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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:

A. vzhledem k tomu, že se v Listině základních práv Evropské unie1 uvádí, že diskriminace 
na základě pohlaví, rasy nebo barvy pleti a etnického nebo sociálního původu je zakázána 
(článek 21), že každá osoba má právo na přístup k preventivní zdravotní péči a na 
obdržení lékařské péče a že je nutné zajistit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví 
(článek 35),

1. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné, aby bylo uznáno právo mužů a žen na větší míru 
spolurozhodování v otázkách, které se týkají jejich zdraví a zdravotní péče, a také právo 
dětí na neomezenou ochranu jejich zdraví podle obecných hodnot všestrannosti, 
rovnocennosti a solidarity;

2. vítá bílou knihu Komise nazvanou „Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na 
období 2008–2013” (KOM(2007)0630), lituje však, že v jejím návrhu není provedena 
analýza rovnosti žen a mužů a že rovnost žen a mužů není začleněna do zásad, opatření 
a cílů; vyzývá Komisi, aby v příští strategii rovnost žen a mužů výslovně zohlednila ve 
všech oblastech;

3. zdůrazňuje nutnost zařadit otázky veřejného zdraví do všech oblastí politiky EU, včetně 
využívání posuzování dopadů a hodnotících nástrojů, zlepšování profilu, porozumění 
a efektivní řešení otázek veřejného zdraví na úrovni Společenství prostřednictvím přijetí 
dlouhodobého přístupu a posílení při zohledňování rovnosti žen a mužů v politikách 
veřejného zdraví;

4. kritizuje Komisi za to, že ve své bílé knize náležitě neuplatnila hledisko rovnosti mužů 
a žen;

5. zdůrazňuje, že hledisko rovnosti mužů a žen napomáhá při určování a vyjasňování rozdílů 
mezi ženami a muži, chlapci a děvčaty, a ukazuje, jak tyto rozdíly ovlivňují zdravotní 
stav, přístup k systému zdravotní péče a interakci s tímto systémem;

6. zdůrazňuje, že pohlaví pacientů je rozhodujícím faktorem v tom, jak lékaři a zaměstnanci
zdravotnických zařízení vnímají symptomy, určují diagnózy a zajišťují léčbu, a to 
dokonce i v případě, kdy jsou symptomy mužů a žen zcela shodné a kdy žádné poznatky 
z oblasti biomedicíny neodůvodňují jakékoli rozdíly;

7. vyzývá Komisi, aby na základě doporučení Světové zdravotnické organizace předložila 
zprávu o zdravotním stavu žen a dětí, aby mohla být opatření zaměřena na rozmanité 
cílové skupiny a byla analyzována dostupnost služeb a případné náklady a jejich dopad na 
různé sociální skupiny v různých regionech a byly přitom zohledněny demografické 
a environmentální faktory;

                                               
1 Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.
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8. je přesvědčen, že zabezpečení dobrého zdravotního stavu pracovníků, starších lidí a dětí 
vyžaduje od žen a mužů dobré vědomosti o zdraví a získání základních dovedností o tom, 
jak si zdraví chránit prostřednictvím celoživotního vzdělávání;

9. vyzývá k tomu, aby významnější roli hrála otázka solidarity, tedy podpora žen a mužů, 
dívek a chlapců, kteří jsou ve špatném zdravotním stavu či jsou postižení; vyzývá Komisi, 
aby v rámci své zdravotní strategie předložila návrh další činnosti v této oblasti;

10. zdůrazňuje skutečnost, že zdraví je stav celkového tělesného, duševního a sociálního 
blaha, a nikoliv jen absence nemoci nebo tělesné vady;

11. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit informovanost o environmentálních faktorech, které mají 
vliv na zdraví žen a mužů, dívek a chlapců, jako je znečištění ovzduší, nebezpečné 
chemické látky a toxické pesticidy; vyzývá Komisi a členské státy, aby ve svých 
zdravotních a všeobecných politických strategiích lépe zohledňovaly environmentální 
faktory, a zajistily tak vysokou úroveň ochrany zdraví;

12. upozorňuje Komisi a členské státy na článek 3 Úmluvy OSN o právech dítěte, který 
vyzývá legislativní orgány k tomu, aby péči o zájmy dětí přijaly jako svou prioritu, 
přičemž jednou z možností je přijetí nezbytného opatření týkajícího se mateřské a 
rodičovské dovolené za účelem ochrany zdraví a přístupu ke zdravotnickým službám 
v době mateřství, a které vezme v úvahu zejména vliv přítomnosti rodičů a jejich péče, 
a zároveň i vliv kojení na duševní a tělesný rozvoj kojence;

13. poukazuje na to, že podle údajů uvedených v absolutních hodnotách pracuje ve 
zdravotnictví jednoznačně více žen než mužů, avšak zastoupení žen v řídících orgánech je 
velmi nízké, a že v příští strategii se musí také o této skutečnosti hovořit a provádět 
analýzy z perspektivy rovnosti pohlaví;

14. lituje skutečnosti, že mladé dívky a ženy jsou vystaveny stále účinnější a cíleně 
orientované reklamě, mimo jiné na alkohol;

15. zdůrazňuje potřebu zvýšit veřejné povědomí o otázkách sexuálního zdraví a reprodukce 
s cílem zabránit nechtěným těhotenstvím a šíření pohlavně přenosných nemocí a snížit 
sociální a zdravotní problémy způsobené neplodností;

16. zdůrazňuje skutečnost, že existují ohrožené skupiny, mezi něž patří těhotné a kojící ženy, 
děti a dospívající dívky, jejichž zdraví je obzvláště ohroženo rizikovými 
environmentálními faktory; vyzývá Komisi a členské státy, aby ve svých zdravotních 
a všeobecných politických strategiích zajistily těmto ohroženým skupinám vysokou 
úroveň ochrany;

17. zdůrazňuje nutnost zlepšit zdravotní péči a informovanost těhotných a kojících žen o 
rizicích spojených s požíváním alkoholu, drog a tabákových výrobků během těhotenství 
a kojení;

18. lituje skutečnosti, že rizika spojená s přístupem těhotných žen k vlastnímu zdraví (vysoká 
míra vyvolaných a opakovaných potratů, kouření během těhotenství), úroveň vzdělání 
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matek a novorozenecká úmrtnost po 28. dni jsou i nadále úzce propojené; že těhotenství 
a porody nezletilých matek představují i nadále větší nebezpečí pro zdraví novorozence 
a že zdravotní potíže u novorozenců jsou stále častější;

19. je toho názoru, že preventivní opatření, která jsou založena na vědecky podložených 
údajích a zohledňují otázku rovnosti mužů a žen a také nesrovnalosti vyplývající 
z místních podmínek a způsobené věkem, slouží k podpoře zdraví a léčby a že také využití 
informačních a komunikačních technologií (IKT) při přístupu ke službám a také 
v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a zdraví pracovníků přispívají ke snížení výskytu 
vážnějších chorob a úmrtnosti žen, a tudíž ke zlepšení kvality života v EU.
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