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Изменение 1
Anna Hedh

Проектостановище
Съображение А (ново)

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че по отношение 
на полагането на грижи, лечението и  
свързаната с това  помощ 
съществуват неравенства, 
основаващи се на пола, тъй като 
здравеопазването е част от едно 
общество, в което не съществува 
пълно равенство,

Or. sv

Изменение 2
Anna Hedh

Проектостановище
Съображение Б (ново)

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че съгласно 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз1 е забранена всяка 
форма на дискриминация, основана 
по-специално на пол, раса, цвят на 
кожата, етнически или социален 
произход (член 21) и че всеки има 
право на достъп до здравна 
профилактика и медицински грижи и 
че се осигурява висока степен на 
закрила на човешкото здраве (член 
35),

Or. sv

                                               
1 ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.
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Изменение 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. подчертава основното значение на 
признаването на правото на мъжете 
и жените да играят по-значителна 
роля по отношение на въпросите, 
които засягат тяхното здраве и 
грижите за него, също така и 
правото на децата на безусловна 
здравна защита, въз основа на общите 
принципи на универсалност, 
равнопоставеност и солидарност;

Or. el

Изменение 4
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

- 1. приветства бялата книга на 
Комисията относно здравето, но 
изразява съжаление поради 
отсъствието на анализ и 
интегриране на равнопоставеността 
на жените и мъжете в нейното 
предложение по отношение на 
принципите, мерките и целите;
призовава Комисията да интегрира 
равнопоставеността на половете във 
всяка област на своята бъдеща 
стратегия;

Or. sv
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Изменение 5
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф -1 а (нов)

Проектостановище Изменение

-1а. припомня необходимостта от 
статистически данни, разбити по 
полов признак, за да бъдат 
илюстрирани, обяснени и разрешени 
различията между мъже и жени по 
отношение на диагностицирането, 
лечението и разпределението на 
ресурси в сферата на 
здравеопазването; призовава 
Комисията, съвместно с института 
за равенство на половете, да изготви 
насоки и здравни показатели за 
статистическите данни в сектора, 
разбити по полов признак, тъй като 
те все още отсъстват в повечето 
държави-членки;

Or. sv

Изменение 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта от 
интегриране на въпросите на 
общественото здравеопазване във 
всички области на политиката на ЕС и 
засилено включване на въпроса за 
равенството на половете в политиките в 
областта на общественото 
здравеопазване;

1. подчертава необходимостта от 
интегриране на въпросите на 
общественото здравеопазване във 
всички области на политиката на ЕС, 
включително използването на 
инструментите за оценка и оценка на 
въздействието, като се повишава 
както проекцията и разбирането, 
така и фактическото справяне с 
въпросите на здравето на равнище на 
Общността посредством приемането 
на дългосрочен подход, и засилено 
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включване на въпроса за равенството на 
половете в политиките в областта на 
общественото здравеопазване;

Or. el

Изменение 7
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта от 
интегриране на въпросите на 
общественото здравеопазване във 
всички области на политиката на ЕС и 
засилено включване на въпроса за 
равенството на половете в политиките в 
областта на общественото 
здравеопазване;

1. подчертава необходимостта от 
гарантиране на високо равнище на 
здравна защита в съответствие с 
член 152 от Договора в рамките на
всички съответни области на 
политиката на ЕС и от непрестанно
включване на въпроса за равенството на 
половете в политиките в областта на 
общественото здравеопазване;

Or. sv

Изменение 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отправя критика към Комисията 
по повод на това, че аспектите на 
равенството между половете не са 
отчетени в достатъчна степен в 
нейната Бяла книга „Заедно за здраве: 
Стратегически подход за ЕС 2008-
2013 г.“;

Or. en
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Изменение 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че включването на 
въпросите, свързани с равенството 
между половете, помага за 
определянето и изясняването на 
различията между жените и 
мъжете, момчетата и момичетата, 
както и показва по какъв начин тези 
разлики влияят върху състоянието на 
общественото здраве, достъпа до и 
взаимодействието със системата на 
здравеопазването;

Or. en

Изменение 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. подчертава, че полът на 
пациентите е важен фактор по 
отношение на това, как 
лекарите/медицинският персонал 
тълкуват симптоми, поставят 
диагнози и осигуряват лечение – дори 
в случаите, когато симптомите при 
жените и мъжете са еднакви и няма 
биомедицински факти, които да 
оправдават каквото и да било
противоречие;

Or. en
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Изменение 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията, въз основа на 
препоръките на Световната здравна 
организация, да представи доклад 
относно здравословното състояние на 
жените и децата, така че да се даде 
възможност за мерки, насочени към 
различни целеви групи, и за анализи 
относно достъпността на услугите и 
тяхното влияние върху различни 
социални групи в различни региони;

2. призовава Комисията, въз основа на 
препоръките на Световната здравна 
организация, да представи доклад 
относно здравословното състояние на 
жените и децата, така че да се даде 
възможност за меркии за анализи 
относно достъпността на услугите и 
тяхното влияние върху различни 
социални групи в различни региони, 
при отчитане на демографските 
промени и факторите, свързани с 
околната среда;

Or. el

Изменение 12
Eva-Britt Svensson

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

призовава Комисията, въз основа на 
препоръките на Световната здравна 
организация, да представи доклад 
относно здравословното състояние на 
жените и децата, така че да се даде 
възможност за мерки, насочени към 
различни целеви групи, и за анализи 
относно достъпността на услугите и 
тяхното влияние върху различни 
социални групи в различни региони;

2. призовава Комисията, въз основа на 
препоръките на Световната здравна 
организация, да представи доклад 
относно здравословното състояние на 
жените и децата, така че да се даде 
възможност за мерки, насочени към 
различни целеви групи, и за анализи 
относно достъпността и евентуалните 
разходи на услугите и тяхното влияние 
върху различни социални групи в 
различни региони;

Or. sv
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Изменение 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изразява увереност, че 
гарантирането на добро състояние на 
здравето на активните лица, на 
възрастните хора и на децата е 
обусловено от познанията за здравето 
и от придобиването на основни 
умения за неговата защита, 
посредством обучение през целия 
живот;

Or. el

Изменение 14
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава Комисията и 
държавите.членки, при всяко бъдещо 
приемане на декларации относно 
основните здравни ценности, да 
включват изрично намаляването на 
неравенството между жените и 
мъжете по отношение на здравето и 
грижите;

Or. sv

Изменение 15
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)
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Проектостановище Изменение

2а. призовава да бъде осигурена по-
важна роля на въпроса относно 
солидарността, което предполага 
подкрепа за онези жени и мъже, 
момичета и момчета, чието 
здравословно състояние не е добро или 
които страдат от физически или 
психически недостатък; призовава 
Комисията да предложи в своята 
здравна стратегия допълнителни 
мерки в тази област;

Or. en

Изменение 16
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. изтъква факта, че здравето е 
състояние на цялостно физическо, 
психическо и социално благополучие, а 
не просто отсъствие на заболявания 
или физически и психически 
недостатъци;

Or. en

Изменение 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. подчертава необходимостта от 
повишаване на осведомеността 
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относно факторите на околната 
среда, които влияят върху здравето 
на жените и мъжете, момичетата и 
момчетата, като например 
замърсяването на въздуха, опасните 
химически вещества и токсичните 
пестициди; призовава Комисията и 
държавите-членки да отчитат в по-
голяма степен факторите на 
околната среда в своите здравни и 
общи политически стратегии, така 
че да гарантират високо равнище на 
здравеопазването;

Or. en

Изменение 18
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насочва вниманието на Комисията 
и държавите-членки към член 3 от 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето, в който законодателните 
органи са призовани да разглеждат 
интересите на децата като 
първостепенно съображение, като 
един от начините е да се да се 
предприемат необходимите мерки във 
връзка с отпуска по майчинство, като 
се вземе предвид в частност ефектът 
от кърменето върху умственото и 
физическото развитие на 
новородените;  

заличава се

Or. sv
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Изменение 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насочва вниманието на Комисията и 
държавите-членки към член 3 от 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето, в който законодателните органи 
са призовани да разглеждат интересите 
на децата като първостепенно 
съображение, като един от начините е 
да се да се предприемат необходимите 
мерки във връзка с отпуска по 
майчинство, като се вземе предвид в 
частност ефектът от кърменето 
върху умственото и физическото 
развитие на новородените;  

3. насочва вниманието на Комисията и 
държавите-членки към член 3 от 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето, в който законодателните органи 
са призовани да разглеждат интересите 
на децата като първостепенно 
съображение, като един от начините е 
да се да се предприемат необходимите 
мерки във връзка със защитата на 
здравето и достъпа до здравни услуги 
по време на майчинството;

Or. el

Изменение 20
Eva-Britt Svensson

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насочва вниманието на Комисията и 
държавите-членки към член 3 от 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето, в който законодателните органи 
са призовани да разглеждат интересите 
на децата като първостепенно 
съображение, като един от начините е 
да се да се предприемат необходимите 
мерки във връзка с отпуска по 
майчинство, като се вземе предвид в 
частност ефектът от кърменето 
върху умственото и физическото 
развитие на новородените;

3. насочва вниманието на Комисията и 
държавите-членки към член 3 от 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето, в който законодателните органи 
са призовани да разглеждат интересите 
на децата като първостепенно 
съображение, като един от начините е 
да се да се предприемат необходимите 
мерки във връзка с родителския 
отпуск;

Or. sv
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Изменение 21
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насочва вниманието на Комисията и 
държавите-членки към член 3 от 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето, в който законодателните органи 
са призовани да разглеждат интересите 
на децата като първостепенно 
съображение, като един от начините е 
да се да се предприемат необходимите 
мерки във връзка с отпуска по 
майчинство, като се вземе предвид в 
частност ефектът от кърменето върху 
умственото и физическото развитие на 
новородените;

3. насочва вниманието на Комисията и 
държавите-членки към член 3 от 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето, в който законодателните органи 
са призовани да разглеждат интересите 
на децата като първостепенно 
съображение, като един от начините е 
да се да се предприемат необходимите 
мерки във връзка с отпуска по 
майчинство, като се вземе предвид в 
частност ефектът от присъствието и 
нежните грижи на майката, както и 
от кърменето, върху умственото и 
физическото развитие на новородените;

Or. pl

Изменение 22
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. припомня, че по абсолютна 
стойност в сектора здравеопазване са 
заети значително повече жени, 
отколкото мъже, но че жените са 
недостатъчно добре представени в 
органите за вземане на решения;
подчертава, че в предстоящата 
стратегия на този факт трябва да 
бъде обърнато внимание и той да бъде 
анализиран от гледна точка на 
половете;
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Or. sv

Изменение 23
Eva-Britt Svensson

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. изразява съжаление от факта, че 
младите момичета и жени стават 
все по-често обект на все по-
ефективни реклами на алкохолни 
напитки, наред с другото;

Or. sv

Изменение 24
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
увеличаване на обществената 
осведоменост в областта на 
репродуктивното и сексуалното здраве, 
с цел да се предотвратят нежелани 
бременности и разпространението на 
болести, предавани по полов път, и да 
се намалят социалните и 
здравословните проблеми, причинени 
от безплодието;

4. подчертава необходимостта от 
увеличаване на обществената 
осведоменост в областта на 
репродуктивното и сексуалното здраве и 
права;

Or. sv

Изменение 25
Eva-Britt Svensson

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
увеличаване на обществената 
осведоменост в областта на 
репродуктивното и сексуалното 
здраве, с цел да се предотвратят 
нежелани бременности и 
разпространението на болести, 
предавани по полов път, и да се 
намалят социалните и 
здравословните проблеми, причинени 
от безплодието;

4. подчертава необходимостта от 
адекватно сексуално образование в 
училищата; подчертава 
необходимостта от репродуктивно 
здраве посредством достъп до 
безопасни противозачатъчни 
средства и от утвърждаване на 
правото на жените да вземат 
решения във връзка с тяхното тяло, 
като например правото на аборт;

Or. sv

Изменение 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

подчертава необходимостта от 
увеличаване на обществената 
осведоменост в областта на
репродуктивното и сексуалното 
здраве, с цел да се предотвратят 
нежелани бременности и 
разпространението на болести, 
предавани по полов път, и да се 
намалят социалните и здравословните 
проблеми, причинени от безплодието;

4. подчертава необходимостта от 
увеличаване на обществената 
осведоменост в областта на бързото 
развитие на новите технологии за 
насърчаване на здравето, с цел да се 
намалят социалните и здравословните 
проблеми, причинени от безплодието,
да бъде постигната стратегическата 
цел - благоденствието и да бъде 
гарантирано жизнеспособното 
бъдеще на Европа;

Or. el

Изменение 27
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
увеличаване на обществената 
осведоменост в областта на 
репродуктивното и сексуалното 
здраве, с цел да се предотвратят 
нежелани бременности и 
разпространението на болести, 
предавани по полов път, и да се намалят 
социалните и здравословните проблеми, 
причинени от безплодието;

4. подчертава необходимостта от 
увеличаване на обществената 
осведоменост в областта на 
съзнателното майчинство, с цел да се 
предотвратят нежелани бременности и 
разпространението на болести, 
предавани по полов път, и да се намалят 
социалните и здравословните проблеми, 
причинени от други патологии на 
репродукцията, едновременно с
безплодието;

Or. pl

Изменение 28
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. изтъква факта, че съществуват 
уязвими групи, като например 
бременни и кърмещи жени, деца и 
подрастващи момичета, чието здраве 
е конкретно изложено на риск от 
вредни фактори на околната среда; 
призовава Комисията и държавите-
членки в своите здравни и общи 
политически стратегии да 
гарантират висока степен на 
опазване на здравето на тези уязвими 
групи;

Or. en
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Изменение 29
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта от 
подобряване на предродилните и 
следродилните медицински грижи, 
като се разработят индикатори за 
предродилните грижи и редовно се 
провежда мониторинг; 

5. подчертава необходимостта от 
подобряване на здравните грижи и 
информацията за бременни жени и 
кърмачки относно опасностите, 
свързани с употребата на алкохол, 
наркотични вещества и 
тютюнопушене, по време на 
бременността и кърменето;

Or. sv

Изменение 30
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява съжаление, че рисковете, 
свързани със здравословното 
поведение на бременните жени (висок 
процент на предизвикани и повторни 
аборти, пушене по време на 
бременност), нивата на образование 
на майките и детската смъртност 
след 28-мия ден остават тясно 
свързани, че тийнейджърската 
бременност и раждания 
продължават да представляват по-
голям риск за здравето на 
новороденото и че здравословните 
проблеми сред новородените са 
зачестили;

заличава се

Or. sv
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Изменение 31
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява съжаление, че рисковете, 
свързани със здравословното поведение 
на бременните жени (висок процент на 
предизвикани и повторни аборти, 
пушене по време на бременност), нивата 
на образование на майките и детската 
смъртност след 28-мия ден остават 
тясно свързани, че тийнейджърската 
бременност и раждания 
продължават да представляват по-
голям риск за здравето на новороденото 
и че здравословните проблеми сред 
новородените са зачестили;

6. отбелязва рисковете, свързани със 
здравословното поведение на 
бременните жени (висок процент на 
предизвикани и повторни аборти, 
пушене и употребата на алкохол по 
време на бременност), нивата на 
образование на майките и детската 
смъртност; изразява съжаление, че 
патологиите и вредата от 
контрацептивите са проблем, 
засягащ подрастващите момичета, 
едновременно с риска за здравето на 
новороденото и че здравословните
проблеми сред новородените са 
зачестили;

Or. pl

Изменение 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява съжаление, че рисковете, 
свързани със здравословното поведение 
на бременните жени (висок процент на 
предизвикани и повторни аборти, 
пушене по време на бременност), нивата 
на образование на майките и детската 
смъртност след 28-мия ден остават 
тясно свързани, че тийнейджърската 
бременност и раждания 
продължават да представляват по-
голям риск за здравето на 
новороденото и че здравословните 

6. изразява убеждението, че рисковете, 
свързани със здравословното поведение 
на бременните жени (висок процент на 
предизвикани и повторни аборти, 
пушене по време на бременност), нивата 
на здравно образование на майките и 
детската смъртност след 28-мия ден 
остават тясно свързани;
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проблеми сред новородените са 
зачестили;
Or. el

Изменение 33
Eva-Britt Svensson

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява съжаление, че рисковете, 
свързани със здравословното поведение 
на бременните жени (висок процент на 
предизвикани и повторни аборти, 
пушене по време на бременност), 
нивата на образование на майките и 
детската смъртност след 28-мия ден 
остават тясно свързани, че 
тийнейджърската бременност и 
раждания продължават да представляват 
по-голям риск за здравето на 
новороденото и че здравословните 
проблеми сред новородените са 
зачестили;

6. изразява съжаление, че рисковете, 
свързани със здравословното поведение 
на бременните жени (висок процент на 
предизвикани и повторни аборти,
пушене по време на бременност) и 
детската смъртност след 28-мия ден 
остават тясно свързани, че 
тийнейджърската бременност и 
раждания продължават да представляват 
по-голям риск за здравето на 
новороденото и че здравословните 
проблеми сред новородените са 
зачестили;

Or. sv

Изменение 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява мнението си, че отчитащите 
равенството на половете превантивни 
мерки, които насърчават здравето и 
лечението, помагат за намаляване на 
случаите на по-сериозни заболявания и 
смъртността сред жените и подобряват 
тяхното качество на живот. 

7. изразява мнението си, че отчитащите 
равенството на половете, 
документираните научни данни, 
местните и възрастовите 
неравенства превантивни мерки, които 
насърчават здравето и лечението, а 
също така и използването на 
информационни и комуникационни 
технологии (ICT), достъпа до услуги и 
безопасността и здравето на 
работниците, помагат за намаляване 
на случаите на по-сериозни заболявания 
и смъртността сред жените и 
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подобряват тяхното качество на живот в 
ЕС;

Or. el

Изменение 35
Hiltrud Breyer

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. подчертава, че забраната за 
употреба на човешкото тяло и негови 
части с цел финансова облага, както е 
посочено в член 3 от Хартата на 
основните права на ЕС, е неделим 
принцип в областта на 
здравеопазването, особено по 
отношение на донорството на 
клетки, тъкани и органи;

Or. en
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