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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2008 o Bílé knize s názvem „Společně pro 
zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008–2013“1,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES ze dne 
23. října 2007, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008-
2013)2,

– s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie, který se týká zdravotních 
politik,

– s ohledem na sdělení Evropské komise „Solidarita v oblasti zdraví: snížení nerovnosti 
v oblasti zdraví v EU“3,

A. vzhledem k biologickým a sociálně-kulturním odlišnostem mezi muži a ženami a tudíž 
vzhledem k odlišným obavám, potřebám a zdravotním problémům, s nimiž se 
vyrovnávají, 

B. vzhledem k tomu, že ženy se často nacházejí v nejistých situacích souvisejících s jejich 
pohlavím, jejich způsobem života, náboženstvím, věkem, společenským postavením 
a s jejich solventností,

C. vzhledem k tomu, že ženy žijí obvykle déle než muži, avšak trpí během posledních let 
života zdravotními problémy,

1. vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby rozměr rovnosti žen a mužů (gender 
mainstreaming) začlenily do svých politik a do svých programů v oblasti zdraví;

2. vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby přijaly strategie zaměřené na specifickou 
povahu každodenního života žen s cílem snížit ekonomické a sociální rozdíly, a aby tak 
působily ve prospěch snížení nerovnosti v oblasti zdraví;

3. vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby zahájily cílenější zdravotnické kampaně, a tak 
podpořily a usnadnily dostupnost screeningu nemocí, zejména pokud jde o obavy v oblasti 
zdraví, které jsou vlastní ženám, jako je rakovina prsu, děložního hrdla, vaječníků atd.;

4. žádá Evropskou unii a členské státy, aby shromažďovaly, analyzovaly a efektivně 
využívaly údaje s cílem pravidelně hodnotit dopad stávajících politik a programů v oblasti 
zdraví, které se konkrétně zaměřují na ženy;

                                               
1 Úř. věst. C 9 E, 15.1.2010, s. 56.
2 Úř. věst. L 301, 20.11.2007, s. 3.
3 KOM(2009)0567.
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5. navrhuje Evropské unii a členským státům, aby zavedly konzistentní politiky a akce 
solidarity vůči ženám, které nepracují nebo které vykonávají zaměstnání v odvětvích, kde 
se na ně nevztahuje individuální zdravotní pojištění;

6. vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby urychleně nalezly řešení s cílem bojovat proti 
diskriminaci na základě etnického původu, zejména v některých členských státech, kde se 
neprovádí směrnice Rady 2000/43/ES, která zakazuje tento typ diskriminace, a kde se 
ženám menšinového etnického původu dostává málo sociální ochrany nebo se jim 
nedostává vůbec a ani nemají nebo mají příliš omezený přístup k zdravotnickým službám;

7. domnívá se, že přístup ke zdravotnickým službám musí být ženám usnadněn, a to bez 
finančních, sociálních, jazykových, geografických nebo kulturních překážek (např. 
u migrujících žen nebo u žen v situaci uprchlíků);

8. považuje za nezbytné zvýšit počet žen podílejících se na rozvoji zdravotnických politik, 
na plánování programů a na poskytování služeb v oblasti zdraví;

9. domnívá se, že Evropská unie a členské státy musí ve svých politikách brát v úvahu 
reprodukční zdraví žen a úmrtnost matek.


