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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:

A. keďže v Charte základných práv Európskej únie1 sa uvádza, že je zakázaná každá 
diskriminácia na základe pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu 
(článok 21) a že každý človek má právo na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti 
ako aj právo na využívanie lekárskej starostlivosti a že sa zároveň musí zabezpečiť vysoká 
úroveň ochrany ľudského zdravia (článok 35),

1. zdôrazňuje základný význam uznania práva mužov a žien rozhodovať vo veciach 
týkajúcich sa ich zdravia a zdravotníckej starostlivosti, ako aj práva detí na neobmedzenú 
ochranu ich zdravia, na základe všeobecných zásad univerzálnosti, spravodlivosti 
a solidárnosti;

2. víta bielu knihu Komisie Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 –
2013 (KOM(2007)0630), ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že predložený návrh 
neobsahuje dostatočnú analýzu ani zásady rodovej rovnosti, čo sa týka zásad, opatrení a 
cieľov; vyzýva Komisiu, aby jasne zapracovala zásady rodovej rovnosti do každej oblasti 
jej budúcej stratégie;

3. zdôrazňuje potrebu integrovania otázok verejného zdravia do všetkých oblastí politiky EÚ 
vrátane využívania hodnotenia vplyvov a vyhodnocovacích nástrojov, zviditeľňovania 
a lepšieho chápania a účinného riešenia zdravotných otázok na úrovni Spoločenstva 
pomocou dlhodobého prístupu a intenzívnejšieho presadzovania rodovej rovnosti 
v politikách venovaných verejnému zdraviu;

4. kritizuje Komisiu za to, že dostatočne nezohľadnila rodovú rovnosť vo svojej bielej knihe;

5. poukazuje na to, že uplatňovanie rodovej rovnosti pomáha pri identifikovaní 
a vyjasňovaní rozdielov medzi ženami a mužmi, chlapcami a dievčatami a poukazuje na 
to, ako sa takéto rozdiely prejavujú na zdravotnom stave, dostupnosti systému 
zdravotníckej starostlivosti  a interakcii s ním;

6. poukazuje na to, že pohlavie pacientov predstavuje rozhodujúci činiteľ ovplyvňujúci to, 
ako lekári/zdravotníci chápu symptómy, určujú diagnózy a poskytujú liečbu – dokonca a j 
vtedy, keď symptómy žien a mužov sú úplne rovnaké a rozdielny prístup nie je 
opodstatnený žiadnymi biologicko-lekárskymi skutočnosťami;

7. vyzýva Komisiu, aby na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie 
predložila správu o zdravotnom stave žien a detí, aby sa opatrenia mohli zameriavať na 
rozličné cieľové skupiny a aby sa analýzy zaoberali dostupnosťou a prípadnými nákladmi 
na služby a ich vplyvmi na rozličné spoločenské skupiny v rozličných regiónoch 
vzhľadom na demografické zmeny a ekologické faktory;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 364, 18.12.2000, s. 1.
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8. je presvedčený, že zabezpečovanie dobrého zdravotného stavu osôb v produktívnom veku, 
starších ľudí a detí si vyžaduje dobré znalosti žien a mužov o zdraví a získanie 
minimálnych zručností na ochranu zdravia pomocou celoživotného vzdelávania;

9. vyzýva, aby sa otázka solidarity dostala na poprednejšie miesto, ktorým sa zabezpečí 
podpora žien a mužov, dievčat a chlapcov so zlým zdravotným stavom alebo postihnutím;
vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti vo svojej stratégii pre zdravie navrhla ďalšie 
opatrenia;

10. zdôrazňuje skutočnosť, že zdravie je stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody 
a neznamená len absenciu choroby či zdravotných neduhov;

11. zdôrazňuje potrebu zvyšovania povedomia o ekologických faktoroch, ktoré ovplyvňujú 
zdravie žien a mužov, dievčat a chlapcov, ako sú znečisťovanie ovzdušia, nebezpečné 
chemické látky a toxické pesticídy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dôslednejšie 
zohľadňovali ekologické faktory vo svojich stratégiách zdravotníckej a všeobecnej 
politiky s cieľom zabezpečiť vysoký stupeň ochrany zdravia;

12. upriamuje pozornosť Komisie a členských štátov na článok 3 Dohovoru OSN o právach 
dieťaťa, ktorý žiada od zákonodarných orgánov, aby záujmy dieťaťa boli ich prvoradým 
záujmom, pričom jedným zo spôsobov je prijatie predpisov na materskú a rodičovskú 
dovolenku, na ochranu zdravia a prístupu ku zdravotníckej starostlivosti počas materstva, 
vzhľadom na účinky prítomnosti a lásky rodičov a dojčenia na duševný a telesný rozvoj 
dojčaťa;

13. pripomína, že z celkového počtu zamestnancov v zdravotníctve je omnoho viac žien ako 
mužov, ale ženy majú výrazne menšie zastúpenie v rozhodovacích orgánoch; zdôrazňuje, 
že túto skutočnosť treba zdôrazňovať v budúcej stratégii a zanalyzovať ju z hľadiska 
rodovej rovnosti;

14. odsudzuje skutočnosť, že mladé dievčatá a ženy sú vystavené čoraz účinnejšej a cielenej 
reklame, ktorá propaguje okrem iného alkohol;

15. zdôrazňuje potrebu zvýšenia verejného povedomia o reproduktívnom a sexuálnom zdraví 
s cieľom zabraňovať neželanej ťarchavosti a šíreniu pohlavných chorôb a zmenšovať 
sociálne a zdravotné problémy spôsobené neplodnosťou;

16. zdôrazňuje skutočnosť, že existujú citlivé skupiny, ako sú ťarchavé a dojčiace ženy, deti 
a dospievajúce dievčatá, ktorých zdravie je osobitne ohrozované nebezpečnými 
ekologickými faktormi; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili vysokú úroveň 
ochrany týchto citlivých skupín v rámci zdravotníckych a všeobecných politických 
stratégií;

17. zdôrazňuje potrebu skvalitňovania zdravotníckej starostlivosti a informovanosti 
ťarchavých a dojčiacich žien v súvislosti s rizikami spojenými s požívaním alkoholu, drog 
a tabaku počas ťarchavosti a dojčenia;

18. odsudzuje skutočnosť, že riziká súvisiace so zlou starostlivosťou ťarchavých žien 
o vlastné zdravie (vysoká miera vyvolaných a opakovaných potratov, fajčenie počas 
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ťarchavosti), so vzdelanostnou úrovňou matiek a úmrtnosťou novorodencov po 28. dni sú 
úzko späté, že ťarchavosť a pôrody dospievajúcich matiek stále predstavujú veľké 
nebezpečenstvo pre zdravie novorodencov a že u novorodencov sa čoraz častejšie 
objavujú zdravotné ťažkosti;

19. domnieva sa, že rodovo senzitívne preventívne opatrenia, pri ktorých sa berú do úvahy 
overené vedecké údaje, miestne a vekové rozdiely, a ktoré propagujú zdravý spôsob 
života a starostlivosť, a využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT), 
dostupnosť služieb a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pomáhajú pri znižovaní 
výskytu vážnejších ochorení a miery úmrtnosti žien a pri zvyšované kvality ich života 
v rámci EÚ.
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