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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over neonatale gezondheid1

1. Elk jaar lopen meer dan 2 000 000 zwangerschappen in de EU fataal af, worden 50 000 
baby's doodgeboren of sterven ze in hun eerste levensjaar, hebben 90 000 baby's ernstige 
aangeboren aandoeningen en eindigen 500 000 zwangerschappen vroegtijdig.

2. Foetale, neonatale en babysterfte alsook vroeggeboorte en morbiditeit verschillen enorm 
per land. Voor ongeveer 50 % van de foetale overlijdens en vroeggeboortes bestaat geen 
verklaring.

3. Het percentage perinatale en neonatale verwikkelingen is in veel landen toegenomen, 
waardoor het risico op ernstige ziektes op volwassen leeftijd stijgt. Neonatale morbiditeit 
is voor de betrokkenen en de samenleving een last op lange termijn die leidt tot 
ongelijkheden op sociaal en gezondheidsvlak.

4. De beschikbare gegevens zijn zelden alomvattend en geven niet altijd indicaties over 
kernindicatoren.

5. Aan de Commissie en de Raad wordt derhalve gevraagd beleid en specifieke activiteiten 
aan te moedigen waarin ongelijkheden worden aangepakt met betrekking tot de 
verstrekking van op de risico's afgestemde, hoogstaande gezondheidszorg aan moeders en 
baby's en de aanwerving, opleiding en training van gespecialiseerd personeel in de 
gezondheidszorg worden verbeterd.

6. Aan de Commissie en de Raad wordt eveneens gevraagd perinatologie en neonatologie als 
een belangrijk prioritair gebied voor door de EU gefinancierd onderzoek op het vlak van 
gezondheid te beschouwen en de oprichting van Europese onderzoekscentra en netwerken 
en Europese registers met vergelijkbare gegevens over de gezondheid van moeders en 
pasgeborenen te steunen.

7. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


