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Skriftlig erklæring, jf. forretningsordenens artikel 136, om universel adgang til 
sundhedspleje for mødre1

1. I et EU med forskellige sundhedssystemer er mødres sundhed et følsomt område med 
uligheder i den universelle adgang til sundhedspleje og information, hvilket fører til 
sundhedsmæssige uligheder, især for sårbare grupper.

2. Lige adgang til sundhedspleje for mødre, sammenkoblet med en række politikker såsom 
robuste sundhedssystemer, barselsorlov og ansvaret for de kommende generationer, 
betragtes ofte som et underpunkt, der savner konkrete statistikker, og som negligeres på 
både EU- og internationalt plan (bæredygtige udviklingsmål).

3. Rådet og Kommissionen opfordres derfor til at tilskynde medlemsstaterne til at træffe 
passende foranstaltninger for at sikre, at alle kvinder i Europa, uanset migrations- eller 
mindretalsoprindelse, får mulighed for at blive informeret og være proaktive med universel 
adgang til sundhedspleje af høj kvalitet.

4. Rådet og Kommissionen opfordres til at henstille til, at medlemsstaterne samarbejder 
indbyrdes samt med EU-organer og NGO'er om udveksling af bedste praksis vedrørende 
sundhedspleje for mødre, med henblik på at støtte en mere detaljeret indsats for at skabe 
overvågnings- og dataindsamlingsprocedurer og således tilvejebringe et statistisk grundlag 
for fremtidige politikker til forbedring af adgangen til sundhedspleje for mødre i Europa og 
oprette modstandsdygtige sundhedssystemer.

5. Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet og 
Kommissionen.

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af 
Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og 
Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.


