
AM\731439FI.doc PE409.449v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

2008/2115(INI)

27.6.2008

TARKISTUKSET
1 - 35

Lausuntoluonnos
Siiri Oviir
(PE407.727v01-00)

Valkoinen kirja "Yhdessä terveyden hyväksi: EU:n strateginen toimintamalli 
vuosiksi 2008–2013"
(2008/2115(INI))



PE409.449v01-00 2/19 AM\731439FI.doc

FI

AM_Com_NonLegOpinion



AM\731439FI.doc 3/19 PE409.449v01-00

FI

Tarkistus 1
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. Koska terveydenhuolto on osa 
yhteiskuntaa, joka ei ole aivan tasa-
arvoinen, esiintyy terveydenhuollossa, 
hoidossa, sosiaalihuoltopalveluissa ja 
tuessa sukupuolten välisiä eroja,

Or. sv

Tarkistus 2
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa1 todetaan, että 
syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, 
rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka 
yhteiskunnalliseen alkuperään, on 
kiellettyä (21 artikla), ja että jokaisella on 
oikeus saada ehkäisevää terveydenhoitoa 
ja lääkinnällistä hoitoa ja että ihmisten 
terveyden korkeatasoinen suojelu on 
varmistettava (35 artikla),

Or. sv

                                               
1 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.
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Tarkistus 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

- 1. korostaa, että on ehdottomasti 
tunnustettava naisten ja miesten entistä 
suurempi oikeus osallistua kysymyksiin, 
jotka koskevat heidän terveyttään ja 
terveydenhoitoaan, sekä lasten oikeus 
heidän terveytensä rajoittamattomaan 
suojeluun yleisen kattavuuden, 
yhdenvertaisuuden ja 
yhteisvastuullisuuden periaatteiden 
mukaisesti;

Or. el

Tarkistus 4
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

- 1. suhtautuu myönteisesti terveyttä 
koskevaan komission valkoiseen kirjaan, 
mutta pitää valitettavana tasa-
arvonäkökohtien puutteellista tarkastelua 
ja valtavirtaistamista, mitä tulee annetun 
ehdotuksen periaatteisiin, toimiin ja 
tavoitteisiin; kehottaa komissiota 
sisällyttämään kaikilla aloilla tasa-
arvonäkökohdat selkeästi tulevaan 
strategiaan;

Or. sv
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Tarkistus 5
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

- 1 a. muistuttaa tarpeesta kerätä 
sukupuolittain eriteltyjä tilastoja, jotta 
voidaan selvittää ja todistaa 
terveydenhuollossa diagnooseja, hoitoa ja 
resurssien kohdentamista koskevissa 
kysymyksissä olevat naisten ja miesten 
väliset erot ja vastata niihin; kehottaa 
komissiota laatimaan yhdessä tasa-
arvoinstituutin kanssa ohjeita ja 
terveysindikaattoreita sukupuolittain 
eriteltyjä alan tilastoja varten, koska ne 
puuttuvat edelleen useimmissa 
jäsenvaltioissa;

Or. sv

Tarkistus 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta ottaa 
terveysnäkökohdat huomioon kaikilla EU:n 
toiminnan aloilla ja vahvistaa sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista 
kansanterveyspolitiikassa;

1. korostaa tarvetta ottaa 
terveysnäkökohdat huomioon kaikilla EU:n 
toiminnan aloilla – ja myös ottaa käyttöön 
välineitä, joilla voidaan arvioida 
vaikutuksia, jotta voidaan paitsi parantaa 
tietämystä ja ymmärrystä myös edistää 
terveysnäkökohtien tehokasta käsittelyä 
yhteisön tasolla hyväksymällä pitkän 
aikavälin lähestymistapa – ja vahvistaa 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 
kansanterveyspolitiikassa;

Or. el
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Tarkistus 7
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta ottaa
terveysnäkökohdat huomioon kaikilla 
EU:n toiminnan aloilla ja vahvistaa 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 
kansanterveyspolitiikassa;

1. korostaa tarvetta varmistaa ihmisten 
terveyden korkeatasoinen suojelu 
perustamissopimuksen 152 artiklan 
mukaisesti kaikilla olennaisilla EU:n 
toiminnan aloilla ja vahvistaa aina
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 
kansanterveyspolitiikassa;

Or. sv

Tarkistus 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. arvostelee sitä, ettei komissio ole 
ottanut asianmukaisesti huomioon 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista valkoisessa kirjassaan
"Yhdessä terveyden hyväksi: EU:n 
strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–
2013";

Or. en

Tarkistus 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen avulla voidaan 
tunnistaa ja selvittää naisten ja miesten 
sekä tyttöjen ja poikien välisiä eroja ja 
osoittaa, miten erot vaikuttavat 
terveystilanteeseen sekä 
terveydenhuoltojärjestelmän palvelujen 
saantiin ja vuorovaikutukseen 
järjestelmän kanssa;

Or. en

Tarkistus 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. toteaa, että potilaiden sukupuoli on 
ratkaisevan tärkeä tekijä sen kannalta, 
miten lääkärit ja terveydenhuollon 
henkilöstö ymmärtävät oireita, tekevät 
diagnooseja ja tarjoavat hoitotoimia –
jopa silloin, kun naisten ja miesten oireet 
ovat aivan samanlaisia eivätkä 
biolääketieteelliset tosiasiat riitä 
perusteeksi minkäänlaisille eroille;

Or. en

Tarkistus 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota esittämään 2. pyytää komissiota esittämään 
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kertomuksen naisten ja lasten 
terveystilanteesta WHO:n suositusten 
perusteella, jotta voidaan kohdistaa 
toimintaa eri kohderyhmille ja tehdä 
arvioita terveyspalveluiden saatavuudesta 
ja vaikuttavuudesta eri sosiaaliryhmissä ja 
alueilla;

kertomuksen naisten ja lasten 
terveystilanteesta WHO:n suositusten
perusteella, jotta voidaan toteuttaa toimia 
ja tehdä arvioita terveyspalveluiden 
saatavuudesta ja vaikuttavuudesta eri 
sosiaaliryhmissä ja alueilla ottaen 
huomioon väestörakenteen muuttuminen 
ja ympäristötekijät;

Or. el

Tarkistus 12
Eva-Britt Svensson

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota esittämään 
kertomuksen naisten ja lasten 
terveystilanteesta WHO:n suositusten 
perusteella, jotta voidaan kohdistaa 
toimintaa eri kohderyhmille ja tehdä 
arvioita terveyspalveluiden saatavuudesta 
ja vaikuttavuudesta eri sosiaaliryhmissä ja 
alueilla;

2. pyytää komissiota esittämään 
kertomuksen naisten ja lasten 
terveystilanteesta WHO:n suositusten 
perusteella, jotta voidaan kohdistaa 
toimintaa eri kohderyhmille ja tehdä 
arvioita terveyspalveluiden saatavuudesta 
ja mahdollisista kustannuksista sekä
vaikuttavuudesta eri sosiaaliryhmissä ja 
alueilla;

Or. sv

Tarkistus 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. on vakuuttunut siitä, että tiedot 
terveydestä ja keskeisten taitojen hankinta 
terveyden suojelemiseksi elinikäisen 
oppimisen avulla edistävät työvoiman, 
ikääntyneiden ja lasten hyvän 
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terveystilanteen varmistamista;

Or. el

Tarkistus 14
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään tulevaan annettavaan 
julistukseen perustavaa laatua olevista 
terveysarvoista erityisesti naisten ja 
miesten välisen eriarvoisuuden 
vähentämisen terveydenhuollon alalla;

Or. sv

Tarkistus 15
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa antamaan 
yhteisvastuullisuudelle nykyistä 
keskeisemmän aseman, eli on tuettava 
niitä naisia ja miehiä sekä tyttöjä ja 
poikia, jotka kärsivät heikosta 
terveydentilasta tai vammasta; kehottaa 
komissiota ehdottamaan 
terveysstrategiassaan tätä asiaa koskevia 
lisätoimia;

Or. en
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Tarkistus 16
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että terveydellä tarkoitetaan 
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin tilaa eikä pelkästään 
sairauden tai vamman puuttumista;

Or. en

Tarkistus 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. korostaa tarvetta edistää ihmisten 
tietämystä ympäristötekijöistä, jotka 
vaikuttavat naisten ja miesten sekä 
tyttöjen ja poikien terveyteen, kuten ilman 
saastumisesta, vaarallisista kemikaaleista 
ja myrkyllisiksi luokiteltavista torjunta-
aineista; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan ympäristötekijät 
entistä paremmin huomioon 
terveysstrategiassaan ja politiikkansa 
kokonaisstrategiassa ihmisten terveyden 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 18
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kiinnittää komission ja jäsenvaltioiden 
huomiota YK:n lasten oikeuksien 
yleissopimuksen 3 artiklaan, jonka 
mukaan lainsäädäntöelinten pitää asettaa 
lasten edut etusijalle, ja ne pitäisi ottaa 
huomioon muun muassa varmistamalla 
riittävä äitiysloma erityisesti ottaen 
huomioon rintaruokinnan vaikutukset 
lapsen henkiselle ja fyysiselle 
kehitykselle;

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kiinnittää komission ja jäsenvaltioiden 
huomiota YK:n lasten oikeuksien 
yleissopimuksen 3 artiklaan, jonka mukaan 
lainsäädäntöelinten pitää asettaa lasten 
edut etusijalle, ja ne pitäisi ottaa huomioon 
muun muassa varmistamalla riittävä 
äitiysloma erityisesti ottaen huomioon 
rintaruokinnan vaikutukset lapsen 
henkiselle ja fyysiselle kehitykselle;

3. kiinnittää komission ja jäsenvaltioiden 
huomiota YK:n lasten oikeuksien 
yleissopimuksen 3 artiklaan, jonka mukaan 
lainsäädäntöelinten on asetettava lasten 
edut etusijalle, ja ne olisi otettava
huomioon muun muassa varmistamalla 
riittävä äitiyden aikainen terveyden 
suojelu ja terveyspalvelujen saanti;

Or. el

Tarkistus 20
Eva-Britt Svensson

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kiinnittää komission ja jäsenvaltioiden 
huomiota YK:n lasten oikeuksien 
yleissopimuksen 3 artiklaan, jonka mukaan 
lainsäädäntöelinten pitää asettaa lasten 
edut etusijalle, ja ne pitäisi ottaa huomioon 
muun muassa varmistamalla riittävä
äitiysloma erityisesti ottaen huomioon 
rintaruokinnan vaikutukset lapsen 
henkiselle ja fyysiselle kehitykselle;

3. kiinnittää komission ja jäsenvaltioiden 
huomiota YK:n lasten oikeuksien 
yleissopimuksen 3 artiklaan, jonka mukaan 
lainsäädäntöelinten on asetettava lasten 
edut etusijalle, ja ne olisi otettava
huomioon muun muassa varmistamalla 
riittävä vanhempainloma;

Or. sv

Tarkistus 21
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kiinnittää komission ja jäsenvaltioiden 
huomiota YK:n lasten oikeuksien 
yleissopimuksen 3 artiklaan, jonka mukaan 
lainsäädäntöelinten pitää asettaa lasten edut 
etusijalle, ja ne pitäisi ottaa huomioon 
muun muassa varmistamalla riittävä 
äitiysloma erityisesti ottaen huomioon 
rintaruokinnan vaikutukset lapsen 
henkiselle ja fyysiselle kehitykselle;

3. kiinnittää komission ja jäsenvaltioiden 
huomiota YK:n lasten oikeuksien 
yleissopimuksen 3 artiklaan, jonka mukaan 
lainsäädäntöelinten pitää asettaa lasten edut 
etusijalle, ja ne pitäisi ottaa huomioon 
muun muassa varmistamalla riittävä 
äitiysloma erityisesti ottaen huomioon 
äidin läsnäolon ja hellyyden sekä
rintaruokinnan vaikutukset lapsen 
henkiselle ja fyysiselle kehitykselle;

Or. pl

Tarkistus 22
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, että absoluuttisesti 
mitattuna terveydenhuoltoalalla 
työskentelee huomattavasti enemmän 
naisia kuin miehiä, mutta naiset ovat silti 
hyvin aliedustettuja päättävissä elimissä, 
ja että myös tähän on kiinnitettävä 
huomiota ja asiaa on tarkasteltava 
tulevassa strategiassa naisten ja miesten 
tasa-arvon näkökulmasta;

Or. sv

Tarkistus 23
Eva-Britt Svensson

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää valitettavana, että nuoriin 
tyttöihin ja naisiin kohdistetaan yhä 
tehokkaampaa ja 
kohderyhmäkohtaisempaa 
alkoholimainontaa ja muuta mainontaa;

Or. sv

Tarkistus 24
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta edistää ihmisten 
tietämystä lisääntymis- ja 
seksuaaliterveydestä, jotta voidaan 
ehkäistä ei-toivottuja raskauksia ja 
sairastumista sukupuoliteitse leviäviin 
tauteihin ja vähentää hedelmättömyydestä 

4. korostaa tarvetta edistää ihmisten 
tietämystä lisääntymis- ja 
seksuaaliterveydestä sekä niihin liittyvistä 
oikeuksista;
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aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä 
ongelmia;

Or. sv

Tarkistus 25
Eva-Britt Svensson

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta edistää ihmisten 
tietämystä lisääntymis- ja 
seksuaaliterveydestä, jotta voidaan 
ehkäistä ei-toivottuja raskauksia ja 
sairastumista sukupuoliteitse leviäviin 
tauteihin ja vähentää hedelmättömyydestä 
aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä 
ongelmia;

4. korostaa tarvetta järjestää kouluissa 
riittävää seksuaalivalistusta ja huolehtia 
lisääntymisterveydestä varmistamalla 
luotettavien ehkäisyvälineiden saanti ja 
naisten itsemääräämisoikeus, kuten 
oikeus aborttiin;

Or. sv

Tarkistus 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta edistää ihmisten 
tietämystä lisääntymis- ja 
seksuaaliterveydestä, jotta voidaan
ehkäistä ei-toivottuja raskauksia ja 
sairastumista sukupuoliteitse leviäviin 
tauteihin ja vähentää hedelmättömyydestä 
aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä 
ongelmia;

4. korostaa tarvetta edistää ihmisten 
tietämystä uuden tekniikan nopeasta 
kehityksestä terveyden edistämiseksi, jotta 
voidaan vähentää hedelmättömyydestä 
aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä 
ongelmia, saavuttaa kansalaisten 
hyvinvointia koskeva strateginen tavoite 
ja varmistaa Euroopan unionin kestävä 
tulevaisuus;

Or. el
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Tarkistus 27
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta edistää ihmisten 
tietämystä lisääntymis- ja 
seksuaaliterveydestä, jotta voidaan 
ehkäistä ei-toivottuja raskauksia ja 
sairastumista sukupuoliteitse leviäviin 
tauteihin ja vähentää hedelmättömyydestä 
aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä 
ongelmia;

4. korostaa tarvetta edistää ihmisten 
tietämystä tarkoituksellisesta äitiydestä, 
jotta voidaan ehkäistä ei-toivottuja 
raskauksia ja sairastumista sukupuoliteitse 
leviäviin tauteihin ja vähentää 
hedelmättömyydestä ja muista 
lisääntymissairauksista aiheutuvia 
sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia;

Or. pl

Tarkistus 28
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on riskiryhmiä, kuten 
raskaana olevat ja imettävät naiset sekä 
lapset ja nuoret tytöt, joiden terveyttä 
vaaralliset ympäristötekijät vaarantavat 
erityisesti; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan näiden 
riskiryhmien korkeatasoisen suojelun 
terveysstrategiassaan ja politiikkansa 
kokonaisstrategiassa;

Or. en
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Tarkistus 29
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa tarvetta edistää synnytystä 
edeltävää ja sen jälkeistä lääkärihoitoa 
perinataalisten indikaattorien 
kehittämisen ja säännöllisen seurannan 
avulla;

5. korostaa tarvetta edistää 
terveydenhuoltoa sekä tiedotusta 
raskaana oleville ja imettäville naisille 
raskauden ja imetyksen aikaiseen 
alkoholin ja huumeiden käyttöön sekä 
tupakointiin liittyvistä riskeistä;

Or. sv

Tarkistus 30
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää valitettavana, että raskaana 
olevien naisten käyttäytymiseen liittyvät 
terveysriskit (itse aiheutettujen ja 
toistuvien aborttien suuri määrä, 
tupakointi raskauden aikana), äidin 
koulutustaso ja lapsikuolleisuus 28. 
päivän jälkeen liittyvät edelleen kiinteästi 
toisiinsa, että teiniraskaudet ja -
synnytykset lisäävät vauvojen terveyteen 
kohdistuvia vaaroja ja että 
vastasyntyneiden sairaudet ovat 
yleistyneet;

Poistetaan.

Or. sv
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Tarkistus 31
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää valitettavana, että raskaana olevien 
naisten käyttäytymiseen liittyvät 
terveysriskit (itse aiheutettujen ja 
toistuvien aborttien suuri määrä, tupakointi 
raskauden aikana), äidin koulutustaso ja 
lapsikuolleisuus 28. päivän jälkeen
liittyvät edelleen kiinteästi toisiinsa, että 
teiniraskaudet ja -synnytykset lisäävät
vauvojen terveyteen kohdistuvia vaaroja ja 
että vastasyntyneiden sairaudet ovat 
yleistyneet;

6. on tietoinen siitä, että raskaana olevien 
naisten käyttäytymiseen liittyvät 
terveysriskit (itse aiheutettujen ja 
toistuvien aborttien suuri määrä, tupakointi 
ja alkoholin käyttö raskauden aikana), 
äidin koulutustaso ja lapsikuolleisuus 
liittyvät edelleen kiinteästi toisiinsa, pitää 
valitettavana, että teini-ikäiset altistuvat 
sairauksille ja ehkäisyvalmisteiden 
haitoille, mikä myös lisää vauvojen 
terveyteen kohdistuvia vaaroja, ja että 
vastasyntyneiden sairaudet ovat 
yleistyneet;

Or. pl

Tarkistus 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää valitettavana, että raskaana olevien 
naisten käyttäytymiseen liittyvät 
terveysriskit (itse aiheutettujen ja 
toistuvien aborttien suuri määrä, tupakointi 
raskauden aikana), äidin koulutustaso ja 
lapsikuolleisuus 28. päivän jälkeen liittyvät 
edelleen kiinteästi toisiinsa, että 
teiniraskaudet ja -synnytykset lisäävät 
vauvojen terveyteen kohdistuvia vaaroja 
ja että vastasyntyneiden sairaudet ovat 
yleistyneet;

6. on vakuuttunut siitä, että raskaana 
olevien naisten käyttäytymiseen liittyvät 
terveysriskit (itse aiheutettujen ja 
toistuvien aborttien suuri määrä, tupakointi 
raskauden aikana), äidin tiedot 
terveyskysymyksistä ja lapsikuolleisuus 28. 
päivän jälkeen liittyvät edelleen kiinteästi 
toisiinsa;

Or. el



PE409.449v01-00 18/19 AM\731439FI.doc

FI

Tarkistus 33
Eva-Britt Svensson

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää valitettavana, että raskaana olevien 
naisten käyttäytymiseen liittyvät 
terveysriskit (itse aiheutettujen ja 
toistuvien aborttien suuri määrä, tupakointi 
raskauden aikana), äidin koulutustaso ja 
lapsikuolleisuus 28. päivän jälkeen liittyvät 
edelleen kiinteästi toisiinsa, että 
teiniraskaudet ja -synnytykset lisäävät 
vauvojen terveyteen kohdistuvia vaaroja ja 
että vastasyntyneiden sairaudet ovat 
yleistyneet; 

6. pitää valitettavana, että raskaana olevien 
naisten käyttäytymiseen liittyvät 
terveysriskit (itse aiheutettujen ja 
toistuvien aborttien suuri määrä, tupakointi 
raskauden aikana) ja lapsikuolleisuus 28. 
päivän jälkeen liittyvät edelleen kiinteästi 
toisiinsa, että teiniraskaudet ja -synnytykset 
lisäävät vauvojen terveyteen kohdistuvia 
vaaroja ja että vastasyntyneiden sairaudet 
ovat yleistyneet; 

Or. sv

Tarkistus 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että sukupuolittain eritellyt
ennaltaehkäisevät toimet, terveyden 
edistäminen ja hoito auttavat vähentämään 
naisten sairastumista vaikeisiin sairauksiin 
ja kuolleisuutta sekä parantavat heidän 
elämänlaatuaan.

7. katsoo, että ennaltaehkäisevät toimet, 
jotka perustuvat tieteelliseen 
todistusaineistoon, joissa otetaan 
huomioon sukupuolinäkökohdat sekä 
paikalliset ja ikään liittyvät eriarvoisuudet 
ja jotka edistävät terveyttä ja hoitoa, sekä 
tieto- ja viestintätekniikan käyttö 
palvelujen saannin sekä työterveyden ja 
työturvallisuuden yhteydessä auttavat 
vähentämään naisten sairastumista 
vaikeisiin sairauksiin ja kuolleisuutta sekä
parantamaan Euroopan unionin 
kansalaisten elämänlaatua.
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Or. el

Tarkistus 35
Hiltrud Breyer

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että ihmiskehon ja sen osien 
kaupallistamisen kieltävä periaate 
sellaisena kuin se on esitettynä Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 3 artiklassa on 
olennainen periaate terveyden alalla sekä
erityisesti solujen, kudosten ja elinten 
luovutusta koskevissa kysymyksissä.

Or. en
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