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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:

1. zdôrazňuje potrebu integrovania otázok verejného zdravia do všetkých politických oblasti 
EÚ a posilňovania presadzovania rodového hľadiska v politikách venovaných verejnému 
zdraviu;

2. vyzýva Komisiu na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, aby 
predložila správu o zdravotnom stave žien a detí, aby sa opatrenia mohli zameriavať na 
rozličné cieľové skupiny a aby sa analýzy zaoberali dostupnosťou služieb a ich vplyvmi 
na rozličné spoločenské skupiny v rozličných regiónoch;

3. upriamuje pozornosť Komisie a členských štátov na článok 3 Dohovoru OSN o právach 
dieťaťa, ktorý vyzýva zákonodarné orgány, aby záujmy dieťaťa boli ich prvoradým 
záujmom, pričom jedným zo spôsobov je prijatie predpisov na materskú dovolenku, berúc 
do úvahy účinky dojčenia na duševný a telesný rozvoj dojčaťa;

4. 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;

5. zdôrazňuje potrebu zlepšenia prenatálnej a postnatálnej zdravotníckej starostlivosti 
vypracovaním ukazovateľov prenatálnej starostlivosti a pravidelným monitorovaním;

6. odsudzuje skutočnosť, že riziká súvisiace so zlou starostlivosťou ťarchavých žien 
o vlastné zdravie (vysoká miera vyvolaných a opakovaných potratov, fajčenie počas 
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;

7. domnieva sa, že rodovo senzitívne preventívne opatrenia, podporujúce zdravie 
a starostlivosť, pomáhajú pri znižovaní výskytu vážnejších chorôb a miery úmrtnosti 
medzi ženami a pri skvalitňovaní ich života.
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