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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:

1. zdůrazňuje nutnost zařadit otázky veřejného zdraví do všech oblastí politiky EU a posílit 
zohledňování rovnosti žen a mužů v politikách veřejného zdraví;

2. 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 jejich dopad na různé sociální 
skupiny v různých regionech;

3. 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 
dovolené, které vezme v úvahu účinky kojení na duševní a tělesný rozvoj kojence;

4. 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;

5. zdůrazňuje nutnost zlepšit předporodní a poporodní zdravotní péči navržením ukazatelů 
předporodní péče a prováděním pravidelných kontrol;

6. lituje skutečnosti, že rizika spojená s přístupem těhotných žen k vlastnímu zdraví (vysoká 
míra vyvolaných a opakovaných potratů, kouření během těhotenství), úroveň vzdělání 
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;

7. je toho názoru, že preventivní opatření, podpora zdraví a léčba, které zohledňují 
genderové aspekty, přispívají ke snížení výskytu vážnějších chorob a úmrtnosti žen, a 
tudíž ke zlepšení kvality jejich života.
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