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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2008 o bielej knihe s názvom Spoločne za 
zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 20131,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES 
z 23. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti 
zdravia (2008 – 2013)2,

– so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý sa týka politík 
v oblasti zdravia,

– so zreteľom na oznámenie Európskej komisie s názvom Solidarita v oblasti zdravia: 
zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v EÚ3,

A. keďže si uvedomuje biologické a spoločensko-kultúrne rozdiely medzi mužmi a ženami, a 
teda aj rozdiely, pokiaľ ide o obavy, potreby a problémy týkajúce sa zdravia, ktorým sú 
vystavení,

B. keďže ženy sa často ocitajú v neistých situáciách v súvislosti so svojím pohlavím, 
spôsobom života, náboženstvom, vekom, sociálnym postavením a finančnými 
možnosťami,

C. keďže ženy žijú vo všeobecnosti dlhšie než muži, ale v posledných rokoch svojho života 
trpia zdravotnými ťažkosťami,

1. vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby začlenili rodový rozmer (gender 
mainstreaming) do svojich politík a programov v oblasti zdravia;

2. vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby prijali stratégie zamerané na osobitný ráz 
každodenného života žien s cieľom zmierniť hospodárske a spoločenské nerovnosti 
a zároveň tak zmierniť i nerovnosti v oblasti zdravia;

3. vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby zorganizovali cielenejšie kampane v oblasti 
zdravia s cieľom podporiť a uľahčiť prístup k zisťovaniu chorôb, najmä pokiaľ ide o 
obavy týkajúce sa zdravia charakteristické pre ženy, ako sú rakovina prsníka, kŕčka
maternice, vaječníkov atď.;

4. žiada Európsku úniu a členské štáty, aby efektívne zhromažďovali, analyzovali 
a využívali údaje s cieľom pravidelne hodnotiť vplyv existujúcich politík a programov v 
oblasti zdravia, ktoré sú osobitne zamerané na ženy;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 9 E, 15.1.2010, s. 56.
2 Ú. v. EÚ L 301, 20.11.2007, s. 3.
3 KOM(2009)0567.
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5. navrhuje, aby Európska únia a členské štáty zaviedli súdržné politiky a opatrenia 
solidarity so ženami, ktoré nepracujú alebo sú zamestnané v odvetviach, v ktorých sa na 
ne nevzťahuje individuálne zdravotné poistenie;

6. vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby urýchlene našli riešenia v rámci boja proti 
diskriminácii na základe etnického pôvodu, najmä v niektorých členských štátoch, 
v ktorých sa neuplatňuje smernica Rady 2000/43/ES, ktorou sa zakazuje tento druh 
diskriminácie, a v ktorých sa ženám pochádzajúcim z menšinovej etnickej skupiny 
neposkytuje alebo sa poskytuje len v obmedzenej miere sociálna ochrana, resp. prístup 
k zdravotným službám; 

7. domnieva sa, že je nevyhnutné uľahčiť prístup žien k zdravotným službám, a to bez 
akýchkoľvek finančných, spoločenských, jazykových, geografických či kultúrnych 
prekážok (príkladom sú  migrantky alebo utečenky);

8. považuje za potrebné zvýšiť počet žien, ktoré sa zúčastňujú na vypracúvaní politík 
v oblasti zdravia, plánovaní programov a poskytovaní zdravotných služieb;

9. domnieva sa, že Európska únia a členské štáty musia v rámci svojich politík zohľadňovať 
reprodukčné zdravie žien a úmrtnosť matiek.


