα) 

18. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την έρευνα που αφορά την διάγνωση και 
θεραπεία άλλων ασθενειών που προσβάλλουν ειδικά τις γυναίκες, όπως η 
ενδομητρίωση και ο καρκίνος των ωοθηκών·

Or. fr

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 102
Παράγραφος 18δ (νέα) 

18δ. καλεί τις κυβερνήσεις, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν την 
πρόληψη της ενδομητρίωσης σε μελλοντικά κοινοτικά προγράμματα δράσης για 
την υγεία του πληθυσμού, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα για περισσότερες 
έρευνες σχετικά με την πρόληψη και την θεραπεία της νόσου αυτής·

Or. en
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Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 103
Παράγραφος 19

19. τονίζει την ανάγκη για έρευνα στον τομέα των διατροφικών διαταραχών, ιδίως της 
νευρικής ανορεξίας, της νευρικής βουλιμίας και της παχυσαρκίας· υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι οι διατροφικές διαταραχές δεν είναι κυριολεκτικά παθήσεις εθισμού 
αλλά μάλλον ψυχοσωματικές κλινικές εικόνες που δημιουργούνται στα κορίτσια και 
στις νέες γυναίκες κατά την εφηβεία συνεπεία πολλών προβλημάτων και 
αντικρουομένων απαιτήσεων· ζητεί η θεραπεία των ατόμων με διατροφικές 
διαταραχές να μην γίνεται στο πλαίσιο της θεραπείας του εθισμού αλλά να 
προσφέρεται ειδική μορφή θεραπείας, στο επίκεντρο της οποίας δεν θα βρίσκεται η 
συμπεριφορά σε σχέση με την διατροφή, αλλά τα κοινωνικά προβλήματα των 
κοριτσιών και των νεαρών γυναικών·

Or. de

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 104
Παράγραφος 19 

19. τονίζει την ανάγκη για έρευνα στον τομέα των διατροφικών διαταραχών και καλεί τα 
κράτη μέλη σε ανταλλαγή εμπειριών και στην εφαρμογή των καλύτερων 
διαδικασιών για την θεραπεία των εν λόγω διαταραχών· 

Or. fr

Τροπολογία: Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 105
Παράγραφος 19

19. τονίζει την ανάγκη για έρευνα στον τομέα των αιτίων των διατροφικών διαταραχών 
και θεωρεί αναγκαίο να προσφέρεται στους ασθενείς ψυχολογική υποστήριξη και η 
κατάλληλη αγωγή· 

Or. fr
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Τροπολογία των: Lívia Járóka και Anna Záborská

Τροπολογία 106
Παράγραφος 19

19. τονίζει την ανάγκη για έρευνα στον τομέα των διατροφικών διαταραχών και καλεί 
την Ένωση και τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την ενημέρωση 
για μία υγιή διατροφική συμπεριφορά· 

Or. fr

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 107
Παράγραφος 19

19. τονίζει την ανάγκη για έρευνα στον τομέα του πλεονάζοντος βάρους και των 
διατροφικών διαταραχών·

Or. sv

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 108
Παράγραφος 19α (νέα) 

19α. καλεί την Επιτροπή να αναφερθεί στην εξαγγελθείσα ανακοίνωση με τίτλο «Η 
ψυχική υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση»στην ιδιαίτερη κατάσταση των ανδρών και 
των γυναικών καταλήγοντας σε εναλλακτικές λύσεις ανάλογα με το φύλο· αναμένει 
ως εκ τούτου ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής θα ληφθούν υπόψη καταστάσεις 
χαρακτηριστικές για τις γυναίκες όπως η προεμμηνορροϊκή ένταση, η κατάθλιψη 
μετά τον τοκετό και τα προβλήματα της εμμηνόπαυσης·

Or. de

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 109
Παράγραφος 19β (νέα) 

19β. επισημαίνει στα κράτη μέλη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι ενημερωτικές 
εκστρατείες και τα μέσα καταπολέμησης του ιού HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση στα άτομα 15-25 ετών, αφού οι στατιστικές που δημοσίευσε η ONUSIDA 
για το 2004 δείχνουν ανησυχητική αύξηση της ενδημίας σε αυτήν την ομάδα του 
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πληθυσμού·

Or. fr

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 110
Παράγραφος 19γ (νέα) 

19γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους πόρους για την 
καταπολέμηση των ασθενειών που οφείλονται στην φτώχεια (φυματίωση, ελονοσία 
κλπ) τόσο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 111
Παράγραφος 19δ

19δ. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η έρευνα που σχετίζεται με την 
θεραπεία υποκατάστασης ορμονών κατά την κλιμακτήριο·

Or. de

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 112
Παράγραφος 20

20. φρονεί ότι πρέπει να γίνονται περισσότεροι κλινικοί έλεγχοι των φαρμάκων σε 
συνάρτηση με το φύλο και ότι είναι αυταπόδεικτη η ανάγκη να αυξηθεί η 
συνειδητοποίηση των διαφορετικών (διαγραφή) καταστάσεων και συνθηκών ζωής 
των γυναικών και των ανδρών σε όλες τις ιατρικές έρευνες και στην εξέλιξη νέων 
φαρμάκων·

Or. de
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Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 113
Παράγραφος 20

20. φρονεί ότι είναι αυταπόδεικτη η ανάγκη να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των 
διαφορετικών φυσικών καταστάσεων των γυναικών και των ανδρών σε όλες τις 
ιατρικές έρευνες, (διαγραφή) στην εξέλιξη νέων φαρμάκων και στην 
συνταγογράφηση φαρμάκων·

Or. de

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 114
Παράγραφος 20α (νέα) 

20α. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα δοθεί έμφαση στα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα των ορμονοθεραπειών για προβλήματα που αφορούν την 
έμμηνο ρύση και την εμμηνόπαυση και ότι θα εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις·

Or. en

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 115
Παράγραφος 21

21. σημειώνει την έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά τις διαφορές στα αποτελέσματα των 
φαρμακευτικών αγωγών και τονίζει την ανάγκη για περισσότερη γνώση σχετικά με το 
πώς η ίδια δοσολογία επηρεάζει τους άνδρες και τις γυναίκες με διαφορετικό τρόπο· 
λυπάται διότι οι έλεγχοι νέων φαρμάκων συνήθως γίνονται μόνο σε άντρες, ακόμα 
και όταν πρόκειται για φάρμακα που προορίζονται ειδικά για γυναίκες·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 116
Παράγραφος 21

21. σημειώνει την έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά τις διαφορές στα αποτελέσματα των 
φαρμακευτικών αγωγών και τονίζει την ανάγκη για περισσότερη γνώση σχετικά με 
την συμβολή της διαφήμισης φαρμάκων στην εξάρτηση από αυτά και συνιστά να 
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χρησιμοποιούνται τα φάρμακα σύμφωνα με τις υποδείξεις των γιατρών·

Or. pl

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 117
Παράγραφος 21

21. σημειώνει την έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά τις διαφορές στα αποτελέσματα των 
φαρμακευτικών αγωγών και τονίζει την ανάγκη για περισσότερη γνώση σχετικά με το 
πώς η ίδια δοσολογία επηρεάζει τους άνδρες και τις γυναίκες με διαφορετικό τρόπο 
και την επακόλουθη ενημέρωση για τα επιστημονικά πορίσματα και την προβολή 
τους·

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 118
Παράγραφος 21α (νέα) 

21α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η θεραπεία υποκατάστασης ορμονών ναι μεν μπορεί να 
περιορίσει τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, να διατηρήσει σταθερή την 
σκληρότητα των οστών των γυναικών και να μειώσει τον κίνδυνο του καρκίνου του 
εντέρου, υπογραμμίζει όμως επίσης ότι η θεραπεία υποκατάστασης ορμονών 
αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων και καρκίνου 
του μαστού· ως εκ τούτου ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της θεραπείας υποκατάστασης ορμονών για προβλήματα της 
εμμήνου ρύσης και της κλιμακτηρίου και θα διερευνηθούν εναλλακτικές λύσεις·

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 119
Παράγραφος 21β (νέα) 

21β. ζητεί να καθιερωθούν επισημάνσεις που αφορούν το φύλο στα συνοδευτικά 
φυλλάδια των φαρμάκων, πέρα από τις προειδοποιήσεις που σχετίζονται με την 
εγκυμοσύνη και τον θηλασμό· ζητεί να επισημαίνεται σαφώς στα φυλλάδια αυτά το 
ενδεχόμενο διαφορετικής δοσολογίας για άντρες και γυναίκες και οι διαφορές 
δράσης του φαρμάκου ανάλογα με το φύλο·
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Or. de

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 120
Παράγραφος 21γ (νέα) 

21γ. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να γίνει ανεξάρτητη έρευνα βάσης στα φάρμακα 
για θέματα που αφορούν το φύλο· 

Or. de

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 121
Παράγραφος 21δ (νέα) 

21δ. επισημαίνει ότι στις γυναίκες συνταγογραφούνται δυσανάλογα πολλά ψυχοφάρμακα 
και ιδίως στις ηλικιωμένες δίδονται πάρα πολλά ηρεμιστικά·

Or. de

Τροπολογία των: Lívia Járóka και Anna Záborská

Τροπολογία 122
Παράγραφος 22

22. σημειώνει ότι η κατανάλωση οινοπνεύματος, νικοτίνης και ναρκωτικών ουσιών από 
τις γυναίκες εξακολουθεί να υπολείπεται εκείνης των ανδρών, σημειώνει όμως με 
ανησυχία ότι η κατανάλωση οινοπνεύματος, νικοτίνης και ναρκωτικών ουσιών από 
τις γυναίκες αυξάνεται ανησυχητικά σε ορισμένα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 123
Παράγραφος 22

22. σημειώνει ότι η κατανάλωση οινοπνεύματος και καπνού από τις γυναίκες 
εξακολουθεί να υπολείπεται εκείνης των ανδρών, σημειώνει όμως με ανησυχία ότι η 
κατανάλωση οινοπνεύματος και καπνού από τις γυναίκες αυξάνεται ανησυχητικά σε 
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ορισμένα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 124
Παράγραφος 22

22. σημειώνει ότι η κατανάλωση οινοπνεύματος από τις γυναίκες εξακολουθεί να 
υπολείπεται εκείνης των ανδρών, σημειώνει όμως με ανησυχία ότι η κατανάλωση 
οινοπνεύματος από τις γυναίκες αυξάνεται ανησυχητικά σε ορισμένα κράτη μέλη και 
συνιστά να ληφθούν τα σχετικά προληπτικά μέτρα· 

Or. pl

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 125
Παράγραφος 22

23. υπογραμμίζει την ανάγκη έρευνας αναφορικά με καταστάσεις εθισμού που 
σχετίζονται με το φύλο· υπογραμμίζει σε συνάρτηση με αυτό ότι οι γυναίκες 
καταναλώνουν βέβαια σπανιότερα παράνομα ναρκωτικά (ηρωίνη, κοκαΐνη, Ecstasy 
κλπ. και οινόπνευμα, αλλά προηγούνται των ανδρών ως προς την εξάρτηση από 
φάρμακα (κυρίως από παράγωγα αμφεταμίνης και ηρεμιστικά)· εκφράζει την λύπη 
του διότι δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα σχεδόν καθόλου στοιχεία για την εξάρτηση 
και τον εθισμό που να αναφέρονται στο φύλο και ως εκ τούτου επικροτεί την 
πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας να υποβάλει τον επόμενο χρόνο μία έκθεση για την χρήση 
ναρκωτικών και την τοξικομανία σε συνάρτηση με το φύλο·

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 126
Παράγραφος 22α

22α. υπογραμμίζει όμως επίσης ότι η κατανάλωση οινοπνεύματος με την μορφή των 
αλκοολούχων αναψυκτικών από άτομα 14-29 ετών έχει αυξηθεί συνολικά τα 
τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αυξηθεί σημαντικά ιδίως το 
ποσοστό των κοριτσιών που καταναλώνουν τέτοια αναψυκτικά, ενώ για 
παράδειγμα στην Φινλανδία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο τα 
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αλκοολούχα αναψυκτικά καταναλώνονται περισσότερο από κορίτσια παρά από 
αγόρια (The European School Survey Project on Alcohol and other Drugs, 2003)·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 127
Παράγραφος 23

23. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για μέτρα προς μείωση της κατανάλωσης 
οινοπνεύματος που προκαλεί τα μεγαλύτερα ψυχικά προβλήματα δημόσιας υγείας 
μεταξύ τόσο των ανδρών όσο και μεταξύ των γυναικών αλλά και μεταξύ του νεότερου 
πληθυσμού·

Or. pl

Τροπολογία των: Lívia Járóka και Anna Záborská

Τροπολογία 128
Παράγραφος 23

23. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για μέτρα προς μείωση της κατανάλωσης 
οινοπνεύματος, καπνού και ναρκωτικών που προκαλεί τα μεγαλύτερα προβλήματα 
δημόσιας υγείας μεταξύ τόσο των ανδρών όσο και μεταξύ των γυναικών αλλά και 
μεταξύ του νεότερου πληθυσμού· 

Or. fr

Τροπολογία: Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 129
Παράγραφος 23

23. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για μέτρα προς μείωση της κατανάλωσης 
οινοπνεύματος και καπνού που προκαλεί τα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας 
υγείας μεταξύ τόσο των ανδρών όσο και μεταξύ των γυναικών αλλά και μεταξύ του 
νεότερου πληθυσμού·

Or. fr



AM\570992EL.doc 41/48 PE 360.029v01-00

EL

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 130
Παράγραφος 23

23. καλεί την Επιτροπή να εγκαινιάσει εκστρατείες πληροφόρησης και ενημέρωσης για 
τις βλαβερές συνέπειες της κατανάλωσης οινοπνεύματος (διαγραφή) μεταξύ τόσο των 
ανδρών όσο και μεταξύ των γυναικών αλλά και μεταξύ του νεότερου πληθυσμού·

Or. de

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 131
Παράγραφος 23 α (νέα) 

23α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την καταπολέμηση της 
υπερβολικής κατανάλωσης καπνού μεταξύ των νέων και ιδίως των νεαρών 
κοριτσιών· 

Or. fr

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 132
Παράγραφος 23β (νέα) 

23β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσπαθήσουν και πάλι να περιορίσουν 
την κατανάλωση καπνού ιδίως από τις γυναίκες προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
αρνητικές τάσεις ως προς την συχνότητα του καρκίνου του πνεύμονα στις 
γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 133
Παράγραφος 23γ (νέα) 

23γ. επιδοκιμάζει την έγκριση στρατηγικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών 
2005-2012 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών τον Δεκέμβριο του 2004 
και ελπίζει ότι στο νέο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εν λόγω 
τομέα για το διάστημα 2005-2008, το οποίο προτάθηκε από την Επιτροπή και 
πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη μέλη, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
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καταπολέμηση της κατανάλωσης ναρκωτικών (ιδίως κάνναβης και Ecstasy) από 
τους νέους και ειδικά από κορίτσια 15-18 ετών, αφού η κατανάλωση αυτών των 
ναρκωτικών από τους νέους έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 10 χρόνια, 
πράγμα που έχει καταστροφικές συνέπειες στην ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία·

Or. fr

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 134
Παράγραφος 23δ (νέα) 

23δ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε διεξοδική ανάλυση των 
αιτίων και των καλύτερων λύσεων για την δυσφορία που εκφράζουν πολλοί νέοι και 
ιδίως νέα κορίτσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εκφράζεται με την αύξηση 
των αυτοκτονιών και των αποπειρών αυτοκτονίας, την εγκατάλειψη του πατρικού 
σπιτιού, την διακοπή της σχολικής φοίτησης, τις αυτοκαταστροφικές πράξεις ή τις 
βίαιες πράξεις εναντίον τρίτων και την εμφάνιση επικίνδυνων μορφών 
συμπεριφοράς·

Or. fr

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 135
Παράγραφος 23ε (νέα) 

23ε. εκφράζει την λύπη του διότι στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
υπάρχουν σχεδόν καθόλου μονάδες βοηθείας τοξικομανών και συμβουλευτικά 
κέντρα με γνώμονα το φύλο, μολονότι η δράση των εθιστικών ουσιών είναι 
διαφορετική στα δύο φύλα και αυτό οδηγεί σε διαφορετικές διαδικασίες 
αποτοξίνωσης και απεξάρτησης· επίσης, υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
προαναφερθείσες μονάδες βοηθείας θα πρέπει να προσφέρουν βοήθεια ως προς την 
φύλαξη των παιδιών προκειμένου να δώσουν στις γυναίκες την δυνατότητα να 
συμμετάσχουν στα προγράμματα· ως εκ τούτου απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη 
να συμπεριλάβουν την συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και στην βοήθεια 
προς τα εξαρτημένα άτομα και να καταστήσουν δυνατή την αγωγή απεξάρτησης 
με γνώμονα τον παράγοντα του φύλου· 

Or. de
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Τροπολογία των: Lívia Járóka και Anna Záborská

Τροπολογία 136
Παράγραφος 24

24. σημειώνει ειδικότερα την ανάγκη να προβλεφθεί ιατρική υποστήριξη και 
υγειονομική περίθαλψη για τις ανάπηρες γυναίκες, τις γυναίκες που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες, τις λεσβίες και τις γυναίκες που ανήκουν σε άλλες ευάλωτες 
ομάδες, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη, από πολλές απόψεις, κατάσταση· 

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 137
Παράγραφος 24

24. σημειώνει ειδικότερα την ανάγκη στήριξης και λήψης μέτρων για τις γυναίκες με 
χρόνιες παθήσεις, τις ανάπηρες γυναίκες και τις ηλικιωμένες, καθώς και τις 
γυναίκες που ανήκουν σε άλλες ευάλωτες ομάδες, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
δύσκολη, από πολλές απόψεις, κατάσταση·

Or. pl

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 138
Παράγραφος 24α (νέα) 

24α. υπογραμμίζει ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων δεν
εφαρμόζεται μόνο σε αφρικανικές χώρες, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου 
ζουν εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες από χώρες στις οποίες είναι ευρέως 
διαδεδομένη η παράδοση της κλειτοριδεκτομής· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
υποστηρίξει το αίτημα αφρικανικών μη κυβερνητικών οργανώσεων να 
ανακηρυχθεί η 6η Φεβρουαρίου Διεθνής Ημέρα κατά του ακρωτηριασμού 
γυναικείων γεννητικών οργάνων και ζητεί να υποστηριχθεί αυτή η θέση και στα 
ανάλογα όργανα των Ηνωμένων Εθνών·

Or. de
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Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 139
Παράγραφος 24β (νέα) 

24β. επισημαίνει ρητά ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πόροι των διαρθρωτικών 
ταμείων για την πρόληψη στον τομέα της υγείας· αυτό αφορά τόσο 
κατασκευαστικές δράσεις όσο και την αγορά ιατρικών μηχανημάτων και την 
εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση προσωπικού· ως εκ τούτου απευθύνει έκκληση στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο 
των ειδικών όρων για την επιλεξιμότητα, τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων 
για επενδύσεις στον τομέα της υγείας·

Or. de

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 140
Παράγραφος 24γ (νέα) 

24γ. υπογραμμίζει ότι η αποτροπή, η απαγόρευση και η δίωξη του ακρωτηριασμού 
γυναικείων γεννητικών οργάνων πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στο πλαίσιο 
όλων των σχετικών πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 141
Παράγραφος 24δ (νέα) 

24δ. επιβεβαιώνει την σημασία της κοινωνίας των πολιτών στην δημόσια συζήτηση για 
την υγεία σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τον ρόλο της μέσω μίας ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας 
διαβούλευσης·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 142
Παράγραφος 24ε (νέα) 

24ε. υπογραμμίζει την σημασία της συμπερίληψης της προοπτικής του φύλου στο νέο 
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πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για την προστασία της υγείας και των καταναλωτών 
(2007-2013)·

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 143
Παράγραφος 24στ (νέα) 

24στ. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση για την κατάσταση της υγείας των 
γυναικών που θα περιλαμβάνει δεδομένα από τα νέα κράτη μέλη· 

Or. en

Τροπολογία των: Lívia Járóka και Anna Záborská

Τροπολογία 144
Παράγραφος 25

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς 
και στις οργανώσεις των απασχολουμένων στον τομέα της υγείας και τις 
οργανώσεις των καταναλωτών.

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 145
Παράγραφος 25α (νέα) 

25α. υπογραμμίζει ότι εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών εργασίας στον τομέα της 
υγείας πρέπει να εξασφαλιστούν μειωμένα ωράρια και διαλείμματα ξεκούρασης 
(ιδίως για τις νοσοκόμες και τους γιατρούς που βρίσκονται σε εφημερία) και να 
γίνουν αυξήσεις μισθών και ημερομισθίων.

Or. pl
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 146
Παράγραφος 25β (νέα) 

25β. επισημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ιδιαίτερη μέριμνα και υποστήριξη για τις 
γυναίκες μετά από τον τοκετό, πράγμα που ισχύει ιδίως για τις νέες μητέρες και τις 
μητέρες χωρίς σύντροφο. 

Or. pl


