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Predlog spremembe 1
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je zdravstveno varstvo del družbe, 
ki ni popolnoma pravična, in zato prihaja 
do neenakosti med spoloma pri negi, 
zdravljenju in podpori,

Or. sv

Predlog spremembe 2
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je v Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah1 zapisano, da je 
prepovedana vsakršna diskriminacija na 
podlagi spola, rase, barve kože, etničnega 
ali socialnega porekla (člen 21) in da ima 
vsakdo pravico do preventivnega 
zdravstvenega varstva in do zdravniške 
oskrbe ter da se zagotavlja visoka raven 
varovanja zdravja ljudi (člen 35),

Or. sv

Predlog spremembe 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek - 1 (novo)

                                               
1 UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poudarja, da je bistveno priznati 
pravico moških in žensk do večjega vpliva 
v zadevah v zvezi z njihovim zdravjem in 
nego ter pravico otrok do brezpogojnega 
varovanja njihovega zdravja na podlagi 
splošnih načel univerzalnosti, enakosti in 
solidarnosti;

Or. el

Predlog spremembe 4
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek - 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

- 1. pozdravlja belo knjigo Komisije o 
zdravju, vendar v njenem predlogu 
pogreša analize in integracijo načela 
enakosti spolov, kar zadeva načela, 
ukrepe in cilje; poziva Komisijo, naj v 
svoji prihodnji strategiji na vsako 
področje vključi načelo enakosti spolov;

Or. sv

Predlog spremembe 5
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek - 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

- 1a. poudarja potrebo po zbiranju 
statističnih podatkov, ločenih po spolu, da 
bi prikazali, utemeljili in odpravili 
neskladja med moškimi in ženskami v 
zvezi z diagnosticiranjem, zdravljenjem in 
razporejanjem sredstev v zdravstvenem 
varstvu; poziva Komisijo, naj skupaj z 
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inštitutom za enakost spolov pripravi 
smernice in kazalnike zdravja za zbiranje 
statističnih podatkov, ločenih po spolu, v 
tem sektorju, saj jih v večini držav članic 
še vedno ni; 

Or. sv

Predlog spremembe 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba vprašanja javnega 
zdravja vključiti v vsa področja politike 
EU in krepiti integracijo načela enakosti 
spolov v javnozdravstvenih politikah;

1. poudarja, da je treba vprašanja javnega 
zdravja vključiti v vsa področja politike 
EU, vključno z uporabo ocene učinka in 
orodji za ovrednotenje, povečanjem 
prepoznavnosti, razumevanjem in 
učinkovitim reševanjem zdravstvenih 
vprašanj na ravni Skupnosti s sprejetjem 
dolgoročnega pristopa, in krepiti 
integracijo načela enakosti spolov v 
javnozdravstvenih politikah

Or. el

Predlog spremembe 7
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba vprašanja javnega 
zdravja vključiti v vsa področja politike 
EU in krepiti integracijo načela enakosti 
spolov v javnozdravstvenih politikah;

1. poudarja, da je treba zagotoviti visoko 
raven varovanja zdravja v skladu s 
členom 152 Pogodbe na vseh področjih 
politike EU in vedno vključevati načelo 
enakosti spolov v javnozdravstvene 
politike;

Or. sv
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Predlog spremembe 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. obsoja Komisijo, ker v svoji beli knjigi 
Skupaj za zdravje: strateški pristop za EU 
v obdobju 2008–2013 ni ustrezno 
upoštevala integracije načela enakosti 
spolov;

Or. en

Predlog spremembe 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da integracija načela 
enakosti spolov pomaga ugotoviti in 
pojasniti razlike med moškimi in ženskami 
ter dečki in deklicami ter pokaže, kako te 
razlike vplivajo na zdravstveno stanje ter 
dostop do sistema zdravstvenega varstva 
in interakcijo z njim;

Or. en

Predlog spremembe 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da bolnikov spol bistveno 
vpliva na to, kako zdravniki/zdravstveno 
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osebje razumejo simptome ter kakšno 
diagnozo postavijo in kakšno zdravljenje 
predpišejo – tudi ko so simptomi pri 
moških in ženskah popolnoma enaki in ni 
biomedicinskih dejavnikov, ki bi upravičili 
razliko;

Or. en

Predlog spremembe 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, v skladu s priporočili 
Svetovne zdravstvene organizacije, naj 
pripravi poročilo o zdravstvenem stanju 
žensk in otrok, da bi se lahko ukrepi 
osredotočili na različne ciljne skupine in 
bi se analizirala dostopnost storitev in 
njihov vpliv na različne socialne skupine v 
različnih regijah;

2. poziva Komisijo, v skladu s priporočili 
Svetovne zdravstvene organizacije, naj 
pripravi poročilo o zdravstvenem stanju 
žensk in otrok, da bi se lahko ukrepi in 
analize osredotočili na dostopnost storitev 
in njihov vpliv na različne socialne skupine 
v različnih regijah, ob upoštevanju
demografskih sprememb in okoljskih 
dejavnikov;

Or. el

Predlog spremembe 12
Eva-Britt Svensson

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, v skladu s priporočili 
Svetovne zdravstvene organizacije, naj 
pripravi poročilo o zdravstvenem stanju 
žensk in otrok, da bi se lahko ukrepi 
osredotočili na različne ciljne skupine in bi 
se analizirala dostopnost storitev in njihov 
vpliv na različne socialne skupine v 
različnih regijah;

2. poziva Komisijo, v skladu s priporočili 
Svetovne zdravstvene organizacije, naj 
pripravi poročilo o zdravstvenem stanju 
žensk in otrok, da bi se lahko ukrepi 
osredotočili na različne ciljne skupine in bi 
se analizirala dostopnost storitev in možni 
stroški ter njihov vpliv na različne socialne 
skupine v različnih regijah;
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Or. sv

Predlog spremembe 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. je prepričan, da se lahko zagotovi 
dobro zdravje za aktivno prebivalstvo, 
starejše in otroke na podlagi znanja o 
zdravju in s pridobivanjem osnovnih 
znanj s področja zdravstvenega varstva 
prek vseživljenjskega učenja;

Or. el

Predlog spremembe 14
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo in države članice, naj 
v prihodnje sprejemanje deklaracije o 
temeljnih zdravstvenih vrednotah izrecno 
vključi zmanjšanje neenakosti med 
ženskami in moškimi v zdravju in negi.

Or. sv

Predlog spremembe 15
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva, da se vprašanju solidarnosti 
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nameni pomembnejša vloga, kar pomeni 
podporo ženskam in moškim ter dekletom 
in dečkom, ki so slabega zdravja ali 
invalidni; poziva Komisijo, naj v svoji 
strategiji za zdravje predlaga nadaljnje 
ukrepe v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 16
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da je zdravje stanje 
popolnega telesnega, duševnega in 
socialnega blagostanja in ne le odsotnost 
bolezni ali invalidnosti;

Or. en

Predlog spremembe 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja, da je treba izboljšati 
ozaveščenost o okoljskih dejavnikih, ki 
vplivajo na zdravje žensk in moških ter 
deklet in dečkov, kot so onesnaženost 
zraka ter nevarne kemikalije in strupeni 
pesticidi; poziva Komisijo in države 
članice, naj bolje upoštevajo te dejavnike 
v svojih strategijah za zdravje in v 
splošnih političnih strategijah, da bi 
zagotovili visoko raven varovanja zdravja;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja Komisijo in države članice na 
člen 3 Konvencije ZN o otrokovih 
pravicah, ki poziva zakonodajne organe, 
naj najprej zaščitijo interese otrok; ena od 
možnosti za to je, da zagotovijo porodniški 
dopust, pri katerem naj zlasti upoštevajo 
učinek dojenja na duševni in telesni 
razvoj dojenčka;

črtano

Or. sv

Predlog spremembe 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja Komisijo in države članice na 
člen 3 Konvencije ZN o otrokovih 
pravicah, ki poziva zakonodajne organe, 
naj najprej zaščitijo interese otrok; ena od 
možnosti za to je, da zagotovijo porodniški 
dopust, pri katerem naj zlasti upoštevajo 
učinek dojenja na duševni in telesni 
razvoj dojenčka;

3. opozarja Komisijo in države članice na 
člen 3 Konvencije ZN o otrokovih 
pravicah, ki poziva zakonodajne organe, 
naj najprej zaščitijo interese otrok; ena od 
možnosti za to je, da zagotovijo varovanje 
zdravja in dostop do zdravstvenih storitev 
v času porodniškega dopusta;

Or. el

Predlog spremembe 20
Eva-Britt Svensson

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja Komisijo in države članice na 
člen 3 Konvencije ZN o otrokovih 
pravicah, ki poziva zakonodajne organe, 
naj najprej zaščitijo interese otrok; ena od 
možnosti za to je, da zagotovijo porodniški 
dopust, pri katerem naj zlasti upoštevajo 
učinek dojenja na duševni in telesni 
razvoj dojenčka;

3. opozarja Komisijo in države članice na 
člen 3 Konvencije ZN o otrokovih 
pravicah, ki poziva zakonodajne organe, 
naj najprej zaščitijo interese otrok; ena od 
možnosti za to je, da zagotovijo starševski 
dopust;

Or. sv

Predlog spremembe 21
Urszula Krupa

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja Komisijo in države članice na 
člen 3 Konvencije ZN o otrokovih 
pravicah, ki poziva zakonodajne organe, 
naj najprej zaščitijo interese otrok; ena od 
možnosti za to je, da zagotovijo porodniški 
dopust, pri katerem naj zlasti upoštevajo 
učinek dojenja na duševni in telesni razvoj 
dojenčka;

3. opozarja Komisijo in države članice na 
člen 3 Konvencije ZN o otrokovih 
pravicah, ki poziva zakonodajne organe, 
naj najprej zaščitijo interese otrok; ena od 
možnosti za to je, da zagotovijo porodniški 
dopust, pri katerem naj zlasti upoštevajo 
učinek materine prisotnosti in ljubezni ter 
dojenja na duševni in telesni razvoj 
dojenčka;

Or. pl

Predlog spremembe 22
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opaža, da je v zdravstvenem sektorju 
zaposlenih precej več žensk kot moških 
(izraženo absolutno), da pa jih je v 
organih odločanja občutno premalo; 
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poudarja, da je treba to dejstvo v prihodnji 
strategiji poudariti in analizirati z vidika 
spola;

Or. sv

Predlog spremembe 23
Eva-Britt Svensson

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. obžaluje, da so mlada dekleta in 
ženske podvržene vse učinkovitejšemu in 
ciljno usmerjenemu oglaševanju (med 
drugim) alkohola;

Or. sv

Predlog spremembe 24
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba izboljšati javno 
ozaveščenost o spolnem in reproduktivnem 
zdravju, da bi se preprečevale nezaželene 
nosečnosti in širjenje spolno prenosljivih 
bolezni ter zmanjšale socialne in 
zdravstvene težave, ki jih povzroča 
neplodnost;

4. poudarja, da je treba izboljšati javno 
ozaveščenost o spolnem in reproduktivnem 
zdravju in pravicah;

Or. sv

Predlog spremembe 25
Eva-Britt Svensson

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba izboljšati javno 
ozaveščenost o spolnem in 
reproduktivnem zdravju, da bi se 
preprečevale nezaželene nosečnosti in 
širjenje spolno prenosljivih bolezni ter 
zmanjšale socialne in zdravstvene težave, 
ki jih povzroča neplodnost;

4. poudarja potrebo po ustrezni spolni 
vzgoji v šolah; poudarja, da je treba 
zagotoviti reproduktivno zdravje z 
omogočanjem varnih kontracepcijskih 
sredstev in pravice žensk, da same 
odločajo o svojem telesu, na primer s 
pravico do splava;

Or. sv

Predlog spremembe 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba izboljšati javno 
ozaveščenost o spolnem in 
reproduktivnem zdravju, da bi se 
preprečevale nezaželene nosečnosti in 
širjenje spolno prenosljivih bolezni ter 
zmanjšale socialne in zdravstvene težave, 
ki jih povzroča neplodnost;

4. poudarja, da je treba izboljšati javno 
ozaveščenost o hitrem razvoju novih 
tehnologij za krepitev zdravja, da bi 
zmanjšali socialne in zdravstvene težave, 
ki jih povzroča neplodnost, dosegli 
strateški cilj blaginje ter varne in 
zanesljive prihodnosti za Evropo;

Or. el

Predlog spremembe 27
Urszula Krupa

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba izboljšati javno 
ozaveščenost o spolnem in 
reproduktivnem zdravju, da bi se 
preprečevale nezaželene nosečnosti in 
širjenje spolno prenosljivih bolezni ter 
zmanjšale socialne in zdravstvene težave, 

4. poudarja, da je treba izboljšati javno 
ozaveščenost o načrtovanem 
starševstvu,da bi se preprečevale 
nezaželene nosečnosti in širjenje spolno 
prenosljivih bolezni ter zmanjšale socialne 
in zdravstvene težave, ki jih povzroča
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ki jih povzroča neplodnost; neplodnost in druge reproduktivne 
patologije;

Or. pl

Predlog spremembe 28
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da obstajajo ranljive 
skupine, kot so noseče in doječe ženske, 
otroci in najstnice, katerih zdravje še 
posebej ogrožajo nevarni okoljski 
dejavniki; poziva Komisijo in države 
članice, naj v svojih strategijah za zdravje 
in splošnih političnih strategijah 
zagotovijo visoko raven varstva za te 
skupine;

Or. en

Predlog spremembe 29
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba z oblikovanjem 
kazalcev predporodne oskrbe in z rednim 
spremljanjem izboljšati pred- in 
poporodno zdravniško oskrbo;

5. poudarja, da je treba zboljšati varovanje 
zdravja in obveščenost nosečih in doječih 
žensk v zvezi s tveganjem, povezanim z 
uživanjem alkohola, drog in tobaka med 
nosečnostjo in dojenjem.

Or. sv
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Predlog spremembe 30
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. obžaluje dejstvo, da so nevarnosti, ki 
izvirajo iz z zdravjem povezanega vedenja 
nosečnic (pogostnost in ponavljanje 
umetnih prekinitev nosečnosti, kajenje 
med nosečnostjo), stopnja izobrazbe mater 
in smrtnost dojenčkov po 28 dnevu še 
vedno tesno povezane, da so najstniške 
nosečnosti in porodi še vedno večja 
nevarnost za zdravje novorojenčkov in da 
so bolezni novorojenčkov vse pogostejše;

črtano

Or. sv

Predlog spremembe 31
Urszula Krupa

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. obžaluje dejstvo, da so nevarnosti, ki 
izvirajo iz z zdravjem povezanega vedenja 
nosečnic (pogostnost in ponavljanje 
umetnih prekinitev nosečnosti, kajenje med 
nosečnostjo), stopnja izobrazbe mater in 
smrtnost dojenčkov po 28 dnevu še vedno 
tesno povezane, da so najstniške 
nosečnosti in porodi še vedno večja 
nevarnost za zdravje novorojenčkov in da 
so bolezni novorojenčkov vse pogostejše;

6. opozarja na nevarnosti, ki izvirajo iz z 
zdravjem povezanega vedenja nosečnic 
(pogostnost in ponavljanje umetnih 
prekinitev nosečnosti, kajenje in uživanje 
alkohola med nosečnostjo), stopnja 
izobrazbe mater in smrtnost dojenčkov; 
obžaluje, da patologije in škoda, ki jo 
povzročajo kontracepcijska sredstva, 
prizadenejo najstnice, so pa tudi grožnja 
za zdravje novorojenčkov, in da so bolezni 
novorojenčkov vse pogostejše;

Or. pl
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Predlog spremembe 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. obžaluje dejstvo, da so nevarnosti, ki 
izvirajo iz z zdravjem povezanega vedenja 
nosečnic (pogostnost in ponavljanje 
umetnih prekinitev nosečnosti, kajenje med 
nosečnostjo), stopnja izobrazbe mater in 
smrtnost dojenčkov po 28 dnevu še vedno 
tesno povezane, da so najstniške 
nosečnosti in porodi še vedno večja 
nevarnost za zdravje novorojenčkov in da 
so bolezni novorojenčkov vse pogostejše;

6. prepričan je, da so nevarnosti, ki 
izvirajo iz z zdravjem povezanega vedenja 
nosečnic (pogostnost in ponavljanje 
umetnih prekinitev nosečnosti, kajenje med 
nosečnostjo), stopnja zdravstvene 
izobrazbe mater in smrtnost dojenčkov po 
28 dnevu še vedno tesno povezane, 

Or. el

Predlog spremembe 33
Eva-Britt Svensson

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. obžaluje dejstvo, da so nevarnosti, ki 
izvirajo iz z zdravjem povezanega vedenja 
nosečnic (pogostnost in ponavljanje 
umetnih prekinitev nosečnosti, kajenje med 
nosečnostjo), stopnja izobrazbe mater in 
smrtnost dojenčkov po 28 dnevu še vedno 
tesno povezane, da so najstniške nosečnosti 
in porodi še vedno večja nevarnost za 
zdravje novorojenčkov in da so bolezni 
novorojenčkov vse pogostejše; 

6. obžaluje dejstvo, da so nevarnosti, ki 
izvirajo iz z zdravjem povezanega vedenja 
nosečnic (pogostnost in ponavljanje 
umetnih prekinitev nosečnosti, kajenje med 
nosečnostjo) in smrtnost dojenčkov po 28 
dnevu še vedno tesno povezane, da so 
najstniške nosečnosti in porodi še vedno 
večja nevarnost za zdravje novorojenčkov 
in da so bolezni novorojenčkov vse 
pogostejše; 

Or. sv

Predlog spremembe 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da lahko preventivni ukrepi, ki 
upoštevajo različnost spolov ter spodbujajo 
zdravje in zdravljenje, pomagajo znižati 
pojavnost hujših bolezni in stopnjo 
umrljivosti pri ženskah ter izboljšajo 
njihovo kakovost življenja.

7. meni, da lahko preventivni ukrepi, ki 
upoštevajo različnost spolov in upoštevajo 
dokumentirane podatke, lokalna 
neskladja in neenakosti zaradi starosti in 
spodbujajo zdravje in zdravljenje ter 
uporaba informacijske in komunikacijske 
tehnologije, dostop do storitev in varstvo 
in zdravje delavcev pomagajo znižati 
pojavnost hujših bolezni in stopnjo 
umrljivosti pri ženskah ter izboljšajo 
njihovo kakovost življenja.

Or. el

Predlog spremembe 35
Hiltrud Breyer

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da je načelo prepovedi 
trženja človeškega telesa in njegovih 
delov, kot je navedeno v členu 3 Listine 
EU o temeljnih pravicah, del 
zdravstvenega področja, zlasti kar zadeva 
vprašanja v zvezi s celicami, tkivom in 
darovanjem organov;

Or. en
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