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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 1
Umocowanie, tiret 2 a (nowe)

- uwzględniając swą rezolucję z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie sytuacji zdrowotnej 
kobiet we Wspólnocie1

Or. de

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 2
Umocowanie, tiret 2 b (nowe)

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie raka piersi2
,

Or. de

  
1 Dz. U. C 175 z 21.06.1999, str. 68.
2 Dz.U. C 68 E z 18.03.2004, str. 611.
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Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 3
Umocowanie, tiret 2 c (nowe)

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie petycji 842/2001 
dotyczącej skutków dyskryminacji osób ze stwardnieniem rozsianym w UE1

,

Or. de

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 4
Umocowanie, tiret 3 a (nowe)

- uwzględniając sprawozdania roczne agencji ONZ ONUSIDA,

Or. fr

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 5
Umocowanie, tiret 3 b (nowe)

- uwzględniając opublikowane w listopadzie 2004 r. sprawozdanie Europejskiego 
Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii,

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 6
Umocowanie, tiret 3 c (nowe)

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie handlu ludzkimi 
komórkami jajowymi,

Or. fr

  
1 Dz.U. C 91 E z 15.04.2004, str. 683.
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Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 7
Umocowanie, tiret 3 d (nowe)

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie handlu ludzkimi 
komórkami jajowymi,

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 8
Umocowanie, tiret 3 e (nowe)

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 września 2001 r. w sprawie okaleczeń
narządów płciowych u kobiet1

,

Or. de

Poprawkę złożyła Anne Van Lancker

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia -A (nowy)

-A. mając na uwadze, że w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej2 zapisane jest, 
że zakazuje się jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry lub 
pochodzenie etniczne czy społeczne (art. 21) i że zapewnia się wysoki poziom 
ochrony zdrowia człowieka, w ramach którego każdy ma prawo dostępu do 
profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z opieki medycznej (art. 
35),

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze znaczenie stanu zdrowia dla zachowania dobrej kondycji fizycznej i 
psychicznej; mając na uwadze, że dobry stan zdrowia oraz gwarancja równego 

  
1 Dz.U. C 77 E z 28.03.2002, str. 126.
2 Dz. U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.
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dostępu do świadczeń zdrowotnych i opieka zdrowotna na wysokim poziomie
stanowią główny cel wszystkich publicznych systemów ochrony zdrowia;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze znaczenie stanu zdrowia dla zachowania dobrej kondycji fizycznej i 
psychicznej; mając na uwadze, że dobry stan zdrowia i gwarancja równego dostępu do 
świadczeń zdrowotnych niezależnie od dochodów stanowią główny cel wszystkich 
publicznych systemów ochrony zdrowia,

Or. pl

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia A a (nowy)

Aa mając na uwadze, że zdrowie jest stanem ogólnej fizycznej, duchowej i społecznej 
kondycji, obejmującej kondycję emocjonalną, społeczną i fizyczną, na którą wpływ 
ma otoczenie społeczne, polityczne i gospodarcze oraz czynniki biologiczne,

Or. de

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że poza różnicami biologicznymi, na stan zdrowia publicznego 
wpływają, przede wszystkim (skreślenie) różnice społeczno-ekonomiczne, 
środowiskowe oraz w dostępie do edukacji, wiedzy i informacji,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że poza różnicami biologicznymi, na stan zdrowia publicznego 
wpływają, przede wszystkim środowisko, dostęp do edukacji, wiedzy i informacji, 
różnice społeczno-ekonomiczne i trudności w dostępie do opieki zdrowotnej 
wynikające z biurokracji,

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że poza różnicami biologicznymi, na stan zdrowia publicznego 
wpływają przede wszystkim zasady etyczne i moralne, różnice społeczno-
ekonomiczne, środowiskowe oraz możliwość dostępu do edukacji, wiedzy i 
informacji,

Or. pl

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia B a (nowy)

Ba. mając na uwadze, że zakażenia bakterią Chlamydia są często występującym 
schorzeniem o podłożu bakteryjnym przenoszonym drogą płciową, które powoduje u 
ok. jednej trzeciej chorych bezpłodność i jest tym samym najczęstszą przyczyną 
niepłodności w wyniku zakażenia; mając na uwadze, że wczesne rozpoznanie i 
leczenie zakażenia ma duże znaczenie i że rutynowe oferty badań (badania 
screeningowe na obecność bakterii Chlamydia) mogą obniżyć liczbę przypadków 
zachorowań w społeczeństwie,

Or. de
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Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia B b (nowy)

Bb. mając na uwadze, że 46% wszystkich przypadków zgonów wśród kobiet w 
poszerzonej Unii Europejskiej związanych jest z chorobami serca i układu krążenia i 
że tym samym umieralność kobiet jest wyraźnie wyższa od umieralności mężczyzn 
(39%); mając na uwadze, że np. więcej mężczyzn dostaje zawału serca, lecz że na 
zawał serca umiera więcej kobiet (European Cardiovascular Disease Statistics 
2005 r.),

Or. de

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia B c (nowy)

Bc. mając na uwadze, że w roku 2004 w poszerzonej Unii Europejskiej na raka piersi 
zachorowało 275 100 kobiet i 88 400 kobiet zmarło z tego powodu (P. Boyle i J. 
Ferlay „Przypadki raka i rak jako przyczyna śmierci w Europie 2004” Roczniki 
Onkologiczne 16:481-188, 2005) oraz że rak piersi jest najczęstszą przyczyną śmierci 
kobiet między 35 a 55 rokiem życia w UE;

Or. de

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia B d (nowy)

Bd. mając na uwadze, że utrzymane na wysokim poziomie jakości monitorowanie 
mammograficzne, tzn. regularne zapraszanie kobiet między 50 a 69 rokiem życia na 
dobrowolne i bezpłatne badania mammograficzne oraz diagnostykę chorób w 
ramach zorganizowanego regionalnego i krajowego programu dla ludności, co wg 
danych Światowej Organizacji Zdrowia może obniżyć umieralność na raka piersi u 
kobiet z tej kategorii wiekowej do 35% i co zgodnie z naukowymi opracowaniami 
mogłoby obniżyć także liczbę przypadków śmierci u kobiet między 40 a 49 rokiem 
życia do 20%,

Or. de
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Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia B e (nowy)

Be. mając na uwadze, że w roku 2004 w poszerzonej Unii Europejskiej na raka macicy 
zachorowało 30 400 kobiet i 13 500 z nich umarło (P. Boyle i J. Ferlay „Przypadki 
raka i rak jako przyczyna śmierci w Europie 2004” Roczniki Onkologiczne 16:481-
188, 2005); mając również na uwadze, że przyczyny znacznego spadku umieralności 
na raka macicy w ostatnich dziesięcioleciach można upatrywać we wprowadzeniu 
programów badań (PAP test) w Państwach Członkowskich UE,

Or. en

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia B f (nowy)

Bf. mając na uwadze, że w roku 1985 Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła 
utrzymanie częstotliwości stosowania cesarskiego cięcia (sectio) na poziomie 10-15% 
w celu zapobiegania przypadkom śmierci u matek i dzieci (ŚOZ:  Odpowiednia 
technika porodów. The Lancet, 24(8), 1985, str. 436-437); mając na uwadze, że 
odsetek cesarskich cieńć w Europie od początku lat 90-tych jednak znacznie wzrósł i 
że np. w Niemczech wynosi 26,7% (2003 r.),

Or. de

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia B g (nowy)

Bg. mając na uwadze, że zaburzenia psychiczne powodują u ludzi ogromne cierpienie i 
znaczne szkody zdrowotne, przy czym depresje stanowią najczęstsze formy 
zachorowań i cierpią na nie częściej kobiety niż mężczyźni; mając na uwadze, że 
wśród młodych kobiet szeroko spotykanym następstwem zaburzeń psychicznych jest 
samookaleczenie i że wśród kobiet między 35 a 55 rokiem życia istnieje podwyższone 
ryzyko samobójstwa,

Or. de
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że zachowanie dobrego stanu zdrowia nie tylko oznacza brak 
choroby, ale także pociąga za sobą możliwość rozwoju intelektualnego i osobowego 
oraz wykorzystywania przez jednostki pojawiających się okazji życiowych oraz 
uczestniczenia w pracy i życiu społecznym w trakcie kolejnych etapów ich życia w 
wybrany przez nie sposób,

Or. pl

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że zachowanie dobrego stanu zdrowia nie tylko oznacza brak 
choroby lub kalectwa, ale także stan nieograniczonej dobrej kondycji fizycznej, 
umysłowej i społecznej, której podstawę stanowi możliwość samodzielnego 
decydowania o własnym życiu i uczestniczenia w pracy i życiu społecznym w trakcie 
kolejnych etapów życia w wybrany przez siebie sposób,

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że Państwa Członkowskie UE mają obowiązek utrzymania 
publicznej służby zdrowia wraz z gwarancją równego dostępu do niej oraz dbać o 
zachowanie dobrego stanu zdrowia wszystkich obywateli; mając na uwadze, że 
powyższy cel wymaga współpracy między Państwami Członkowskimi, instytucjami 
UE, organizacjami wolontariatu oraz obywateli,

Or. pl
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Poprawkę złożyła Anne Van Lancker

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że Państwa Członkowskie UE mają obowiązek dbać o zachowanie 
dobrego stanu zdrowia wszystkich obywateli i że powyższy cel wymaga współpracy 
między Państwami Członkowskimi, instytucjami UE, organizacjami
międzynarodowymi, personelem medycznym i obywatelami, mając również na 
uwadze, że otwarta metoda koordynacji jest dobrym narzędziem służącym 
wzmocnieniu zaangażowania ze strony Państw Członkowskich i propagowania 
wymiany informacji i najlepszych praktyk,

Or. en

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia D a (nowy)

Da. mając na uwadze, że aspekt zdrowia powinien być włączony do wszystkich istotnych 
obszarów polityki UE,

Or. en

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że jednymi z najpoważniejszych problemów dotykających kobiety 
są: wszelkie przejawy przemocy wobec kobiet, okaleczenia żeńskich narządów 
płciowych, handel kobietami jako niewolnicami seksualnymi oraz prostytucja,

Or. de

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 29
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że obok takich chorób jak osteoporoza, rak piersi lub zaburzenia 
sposobu odżywiania się itd. jednymi z najpoważniejszych problemów dotykających 
kobiety są: przemoc wobec kobiet, handel kobietami jako niewolnicami seksualnymi 
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oraz prostytucja,

Or. fr

Poprawkę złożyły Lívia Járóka, Anna Záborská

Poprawka 30
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że jednymi z najpoważniejszych problemów dotykających kobiety 
są: przemoc wobec kobiet, handel kobietami jako niewolnicami seksualnymi oraz 
prostytucja, a także brak bezpieczeństwa w miejscu pracy,

Or. fr

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia E a (nowy)

Ea. mając na uwadze, że zasada włączania problematyki płci (gendermainstreaming) 
powinna być stosowana we wszystkich obszarach bezpieczeństwa pracy i strategii 
zdrowotnej,

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia E b (nowy)

Eb. mając na uwadze, że w celu realizacji polityki uwzględniającej problematykę płci 
należy przeanalizować różnice w relacjach między mężczyznami i kobietami oraz ich 
rolami, a także sposobem, w jaki te różnice wpływają na czynniki ochrony i ryzyka, 
dostęp do zasobów, w tym do informacji, edukacji, technologii i usług, na 
występowanie, stopień ciężkości i częstotliwość zachorowań, uwarunkowania 
społeczne i kulturowe złego stanu zdrowia/choroby, reakcję systemu ochrony 
zdrowotnej i służb ochrony zdrowia oraz rolę kobiet i mężczyzn jako formalnych i 
nieformalnych uczestników systemu ochrony zdrowotnej,

Or. en
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Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia E c (nowy)

Ec. mając na uwadze, że zgodnie z oświadczeniem Markosa Kyprianou złożonym w 
trakcie przesłuchań w Parlamencie Europejskim najważniejszymi wyzwaniami pod 
względem równości płci będą:  i) konieczność opracowania statystyk i wskaźników 
płci, ii) udostępnienie niezbędnych środków i iii) zastosowanie instrumentu „gender 
budgeting“ (planowanie budżetu w oparciu o równość płci),

Or. en

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia E d (nowy)

Ed. mając na uwadze, że przyczyną trudności, które mają kobiety pochodzenia 
romskiego w dostępie do systemu ochrony zdrowotnej jest połączone oddziaływanie 
zjawiska dyskryminacji i biedy,

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia E e (nowy)

Ee. mając na uwadze, że okaleczenie narządów płciowych może spowodować 
nieodwracalne szkody fizyczne i psychiczne u poddanych mu kobiet i dziewcząt oraz 
nawet doprowadzić do śmierci,

Or. de

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia E f (nowy)

Ef. mając na uwadze, że przy pobieraniu komórek jajowych, m.in. w wyniku nadmiernej 
stymulacji jajników, kobiety narażone są z medycznego punktu widzenia na wysokie 
ryzyko zagrożenia życia i zdrowia,
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Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 37
Punkt uzasadnienia E g (nowy)

Eg. mając na uwadze, że przy pobieraniu komórek jajowych, m.in. w wyniku nadmiernej 
stymulacji jajników, kobiety narażone są z medycznego punktu widzenia na wysokie 
ryzyko zagrożenia życia i zdrowia,

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 38
Punkt uzasadnienia E h (nowy)

Eh. mając na uwadze, ze okaleczenie narządów płciowych stanowi niebezpieczne i 
ciężkie uszkodzenie ciała, którego nie można usprawiedliwić powołując się na 
wykonywanie nakazów religijnych lub zgodę rodziców czy samych osób 
poddawanych temu zabiegowi,

Or. de

Poprawkę złożyły María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Anne Van Lancker

Poprawka 39
Punkt uzasadnienia F

F. mając na uwadze, że, niezależnie od wynikających z braku oficjalnych danych 
trudności w dokonywaniu precyzyjnych szacunków, w społecznościach imigrantów 
w Państwach Członkowskich przeprowadza się okaleczenia żeńskich narządów 
płciowych i że zjawisko to jest zaniedbywane przez system ochrony zdrowotnej,

Or. en
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 40
Ustęp 1

1. podkreśla, że zachowanie dobrego stanu zdrowia powinno stanowić priorytet przy 
podejmowaniu decyzji gospodarczych i politycznych i aby osiągnąć ten cel należy 
skupić się na działaniach prewencyjnych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 41
Ustęp 1

1. podkreśla, że zachowanie dobrego fizycznego i psychicznego stanu zdrowia powinno 
stanowić priorytet przy podejmowaniu decyzji politycznych i aby osiągnąć ten cel 
należy skupić się na działaniach prewencyjnych;

Or. de

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 42
Ustęp 1

1. podkreśla, że zachowanie dobrego stanu zdrowia powinno stanowić priorytet przy 
podejmowaniu decyzji politycznych i aby osiągnąć ten cel należy skupić się na 
działaniach prewencyjnych i zagwarantowaniu wszystkim dostępu do odpowiedniej 
opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 43
Ustęp 1

1. podkreśla, że zachowanie dobrego stanu zdrowia powinno stanowić priorytet przy 
podejmowaniu decyzji politycznych i aby osiągnąć ten cel należy skupić się na 
działaniach prewencyjnych, które będą obejmowały stosowne akcje informacyjne dla 
ludności i/lub bezpłatne badania lekarskie;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 44
Ustęp 2

2. skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 45
Ustęp 2

2. podkreśla wagę uwzględnienia perspektywy równości płci we wszystkich obszarach 
polityki zdrowotnej oraz w procesie podejmowania decyzji,

Or. en

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 46
Ustęp 3

3. podkreśla wagę rozwoju perspektywy równości płci zarówno w strategiach publicznej 
ochrony zdrowia Państw Członkowskich, jak i w strategii Komisji dotyczącej 
zdrowia; wzywa Komisję do wprowadzenia do nowego Programu działań w 
dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów (2007-2013) badań nad stanem zdrowia 
płci i do ich uwzględnienia w Siódmym Programie Ramowym dla wspólnotowych 
działań badawczych;

Or. de

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 47
Ustęp 3 a (nowy)

3a. podkreśla fakt, że w opracowaniu „Dobry stan zdrowia dla wszystkich” 
zaproponowano włączanie problematyki zdrowia do wszystkich obszarów polityki 
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UE, przy czym ważnym pozostaje, aby uwzględniano również zobowiązania UE w 
obszarze włączania do polityk problematyki płci;

Or. en

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 48
Ustęp 4

4. wzywa wszystkie Państwa Członkowskie i Komisję do prowadzenia rozłącznych 
statystyk i baz danych, według płci, we wszystkich usługach zdrowotnych i 
medycznych;

Or. de

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 49
Ustęp 4

4. wzywa Państwa Członkowskie do zadbania o solidną bazę danych sporządzoną wg 
płci oraz o korzystanie z badań medycznych oraz zażywanie lekarstw zapisanych 
przez lekarzy;

Or. de

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 50
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Państwa Członkowskie o aktywne propagowanie w swoich systemach opieki 
zdrowotnej opieki medycznej i profilaktyki dostosowanej do potrzeb płci;

Or. de
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Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 51
Ustęp 5

5. wzywa instytucje UE do wykorzystywania ustandaryzowanych baz danych i 
wspólnych wskaźników zależnie od płci do pomiaru nierówności w zakresie usług 
zdrowotnych i medycznych w UE, kategorycznie przestrzegając przy tym zasady 
subsydiarności i uwzględniając specyficzne cechy systemów opieki zdrowotnej 
Państw Członkowskich;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 52
Ustęp 6

6. skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 53
Ustęp 7

7. podkreśla wagę badań nad istnieniem związków między wskaźnikami biologicznymi i 
społecznymi w obszarze systemów opieki zdrowotnej oraz zwraca się do Komisji z 
prośbą o uwzględnienie różnic wynikających z płci we wszystkich obszarach badań 
dotyczących zdrowia w ramach programów ramowych dla wspólnotowych działań 
badawczych;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Van Lancker

Poprawka 54
Ustęp 7

7. podkreśla wagę badań nad istnieniem związków między wskaźnikami biologicznymi, 
ekonomicznymi i społecznymi w obszarze systemów opieki zdrowotnej;

Or. enl
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Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 55
Ustęp 7

7. podkreśla wagę badań nad istnieniem związków między wskaźnikami biologicznymi i 
społecznymi w obszarze systemów opieki zdrowotnej; wskazuje w związku z tym na 
fakt, że czynniki społeczno-ekonomiczne, takie jak np. niskie dochody, niski poziom 
wykształcenia czy ciężka praca fizyczna lub praca monotonna, kryją w sobie ryzyko 
zagrożenia zdrowia; wskazuje, że szczególnie sytuacja osób samotnie 
wychowujących dzieci, z czego 80% stanowią kobiety, ma bezpośredni wpływ na stan 
zdrowia w związku z dużym psychicznym i fizycznym obciążeniem, trudną sytuacją 
materialną i ograniczonym udziałem w życiu społecznym; wzywa zatem Państwa 
Członkowskie do możliwie najszybszego wprowadzenia w życie i stosowania 
istniejącego prawa wspólnotowego w zakresie równego statusu mężczyzn i kobiet, a 
tym samym do dołożenia starań w celu uzyskania wysokiego poziomu usług ochrony 
zdrowia dla mężczyzn i kobiet; ponadto domaga się podjęcia celowych działań 
mających na celu wspieranie zdrowia kobiet;

Or. de

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 56
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do włączenia problematyki płci w zakres 
aspektów zdrowia i bezpieczeństwa, uwzględniając szczególnie kobiety ciężarne i 
karmiące, a także zawody wykonywane w większości przez kobiety oraz co za tym 
idzie do dokonania analiz dotyczących oddziaływań długotrwałego stosowania 
ekranów USG, występowania obrażeń w wyniku stanu notorycznego przemęczenia u 
kobiet i przyczyn obrażeń pleców w przypadku personelu pielęgniarskiego; zwraca 
się następnie do Komisji o przeprowadzenie oceny wpływu pracy w systemie 
trójzmianowym na stan zdrowia kobiet;

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 57
Ustęp 7 b (nowy)

7b. wzywa Komisję w związku z rezolucją A/59/516/Add. I Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ z dnia 8 marca 2005 r., w której wyraźnie wskazano na konieczność 
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wykluczenia ryzyka zagrożenia zdrowia i zapobieżenia wyzyskiwaniu kobiet, do 
wyłączenia klonowania ludzi z finansowego wspierania w ramach wszystkich 
programów UE;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Van Lancker

Poprawka 58
Ustęp 8

8. wzywa instytucje UE i Państwa Członkowskie do uwzględnienia wpływu nierówności 
płciowej przy ustaleniach budżetowych, projektowaniu i planowaniu programów 
związanych z usługami zdrowotnymi i medycznymi; wskazuje, że wymiana 
informacji i sprawdzonych praktyk przyczynia się do kształtowania skutecznej 
krajowej polityki zdrowotnej;

Or. en

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 59
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa Komisję do sprawdzenia dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 
2004 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w 
zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług1, aby zwrócić 
uwagę na fakt, że niesprawiedliwe jest stosowanie różnych składek 
ubezpieczeniowych wobec kobiet i mężczyzn; wskazuje na to, że oczekiwana długość 
życia płci zrównała się w wyniku większej ilości kobiet podejmujących pracę 
zawodową i że znikają podziały między mężczyznami a kobietami.

Or. de

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 60
Ustęp 9

9. wzywa Państwa Członkowskie do podejmowania lub wspierania inicjatyw, 
koniecznych do zwrócenia uwagi na sytuację starszych kobiet w kontekście usług 
zdrowotnych i medycznych;

  
1 Dz.U. L 373 z 21.12.2004, str. 37.
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Or. de

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 61
Ustęp 9

9. zwraca uwagę Państw Członkowskich w szczególności na konieczność podjęcia 
inicjatywy ułatwienia dostępu starszych kobiet do usług zdrowotnych i medycznych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 62
Ustęp 9 a (dawny ustęp 14)

9a. uważa, że w ustaleniach budżetowych, przy projektach i planowaniu programów 
należy położyć nacisk na zwalczanie ubóstwa dotykającego kobiety;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 63
Ustęp 9 b (dawny ustęp 24)

9b. podkreśla, zwłaszcza, potrzebę wspierania i działania na rzecz kobiet ciężarnych, 
(skreślenie), niepełnosprawnych i należących do zagrożonych grup ludności oraz do 
innych grup ryzyka, które pod różnymi względami znajdują się w szczególnie trudnej 
sytuacji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 64
Ustęp 9 c (nowy)

9c. zwraca się do Komisji z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji na temat 
ryzyka, które powstaje szczególnie w wyniku nadmiernej stymulacji jajników; 
ponadto wzywa Komisję do rozpowszechniania takich informacji w środowiskach 
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lekarskich w Państwach Członkowskich i do kładzenia bardzo szczególnego nacisku 
na obowiązek informowania kobiet o wszelkim ryzyku związanym ze stymulacją 
jajników;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 65
Ustęp 9 d (nowy)

9d. zwraca się do Komisji z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji na temat 
ryzyka, które powstaje szczególnie w wyniku nadmiernej stymulacji jajników; w 
związku z tym wzywa Komisję do podania precyzyjnych danych o ilości przypadków, 
w których kobiety doznały szkód na skutek działań ubocznych towarzyszących 
nadmiernej stymulacji jajników; ponadto wzywa Komisję do rozpowszechniania 
takich informacji w środowiskach lekarskich w Państwach Członkowskich; 
wskazuje z naciskiem na obowiązek informowania kobiet o wszelkim ryzyku 
związanym ze stymulacją jajników;

Or. fr

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 66
Ustęp 9 e (nowy)

9e. wzywa Państwa Członkowskie do eliminowania dyskryminacji występującej w 
ramach krajowych systemów opieki zdrowotnej i do poprawy dostępu do usług 
zdrowotnych i medycznych dla kobiet pochodzenia romskiego poprzez:

- stworzenie warunków równego dostępu do usług zdrowotnych i medycznych,
- wzmocnienie zaangażowania  kobiet pochodzenia romskiego w poprawę ich 

własnego dostępu do usług zdrowotnych i medycznych,
- koordynację starań zmierzających do wprowadzenie w życie przepisów 

dotyczących ukrócenia praktyk sterylizacji bez zgody pacjenta;

Or. en
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 67
Ustęp 10

10. podkreśla, że zarówno mężczyźni jak i kobiety powinni korzystać ze środków 
umożliwiających im łączenie pracy z wychowywaniem dzieci;

Or. fr

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 68
Ustęp 10 a (nowy)

10a. wskazuje, że wiele kobiet oprócz pracy i wychowywania dzieci często przejmuje 
dodatkowo w znaczącym stopniu opiekę na rodzicami lub teściami, co nie jest 
uznawane społecznie ani wynagradzane; w związku z tym apeluje do Państw 
Członkowskich o wzięcie pod uwagę rozwoju demograficznego i zadbanie o 
stosowną edukację i wynagradzanie personelu opieki zdrowotnej;

Or. de

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 69
Ustęp 10 b (nowy)

10b. stwierdza, że duża liczba przeprowadzanych obecnie cesarskich cięć nie wynika 
koniecznie ze wskazań natury medycznej i że w wyniku zjawiska „cesarskiego cięcia 
na życzenie” zabieg ten przyjął się, choć wiąże się ze znacznym ryzykiem dla matki i 
dziecka; stwierdza również, że rosnąca liczba cesarskich cięć odzwierciedla się w 
wysokich kosztach w krajowych systemach ochrony zdrowia; w związku z tym 
apeluje do Państw Członkowskich, aby podczas przygotowań do porodu wskazywano 
z naciskiem na negatywne strony i ryzyko związane z cesarskim cięciem oraz aby 
zezwalano na wykonywanie tego zabiegu jedynie, gdy jest to konieczne z medycznego 
punktu widzenia; zleca ponadto Komisji sporządzenie opracowań na ten temat w
celu ustalenia przyczyn rosnącej ilości cięć;

Or. de
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 70
Ustęp 11

11. podkreśla, że jednym z podstawowych czynników wpływających na utrzymanie 
dobrego stanu zdrowia kobiet jest ich prawo do życia w dobrych warunkach oraz
zdolność do samodzielnego utrzymania się;

Or. pl

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 71
Ustęp 12

12. zauważa niewystarczającą obecność kobiet na wysokich stanowiskach kierowniczych, 
w tym w sektorze usług zdrowotnych i medycznych; wzywa tym samym Państwa 
Członkowskie do podjęcia działań na rzecz zwiększonego powoływania kobiet na 
stanowiska kierownicze w tym sektorze;

Or. de

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 72
Ustęp 12

12. zauważa, że w sektorze usług zdrowotnych i medycznych w liczbach bezwzględnych 
pracuje wyraźnie więcej kobiet niż mężczyzn, lecz że w gremiach decyzyjnych ilość 
kobiet jest zdecydowanie niewystarczającą, jak wynika z europejskiego opracowania 
NEXT (Nurses´ Early Exit Study) dotyczącego obszaru opieki medycznej z czerwca 
2005 r.; wzywa zatem Państwa Członkowskie do bardziej zdecydowanego 
propagowania równości płci także w obszarze usług zdrowotnych i medycznych;

Or. de

Poprawkę złożyła Anne Van Lancker

Poprawka 73
Ustęp 12 a (nowy)

12a. zauważa, że dobry stan zdrowia w ogólnej perspektywie, a konkretnie 
nieograniczony dostęp do opieki zdrowotnej w zakresie seksuologii i prokreacji oraz 
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do planowania rodziny są ważnymi instrumentami, dzięki którym kobiety mogą brać 
nieograniczony udział w życiu społeczeństwa i w zwalczaniu ubóstwa;

Or. en

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 74
Ustęp 13

13. podkreśla, że należy zlikwidować uprzedzenia związane z płcią i wiekiem (skreślenie) 
w kontaktach z pacjentami w klinikach, w ramach systemu usług zdrowotnych i 
medycznych, na polu nauki i w świecie polityki;

Or. en

Poprawkę złożyły Lívia Járóka, Anna Záborská

Poprawka 75
Ustęp 14

14. uważa, że w ustaleniach budżetowych, przy projektach i planowaniu programów 
należy położyć nacisk na zwalczanie ubóstwa dotykającego kobiety, i wskazuje z 
naciskiem na konieczność uczynienia z najuboższych, w szczególności kobiet, 
pierwszych partnerów w walce z biedą - włącznie z programowaniem, wdrażaniem i 
oceną - w celu umożliwienia skutecznego dostosowania systemów usług 
zdrowotnych i medycznych i szerokiego uwzględnienia wymogów grup najmniej 
uprzywilejowanych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 76
Ustęp 15

15. podkreśla potrzebę obowiązkowego informowania pracowników sektora ochrony 
zdrowia w zakresie tematyki dyskryminacji płci w ramach kształcenia i 
dokształcania;

Or. de
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 77
Ustęp 15

15. podkreśla potrzebę edukacji w zakresie tematyki zasad etycznych i moralnych
zarówno wśród przyszłych, jak i obecnych, pracowników sektora ochrony zdrowia;

Or. pl

Poprawkę złożyła Anne Van Lancker

Poprawka 78
Ustęp 16

16. kładzie nacisk na upowszechnianie stosownej wiedzy i rozwój metod mających na 
celu pomoc i leczenie kobiet, wobec których stosowano przemoc; wskazuje na fakt, że 
często zaniedbuje się problem okaleczania żeńskich narządów płciowych w 
społecznościach imigrantów w Państwach Członkowskich i podkreśla konieczność 
zajęcia się tą kwestią; ponadto zaznacza, że praktyka okaleczania żeńskich narządów 
płciowych powinna być postrzegana nie jako problem medyczny, lecz jako łamanie 
praw człowieka;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Van Lancker

Poprawka 79
Ustęp 16 a (nowy)

16a. w związku z feminizacją HIV/AIDS wzywa UE i Państwa Członkowskie do dalszego 
inwestowania w praca badawcze nad mikrobicydami, aby kobiety mogły 
zabezpieczać się przed HIV/AIDS;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 80
Ustęp 16 b (nowy)

16b. wzywa Komisję do opracowania kompleksowej strategii na szczeblu europejskim w 
celu położenia kresu praktyce okaleczania żeńskich narządów płciowych w UE, przy 
czym strategia ta nie powinna ograniczać się jedynie do potępienia takich czynów, 
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lecz przewidywać poza prawnymi i administracyjnymi mechanizmami również 
działania zapobiegawcze, pedagogiczne i społeczne, które pozwolą na zapewnienie 
prawdziwej ochrony kobietom zagrożonym lub będącym ofiarami;

Or. de

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 81
Ustęp 16 c (nowy)

16c. zwraca uwagę na skutki natury medycznej i gospodarczej, jakie pociąga ze sobą 
wysoka zachorowalność i śmiertelność w przypadku chorób serca i układu krążenia 
u kobiet; wzywa zatem Państwa Członkowskie, aby w trakcie nauki zwracano uwagę 
personelu medycznego na różne kliniczne objawy i symptomy chorób serca i układu 
krążenia u kobiet i mężczyzn i aby kobiety były włączane w bieżące i przyszłe 
programy badań nad chorobami serca i układu krążenia; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje także nową europejską kampanię UE przeciw paleniu 
papierosów „Help - Na rzecz życia bez tytoniu” w celu odwiedzenia większej ilości 
kobiet i mężczyzn od palenia i tym samym w celu zmniejszenia czynników ryzyka 
zachorowalności na choroby serca i układu krążenia, w szczególności na zawał 
serca;

Or. de

Poprawkę złożyły María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Anne Van Lancker

Poprawka 82
Ustęp 16 d (nowy)

16d. wzywa Państwa Członkowskie do przyjęcia przepisów administracyjnych w zakresie 
ośrodków usług zdrowotnych i medycznych, zawodu lekarza oraz kodeksów 
postępowania, zarządzeń i kodeksów etyki w celu zagwarantowania, aby osoby 
pracujące w sektorze usług zdrowotnych i medycznych informowały o znanych im 
szacunku i ewentualnie przy pomocy tłumacza informowały rodziny o ogromnym 
ryzyku związanym z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych i o fakcie, że takie 
praktyki uznaje się w państwach UE za przestępstwo; ponadto jest zdania, że nie 
stanowiłoby to naruszenia tajemnicy lekarskiej;

Or. en
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Poprawkę złożyła María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Poprawka 83
Ustęp 16 e (nowy)

16e. wskazuje, że imigranci w Państwach Członkowskich UE powinni być świadomi 
faktu, że okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest aktem przemocy wobec 
kobiet, który stanowi naruszenie podstawowych praw kobiet i poważny zamach na 
ich zdrowie i że powinni dołożyć wszelkich starań, aby dziewczęta i młode kobiety w 
Państwach Członkowskich lub w jakimkolwiek państwie trzecim nie były poddawane 
temu zabiegowi;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 84
Ustęp 16 f (nowy)

16f. apeluje, aby wobec lekarek i lekarzy przeprowadzających zabieg okaleczenia 
narządów płciowych u młodych kobiet i dziewcząt stosowano oprócz ścigania 
karnego również cofanie pozwoleń na wykonywanie zawodu lekarza;

Or. de

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 85
Ustęp 17

17. wzywa Państwa Członkowskie do zapewnienia kobietom, które ukończyły 40-ty rok 
życia, wysokiej jakości badań diagnostycznych, w tym mammograficznych i w 
ramach krajowych systemów ochrony zdrowia, co może zmniejszyć poziom 
śmiertelności wywołanej przez nowotwory wśród pięćdziesięcio, -sześćdziesięciolatek 
nawet o 35%; wzywa także Państwa Członkowskie do zapewnienia odpowiednio 
mężczyznom powyżej 50-go roku życia wysokiej jakości badań wykrywających 
obecność nowotworu  szczególnie prostaty w celu zmniejszenia śmiertelności 
wywołanej tą formą nowotworu;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 86
Ustęp 17 (nowy)

17. krytykuje fakt, że dopiero w 9 z 25 Państw Członkowskich UE (Belgia, Finlandia, 
Francja, Hiszpania, Luksemburg, Holandia, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania) 
stworzono kompleksowy program badań zgodnie z wytycznymi UE i wzywa w 
związku z tym pozostałe Państwa Członkowskie do jak najszybszego zaoferowania 
wszystkim kobietom między 50 a 69 rokiem życia co drugi rok programu badań 
mammograficznych zgodnie z wytycznymi unijnymi, o czym mowa w zaleceniu Rady 
z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wczesnego rozpoznawania nowotworów1;

Or. de

Poprawkę złożyła Anne Van Lancker

Poprawka 87
Ustęp 17

17. wzywa Państwa Członkowskie do przeprowadzania zorganizowanych programów 
badań służących wykrywaniu nowotworów, w tym badań mammograficznych 
wykrywających raka piersi u kobiet między 50 a 69 rokiem życia, następnie 
wymazów z szyjki macicy służących wykrywaniu raka macicy najpóźniej po 30 roku 
życia, a w żadnym przypadku nie przed 20 rokiem życia oraz testów na krew utajoną 
w kale w związku z rakiem jelita grubego u mężczyzn i kobiet między 50 a 74 rokiem 
życia;

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 88
Ustęp 17

17. wzywa Państwa Członkowskie do zapewnienia kobietom, które ukończyły 40-ty rok 
życia, wysokiej jakości badań mammograficznych w ramach krajowych systemów 
ochrony zdrowia, co może zmniejszyć poziom śmiertelności wywołanej przez 
nowotwory w grupie wiekowej 50 do 79-latek nawet o 35%; wzywa także Państwa 
Członkowskie do zapewnienia odpowiednio mężczyznom powyżej 50-go roku życia 
wysokiej jakości badań wykrywających obecność nowotworu prostaty w celu 
zmniejszenia śmiertelności wywołanej tą formą nowotworu;

Or. en
  

1 Dz.U. L 327 z 16.12.2003, str. 34.
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Poprawkę złożyły Lívia Járóka, Anna Záborská

Poprawka 89
Ustęp 17

17. wzywa Państwa Członkowskie do zapewnienia kobietom, które ukończyły 40-ty rok 
życia, wysokiej jakości badań mammograficznych w ramach krajowych systemów 
ochrony zdrowia, co może zmniejszyć poziom śmiertelności wywołanej przez 
nowotwory w grupie wiekowej 50 do 79-latek nawet o 35%; wzywa także Państwa 
Członkowskie do zapewnienia odpowiednio mężczyznom powyżej 50-go roku życia 
wysokiej jakości badań wykrywających obecność nowotworu prostaty w celu 
zmniejszenia śmiertelności wywołanej tą formą nowotworu;

Or. fr

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 90
Ustęp 17 a (nowy)

17a. domaga się, aby każda kobieta chora na raka piersi miała prawo do leczenia przez 
interdyscyplinarny zespół lekarzy i wzywa w związku z tym Państwa Członkowskie 
do stworzenia sieci certyfikowanych interdyscyplinarnych ośrodków leczenia chorób 
piersi w oparciu o kryteria określone w wyżej wspomnianej rezolucji z dnia 
5 czerwca 2003 r. w sprawie raka piersi;

Or. de

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 91
Ustęp 17 b (nowy)

17b. z zadowoleniem przyjmuje wydane przez Radę w dniu 2 grudnia 2003 zalecenie1 w 
sprawie szerokiego wprowadzenia programów wczesnego wykrywania raka szyjki 
macicy, raka piersi i raka jelita grubego w Państwach Członkowskich EU; apeluje 
do Komisji o przedstawienie do końca roku 2007 sprawozdania śródrocznego, o 
którym mowa w zaleceniu, dotyczącego wdrażania programów wczesnego 
rozpoznawania raka;

Or. de

  
1 Dz.U. L 327 z 16.12.2003, str. 34.
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Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 92
Ustęp 17 c (nowy)

17c. wzywa Państwa Członkowskie do przeprowadzania międzynarodowych kampanii 
informacyjnych na temat endometriozy, tzn. powstawania niezłośliwych guzków z 
komórek błony śluzowej wyściełającej macicę, w celu zwrócenia uwagi opinii 
publicznej na tę chorobę; wzywa Komisję do wprowadzenia prac badawczych nad 
przyczynami i zadania opracowania działań zapobiegawczych w przypadku 
endometriozy do Siódmego Ramowego Programu Badawczego;

Or. de

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 93
Ustęp 17 d (nowy)

17d. wzywa Komisję do dalszego wspierania publikowania europejskich wytycznych w 
sprawie raka macicy;

Or. en

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 94
Ustęp 17 e (nowy)

17e. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do zmniejszania występowania chorób 
serca i zawałów serca u kobiet poprzez opracowywanie strategii zapobiegawczych, 
badań diagnostycznych, metod leczenia i rehabilitacji, dostosowanych do potrzeb 
kobiet;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 95
Ustęp 18

18. wzywa Państwa Członkowskie, aby w ramach krajowych systemów ochrony zdrowia 
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zapobiegały złamaniom poprzez wczesną diagnozę różnych form osteoporozy, w 
szczególności poprzez zapewnienie dostępu do badań gęstości kości oraz poprzez 
wczesną diagnozę innych form nowotworów, m.in. prowadząc odpowiednie 
kampanie informacyjne i uświadamiające;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 96
Ustęp 18

18. wzywa Państwa Członkowskie, aby w ramach krajowych systemów ochrony zdrowia, 
w sposób szczególny uwzględniały i przyznawały pierwszeństwo następującym 
działaniom:

a) profilaktyce w celu zapobiegania paleniu papierosów przez dziewczęta i w celu 
zmniejszenia ilości zachorowań na raka płuc i innych chorób związanych z 
paleniem papierosów;

b) leczeniu i rehabilitacji w przypadku bólów karku, pleców i ramion u kobiet 
pracujących zawodowo, u których jest to najczęstszym powodem zwolnień 
lekarskich oraz

c) podkreślaniu znaczenia wczesnego rozpoznania osteoporozy w celu zapobiegania 
złamaniom nóg;

Or. sv

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 97
Ustęp 18

18. wzywa Państwa Członkowskie, aby w ramach krajowych systemów ochrony zdrowia 
zapobiegały złamaniom poprzez wczesną diagnozę różnych form osteoporozy, 
udzielając zgody na badania gęstości kości przed pojawieniem się złamań;

Or. en

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 98
Ustęp 18

18. podkreśla, że prawdopodobieństwo wystąpienia osteoporozy u kobiet jest 
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czterokrotnie większe niż u mężczyzn; wyraża ubolewanie, że dostęp do badań 
gęstości kości we wielu krajach europejskich wciąż jeszcze nie jest optymalny, i 
wzywa Państwa Członkowskie, aby w ramach krajowych systemów ochrony zdrowia 
oferowały informacje i działania profilaktyczne w zakresie tej choroby (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 99
Ustęp 18 a (nowy)

18a. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do wprowadzenia profilaktyki endometriozy 
do przyszłego wspólnotowego programu działań na rzecz zdrowia ludności, mając na 
uwadze cel umożliwienia większej ilości badań nad przyczynami, profilaktyką i 
leczeniem endometriozy oraz znaczących kampanii informacyjnych skierowanych 
do opinii publicznej i osób ze środowiska medycznego; wzywa Państwa 
Członkowskie do wspierania inicjatyw rozwijających wrażliwość organizowanych 
przez organizacje krajowe;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 100
Ustęp 18 b (nowy)

18b. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do nasilenia swych starań w szczególności 
w zakresie uświadamiania i badań profilaktycznych w celu zwalczania 
rozprzestrzeniania się chlamydiów; w związku z tym zwraca się do Komisji o 
sprawdzenie konieczności wprowadzenia ujednoliconego ustawowo obowiązku 
zgłaszania chlamydiów we wszystkich Państwach Członkowskich;

Or. de

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 101
Ustęp 18 c (nowy)

18c. wzywa Państwa Członkowskie do kontynuowania prac badawczych nad 
rozpoznawaniem i leczeniem innych chorób występujących szczególnie u kobiet tj. 
endometriozy i raka jajników;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 102
Ustęp 18 d (nowy)

18d. wzywa rządy i Państwa Członkowskie oraz Komisję do wprowadzenia profilaktyki 
endometriozy do przyszłego wspólnotowego programu działań na rzecz zdrowia 
ludności, mając na uwadze cel umożliwienia większej ilości badań nad przyczynami, 
profilaktyką i leczeniem endometriozy;

Or. en

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 103
Ustęp 19

19. kładzie nacisk na potrzebę przeprowadzenia badań nad zaburzeniami sposobów 
odżywiania się, w szczególności w przypadku takich chorób jak Anorexia nervosa 
(anoreksja), Bulimia nervosa (bulimia) i Adipositas (otyłość); podkreśla fakt, że 
zaburzenia sposobu odżywiania się nie są właściwie chorobami wynikającymi z 
nałogu, lecz są w większym stopniu psychosomatycznymi objawami chorobowymi, 
które powstają na skutek wielu problemów i sprzecznych potrzeb u dziewcząt i 
młodych kobiet w okresie dojrzewania; domaga się, aby leczenie osób z 
zaburzeniami sposobu odżywiania się nie odbywało się na oddziałach leczenia 
uzależnień, lecz aby oferowano w tym względnie odrębne formy terapii, które nie 
koncentrowałyby się na sposobie odżywiania, lecz na problemach dziewcząt i 
młodych kobiet;

Or. de

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 104
Ustęp 19

19. kładzie nacisk na potrzebę przeprowadzenia badań nad zaburzeniami sposobów 
odżywiania się i wzywa Państwa Członkowskie do wymiany doświadczeń i 
stosowania najlepszych metod w leczeniu takich zaburzeń;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 105
Ustęp 19

19. kładzie nacisk na potrzebę przeprowadzenia badań nad przyczynami zaburzeń 
sposobów odżywiania się, i uważa za konieczne zaoferowanie osobom cierpiącym na 
te choroby wsparcia psychologicznego i odpowiedniego leczenia;

Or. fr

Poprawkę złożyły Lívia Járóka, Anna Záborská

Poprawka 106
Ustęp 19

19. kładzie nacisk na potrzebę przeprowadzenia badań nad zaburzeniami sposobów 
odżywiania się; wzywa Unię Europejską i Państwa Członkowskie do podjęcia 
odpowiednich działań w celu informowania o zdrowych sposobach odżywiania się;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 107
Ustęp 19

19. kładzie nacisk na potrzebę przeprowadzenia badań nad nadwagą i zaburzeniami 
sposobów odżywiania się;

Or. sv

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 108
Ustęp 19 a (nowy)

19a. wzywa Komisję do poruszenia tematu specyficznej sytuacji kobiet i mężczyzn w 
zapowiedzianym komunikacie na temat „Zdrowie psychiczne w Unii Europejskiej” 
oraz do przedstawienia opcji działań w zależności od płci; w związku z tym oczekuje, 
że w komunikacie Komisji uwzględnione zostaną kwestie typowo kobiece, jak zespół 
napięcia przedmiesiączkowego, depresje poporodowe i dolegliwości w czasie 
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menopauzy;

Or. de

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 109
Ustęp 19 b (nowy)

19b. zwraca uwagę Państw Członkowskich na konieczność zintensyfikowania kampanii 
informacyjnych i zwiększenia środków przeznaczanychna zwalczanie wirusa 
HIV/AIDS w grupie wiekowej 15- do 25- latków w UE, ponieważ statystyki za rok 
2004 opublikowane przez ONUSIDA wskazują na niepokojący wzrost zachorowań w 
tej grupie wiekowej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 110
Ustęp 19 c (nowy)

19c. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do zwiększenia środków przeznaczonych na 
zwalczanie chorób wynikających z ubóstwa (zapalenie płuc, malaria, itd.) zarówno w 
państwach Unii Europejskiej, jak i w państwach trzecich;

Or. fr

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 111
Ustęp 19 d (nowy)

19d. wskazuje na konieczność nasilonego prowadzenia praw badawczych nad 
stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej w okresie przekwitania;

Or. de
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Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 112
Ustęp 20

20. uważa, że należy przeprowadzać więcej badań klinicznych nad specjalnymi 
lekarstwami dla kobiet i mężczyzn i że oczywistym jest, że należy w większym 
stopniu uwzględniać zróżnicowania kondycji (skreślenie) i uwarunkowań życiowych
kobiet i mężczyzn w kontekście badań medycznych i prac nad nowymi lekarstwami;

Or. de

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 113
Ustęp 20

20. uważa, że należy w większym stopniu uwzględniać zróżnicowania kondycji fizycznej 
kobiet i mężczyzn w kontekście badań medycznych, prac nad nowymi lekarstwami i 
przy zapisywaniu lekarstw; 

Or. de

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 114
Ustęp 20 a (nowy)

20a. nalega, aby Komisja zapewniła, aby wskazywano na zalety i wady terapii 
hormonalnych w odniesieniu do problemów występujących przy menstruacji i 
menopauzie oraz aby prowadzono badania nad rozwiązaniami alternatywnymi;

Or. en

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 115
Ustęp 21

21. podkreśla brak informacji dotyczących wpływu stosowania leków i nalega na 
zwiększenie poziomu świadomości, w jak różny sposób ta sama dawka leku wpływa 
na mężczyzn i na kobiety; wyraża ubolewanie, że testy nowych leków 
przeprowadzane są przeważnie na mężczyznach, nawet w przypadku leków 
przeznaczonych szczególnie dla kobiet;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 116
Ustęp 21

21. podkreśla brak informacji dotyczących wpływu stosowania leków i nalega na 
zwiększenie poziomu świadomości wraz z wpływem reklamy leków na powstawanie 
lekozależności oraz zaleca stosowanie leków zgodnie z zaleceniem lekarza;

Or. pl

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 117
Ustęp 21

21. podkreśla brak informacji dotyczących wpływu stosowania leków i nalega potrzebę 
zwiększenia poziomu świadomości, w jak różny sposób ta sama dawka leku wpływa 
na mężczyzn i na kobiety oraz podkreśla konieczność informowania o odkryciach 
naukowych i ich upubliczniania;

Or. de

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 118
Ustęp 21 a (nowy)

21a. podkreśla fakt, że mimo że hormonalne terapie zastępcze mogą łagodzić symptomy 
menopauzy, utrzymywać niezmienną twardość kości u kobiet i zmniejszać ryzyko 
zachorowania na raka jelita,; to jednak hormonalna terapia zastępcza zwyższa 
znacznie ryzyko zachorowań na choroby serca i układu krążenia oraz na raka 
piersi; wzywa zatem Komisję i Państwa Członkowskie do zapewnienia, aby zwracano 
większą uwagę na zalety i wady hormonalnej terapii zastępczej w przypadku 
problemów związanych z miesiączkowaniem i okresem przekwitania oraz aby 
prowadzano badania nad rozwiązaniami alternatywnymi;

Or. de
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Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 119
Ustęp 21 b (nowy)

21b. domaga się wprowadzenia na ulotkach dołączanych do lekarstw wskazówek 
przeznaczonych dla danej płci, które nie będą ograniczać się do ostrzeżeń w razie 
ciąży czy okresu karmienia; domaga się, aby na ulotkach załączanych do lekarstw 
wyraźnie wskazywano na ewentualne różnice w dawkowaniu dla kobiet i mężczyzn 
oraz zróżnicowane oddziaływanie leku na daną płeć;

Or. de

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 120
Ustęp 21 c (nowy)

21c. podkreśla konieczność prowadzenia niezależnych badań naukowych nad kwestią 
płci w przypadku lekarstw;

Or. de

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 121
Ustęp 21 d (nowy)

21d. wskazuje, że leki psychotropowe nieproporcjonalnie częściej zapisuje się kobietom, 
zaś kobietom starszym zapisuje się częściej środki uspokajające;

Or. de

Poprawkę złożyły Lívia Járóka, Anna Záborská

Poprawka 122
Ustęp 22

22. zauważa, że o ile nadal spożycie alkoholu, tytoniu i narkotyków przez kobiety jest 
niższe niż wśród mężczyzn, to z troską przyjmuje fakt alarmującego wzrostu spożycia 
alkoholu, tytoniu i narkotyków wśród kobiet w niektórych Państwach Członkowskich;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 123
Ustęp 22

22. zauważa, że o ile nadal spożycie alkoholu i tytoniu przez kobiety jest niższe niż wśród 
mężczyzn, to z troską przyjmuje fakt alarmującego wzrostu spożycia alkoholu i 
tytoniu wśród kobiet w niektórych Państwach Członkowskich;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 124
Ustęp 22

22. zauważa, że o ile nadal spożycie alkoholu przez kobiety jest niższe, niż wśród 
mężczyzn, to z troską przyjmuje fakt wzrostu w alarmujący sposób spożycie alkoholu 
wśród kobiet w niektórych Państwach Członkowskich, zalecając działania 
profilaktyczne;

Or. pl

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 125
Ustęp 22

22. kładzie nacisk na potrzebę przeprowadzenia badań nad chorobami uzależnieniowymi 
typowymi dla płci; w związku z tym wskazuje, że kobiety mimo że zażywają rzadziej 
nielegalne narkotyki (heroinę, kokainę, ecstasy itd.) i alkohol, są bardziej
uzależnione od zażywania lekarstw (przede wszystkim od pochodnych amfetaminy i 
środków uspokajających) niż mężczyźni; ubolewa, że do tej pory nie ma prawie 
danych na temat uzależnień u płci i w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, które 
planuje w przyszłym roku przedstawić sprawozdanie dotyczące zażywania 
narkotyków przez kobiety i mężczyzn oraz narkomanii wśród kobiet i mężczyzn;

Or. de
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Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 126
Ustęp 22 a

22a. zaznacza jednak również, że w ostatnich latach w Unii Europejskiej wśród 14-29 -
latków ogółem wyraźnie wzrosło spożycie alkoholu w formie napojów gazowanych z 
zawartością alkoholu („Alkopops“) i że zwiększył się pod tym względem szczególnie 
udział dziewcząt, przy czym np. w Finlandii, Irlandii i w Wielkiej Brytanii spożycie 
„Alkopops“ było nawet większe wśród dziewcząt niż u chłopców (The European 
School Survey Project on Alcohol and other Drugs, 2003);

Or. de

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 127
Ustęp 23

23. wzywa Komisję do przedłożenia projektów działań mających na celu spowodowanie 
zmniejszenia spożycia alkoholu, stanowiącego główny problem dla zdrowia
psychicznego i publicznego, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet oraz młodzieży;

Or. pl

Poprawkę złożyły Lívia Járóka, Anna Záborská

Poprawka 128
Ustęp 23

23. wzywa Komisję do przedłożenia projektów działań mających na celu spowodowanie 
zmniejszenia spożycia alkoholu, tytoniu i narkotyków, stanowiącego główny problem 
zdrowotny zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet oraz młodzieży;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 129
Ustęp 23

23. wzywa Komisję do przedłożenia projektów działań mających na celu spowodowanie 
zmniejszenia spożycia alkoholu i tytoniu, stanowiącego główny problem zdrowotny 
zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet oraz młodzieży;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 130
Ustęp 23

23. wzywa Komisję do rozpoczęcia kampanii informacyjnych i uświadamiających na 
temat szkodliwości spożywania alkoholu zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet oraz 
młodzieży;

Or. de

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 131
Ustęp 23 a (nowy)

23a. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do nasilenia działań mających na celu 
zwalczanie nadmiernego spożywania tytoniu wśród młodzieży, w szczególności przez 
młode dziewczęta;

Or. fr

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 132
Ustęp 23 b (nowy)

23b. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie, aby postarały się ograniczyć palenie 
papierosów, w szczególności wśród kobiet, w celu przeciwdziałania niekorzystnym 
trendom częstotliwości występowania raka płuc u kobiet;

Or. en

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 133
Ustęp 23 c (nowy)

23c. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie strategii na rzecz zwalczania narkotyków na lata 
2005-2012 przez Radę Europejską w Brukseli w grudniu 2004 r. i wyraża 
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pragnienie, by nowy plan działania Unii Europejskiej w tej dziedzinie na lata 2005-
2008, który został zaproponowany przez Komisję i który musi być przyjęty przez 
Państwa Członkowskie, szczególną uwagę poświęcał zwalczaniu zażywania 
narkotyków (w szczególności marihuany (cannabis) i ecstasy) przez młodzież, a 
szczególnie przez dziewczęta w wieku 15 do 18 lat, ponieważ spożycie tych 
narkotyków wśród młodzieży przez ostatnich 10 lat znacząco wzrosło, z 
niszczycielskim skutkiem dla ich integracji społecznej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 134
Ustęp 23 d (nowy)

23d. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do przeprowadzenia szczegółowej analizy 
przyczyn i najlepszych rozwiązań w odniesieniu do stanu zniechęcenia, który 
widoczny jest u wielu młodych ludzi w Unii Europejskiej, szczególnie dziewcząt, 
który znajduje wyraz w zwiększonej liczbie samobójstw i prób samobójczych,
ucieczkach z domu, przerywaniu nauki, aktach przemocy wobec samych siebie lub 
wobec osób trzecich i w rozwoju ryzykownych zachowań;

Or. ffr

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 135
Ustęp 23 e (nowy)

23e. ubolewa nad faktem, że w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej nie ma 
prawie żadnych ośrodków pomocy dla uzależnionych i poradni dostosowanych do 
potrzeb płci, mimo że sposób oddziaływania środków odurzających różni się w 
zależności od płci oraz powoduje konieczność stosowania różnych procesów 
odtruwających i odwykowych; ponadto podkreśla fakt, że wspomniane powyżej 
ośrodki powinny oferować pomoc w opiece nad dziećmi, aby umożliwić kobietom 
udział w takich programach; w związku z tym wzywa Państwa Członkowskie do 
wprowadzenia problematyki płci również do systemu pomocy w uzależnieniach oraz 
do stworzenia możliwości terapii uzależnień dla mężczyzn i kobiet;

Or. de
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Poprawkę złożyły Lívia Járóka, Anna Záborská

Poprawka 136
Ustęp 24

24. podkreśla, zwłaszcza, potrzebę przewidzenia wsparcia medycznego i świadczeń 
zdrowotnych na rzecz kobiet niepełnosprawnych, należących do mniejszości 
etnicznych, lesbijek oraz do innych grup ryzyka, które pod różnymi względami 
znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 137
Ustęp 24

24. podkreśla, zwłaszcza, potrzebę wspierania i działania na rzecz kobiet chorych 
przewlekle, niepełnosprawnych, starszych oraz należących do innych grup ryzyka, 
które pod różnymi względami znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji;

Or. pl

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 138
Ustęp 24 a (nowy)

24a. wskazuje, że okaleczanie żeńskich narządów płciowych praktykowane jest nie tylko 
w krajach afrykańskich, lecz także w Unii Europejskiej, gdzie mieszkają setki tysięcy 
kobiet z krajów, w których szeroko rozpowszechniona jest tradycja obrzezywania 
dziewcząt; wzywa Unię Europejską do poparcia prośby afrykańskich organizacji 
pozarządowych wyrażonej w dniu 6 lutego podczas Międzynarodowego Dnia przeciw 
okaleczaniu żeńskich narządów płciowych i domaga się, aby takie stanowisko 
reprezentowane było również w odpowiednich gremiach ONZ;

Or. del

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 139
Ustęp 24 b (nowy)

24b. z naciskiem wskazuje, że środki z funduszy strukturalnych mogą być przeznaczone 
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na profilaktykę w obszarze ochrony zdrowia; w tym mieszczą się zarówno działania 
budowlane, jak i zakup urządzeń medycznych oraz kształcenie i szkolenie 
pracowników; wzywa zatem Państwa Członkowskie do większego niż do tej pory 
wykorzystania środków z funduszy strukturalnych na inwestycje w obszarze ochrony 
zdrowia w ramach szczegółowych zaleceń odnośnie zdolności do finansowania; 

Or. de

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 140
Ustęp 24 c (nowy)

24c. podkreśla, że prewencja, zakaz i ściganie w przypadku okaleczenia żeńskich 
narządów płciowych muszą być traktowane priorytetowo w ramach wszystkich 
ważnych obszarów polityki i programów UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 141
Ustęp 24 d (nowy)

24d. podkreśla rolę społeczeństwa w publicznej debacie na temat zdrowia na szczeblu 
europejskim i narodowym i wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do wzmocnienia 
ich znaczenia poprzez otwarty i przejrzysty proces konsultacji;

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 142
Ustęp 24 e (nowy)

24e. podkreśla znaczenie włączenia perspektywy płci do nowego programu działań UE w 
dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów (2007-2013);

Or. en
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Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 143
Ustęp 24 f (nowy)

24f. wzywa Komisję do sporządzenia sprawozdania na temat sytuacji stanu zdrowia 
kobiet, które zawierać będzie dane z nowych Państw Członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyły Lívia Járóka, Anna Záborská

Poprawka 144
Ustęp 25

25. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, rządom oraz parlamentom Państw Członkowskich oraz stowarzyszeniom 
osób wykonujących zawody związane z systemem ochrony zdrowia i organizacjom 
konsumenckim;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 145
Ustęp 25 a (nowy)

25a. podkreśla, że z powodu trudnych warunków pracy w służbie zdrowia należy 
zapewnić skrócony czas pracy, przerwy regeneracyjne (w szczególności dla 
pielęgniarek i lekarzy pracujących w systemie dyżurów) oraz ustalić wyższe zarobki;

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 146
Ustęp 25 b (nowy)

25b. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia szczególnej opieki i wsparcia kobietom po 
porodzie, w szczególności młodym i samotnym matkom.

Or. pl
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