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 CS 

NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. se znepokojením konstatuje, že diskriminace na základě pohlaví a nerovnost, které se 

vyskytují v oblasti výzkumu zaměřeného na zdraví a sociální péči v rozvojových zemích, 

ovlivňují vývoj vhodné a cílené léčby; 

2. vyzývá vlády rozvojových zemí, aby začlenily hledisko rovnosti žen a mužů do politiky 

duševního zdraví a aby rozvíjely opatření a programy, jež by byly zaměřeny jak na 

specifické potřeby žen při léčbě psychických onemocnění, tak na sociální původ 

duševního strádání; je pevně přesvědčen, že genderové rozdíly v oblasti duševního zdraví 

by se na základě lepšího vyvážení role žen a mužů a jejich povinností, jistoty příjmu, 

přístupu ke vzdělání, rozvoje sociálních záchranných sítí a snížení chudoby dále snížily;  

3. zdůrazňuje potřebu investic do celosvětového výzkumu a vývoje v oblasti zdraví s cílem 

posílit vnitrostátní systémy zdravotní péče a dosáhnout zajištění všeobecné zdravotní 

péče; vyjadřuje politování nad tím, že EU nezačlenila zásady své celkové zdravotní 

politiky do své inovační strategie; lituje také, že v žádném z mechanismů neexistují 

závazná ustanovení, jež by zajišťovala, aby výsledkem výzkumu a vývoje v oblasti 

onemocnění spojených s chudobou a opomíjených nemocí, jež je financován ze strany 

EU, byly přístupné, cenově dostupné, vhodné a přijatelné výrobky určené pro 

obyvatelstvo s nedostatečnými zdroji, nebo aby byly výzkumné údaje volně přístupné;  

4. se znepokojením konstatuje, že stále častější přesouvání testování léčiv do Afriky může 

vyústit ve vážné porušování etiky; zdůrazňuje, že situace, v níž nemají přístup k dostupné 

zdravotní péči nebo zdravotnímu pojištění, nedává zranitelným lidem, zejména ženám, 

jinou šanci, než účastnit se klinických hodnocení, aby se jim dostalo lékařské péče; 

5. vyzývá nadnárodní farmaceutické společnosti, aby dostály své sociální odpovědnosti a 

v souladu s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv dodržovaly 

lidská práva při klinických hodnoceních prováděných v zemích s nízkými a středními 

příjmy; domnívá se, že by měly zajistit řádnou ochranu bezpečnosti a práv účastníků 

těchto hodnocení a soulad své činnosti s nejvyššími etickými normami. 

 


