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Módosítás 1
Anna Hedh

Véleménytervezet
 A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az egészségügy a társadalom 
részét képezi, amelyben nem teljes az 
esélyegyenlőség, és mivel ezért nemek 
szerinti különbségek vannak az 
ápolásban, kezelésben, ellátásban és a 
támogatásban,

Or. sv

Módosítás 2
Anna Hedh

Véleménytervezet
 B preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában1 az áll, hogy a nemen, 
bőrszínen, faji, etnikai vagy szociális 
származáson alapuló megkülönböztetések 
tilosak (21. cikk), mivel minden 
személynek joga van az 
egészségvédelemhez való hozzáféréshez és 
az orvosi ellátáshoz, és mivel biztosítani 
kell az egészségvédelem magas szintjét
(35. cikk),
___________________
1HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

Or. sv
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Módosítás 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
- 1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza, hogy feltétlenül el kell 
ismerni a férfiak és nők nagyobb 
beleszólási jogát azokba a kérdésekbe, 
amelyek egészségüket és orvosi 
ellátásukat érintik, valamint az 
egyetemesség, egyenlőség és szolidaritás
általános értékeinek megfelelően a 
gyermekek jogát egészségük korlátlan 
védelméhez;

Or. el

Módosítás 4
Anna Hedh

Véleménytervezet
– 1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

- 1. üdvözli a Bizottság egészségről szóló 
Fehér Könyvének elfogadását, sajnálatát 
fejezi ki ugyanakkor, hogy az előterjesztett 
javaslatban nem elemzik az azonos 
bánásmód aspektusát és az alapelvek, 
intézkedések és célok tekintetében nem 
integrálták azt a javaslatban; felhívja a 
Bizottságot, hogy a jövőbeli stratégia 
minden területén fokozottan vegye 
figyelembe az egyenlő bánásmód
aspektusát;

Or. sv
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Módosítás 5
Anna Hedh

Véleménytervezet
- 1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

- 1a. utal arra, hogy szükség van nemek 
szerint differenciált statisztikára, hogy 
egyértelművé tehessék és adatokkal 
támaszthassák alá a férfiak és nők 
esetében a diagnózis felállítása és a 
kezelés során megjelenő, valamint az 
egészségügyben az erőforrások férfiakra 
és nőkre vonatkozó elosztásában 
mutatkozó különbségeket és 
felléphessenek ezek ellen; felhívja a 
Bizottságot, hogy a Nemek Közötti 
Egyenlőség Intézetével együtt dolgozzanak 
ki ezen a területen iránymutatásokat és 
egészségügyi mutatókat a nemek szerint 
differenciált statisztikához, mivel ez a 
tagállamok nagy részében még nem 
történt meg;

Or. sv

Módosítás 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
 1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi 
kérdéseket az EU minden szakpolitikájába 
integrálni kell, valamint az egészségügyi 
politikában támogatni kell a nemek közötti 
egyenlőség érvényesülését;

1. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi 
kérdéseket az EU minden szakpolitikájába 
integrálni kell – és eszközöket is 
alkalmazni kell a következmények 
felbecsüléséhez és kiértékeléséhez, hogy 
ezáltal ne csak a kommunikáció és a 
megértés javuljon, hanem egy hosszú távú 
kezdeményezés elfogadásával hatékony 
vita is meginduljon európai szinten az 
egészségügyi kérdéseket illetően –
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valamint az egészségügyi politikában 
támogatni kell a nemek közötti egyenlőség 
érvényesülését;

Or. el

Módosítás 7
Anna Hedh

Véleménytervezet
 1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi 
kérdéseket az EU minden szakpolitikájába 
integrálni kell, valamint az egészségügyi 
politikában erőteljesen támogatni kell a 
nemek közötti egyenlőség érvényesülését;

1. hangsúlyozza, hogy az EK-szerződés 
152. cikkének megfelelően az EU minden 
érintett szakpolitikájának segítségével 
biztosítani kell az egészségvédelem magas 
szintjét, valamint az egészségügyi 
politikában következetesen támogatni kell 
a nemek közötti egyenlőség 
érvényesülését;

Or. sv

Módosítás 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
 1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. bírálja, hogy a Bizottság az „Együtt az 
egészségért: Stratégiai megközelítés az EU 
számára 2008–2013” című fehér 
könyvében nem megfelelően vette 
figyelembe a „nemek közötti egyenlőség”
érvényesülését;

Or. en
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Módosítás 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
 1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. utal arra, hogy a „nemek közötti 
egyenlőség” érvényesülése hozzájárulhat 
ahhoz, hogy megállapítsák a férfiak és 
nők, valamint a lányok és fiúk közötti 
különbségeket és egyértelművé tegyék 
azokat, valamint egyidejűleg ahhoz is, 
hogy felmutathassák ezeknek a 
különbségeknek az egészségi állapotra, az 
egészségügyi rendszerhez való 
hozzáférésre és a rendszerrel való 
kölcsönhatásokra gyakorolt hatásait;

Or. en

Módosítás 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
 1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. utal arra, hogy a beteg neme döntő 
tényező a tünetek megállapítását, a 
diagnózis felállítását és az orvos, illetve a 
gyógyító személyzet által lefolytatott orvosi 
kezelést illetően abban az esetben is, ha a 
férfiak és nők tünetei egyáltalán nem 
különböznek és nem állnak fenn olyan 
biogyógyászati okok, amelyek igazolnák 
az eltérő kezelést;

Or. en
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Módosítás 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy az 
Egészségügyi Világszervezet ajánlásai 
alapján készítsen jelentést a nők és a 
gyermekek egészségi állapotáról, és ezáltal 
tegye lehetővé, hogy a tevékenységeket a 
különböző célcsoportokra irányítsák, 
valamint hogy elemzés készüljön a 
szolgáltatások elérhetőségéről és hatásairól 
a különböző társadalmi csoportokban és 
régiókban;

2. felhívja a Bizottságot, hogy az 
Egészségügyi Világszervezet ajánlásai 
alapján készítsen jelentést a nők és a 
gyermekek egészségi állapotáról, és ezáltal 
tegyen lehetővé tevékenységeket, valamint 
hogy a demográfiai változások és a 
környezeti tényezők figyelembevételével
elemzés készüljön a szolgáltatások 
elérhetőségéről és hatásairól a különböző 
társadalmi csoportokban és régiókban;

Or. el

Módosítás 12
Eva-Britt Svensson

Véleménytervezet
 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy az 
Egészségügyi Világszervezet ajánlásai 
alapján készítsen jelentést a nők és a 
gyermekek egészségi állapotáról, és ezáltal 
tegye lehetővé, hogy a tevékenységeket a 
különböző célcsoportokra irányítsák, 
valamint hogy elemzés készüljön a 
szolgáltatások elérhetőségéről és hatásairól 
a különböző társadalmi csoportokban és 
régiókban;

2. felhívja a Bizottságot, hogy az 
Egészségügyi Világszervezet ajánlásai 
alapján készítsen jelentést a nők és a 
gyermekek egészségi állapotáról, és ezáltal 
tegye lehetővé, hogy a tevékenységeket a 
különböző célcsoportokra irányítsák, 
valamint hogy elemzés készüljön a 
szolgáltatások elérhetőségéről és esetleges 
költségeiről, valamint hatásairól a 
különböző társadalmi csoportokban és 
régiókban;

Or. sv



AM\731439HU.doc 9/20 PE409.449v01-00

HU

Módosítás 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
 2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. meggyőződése, hogy az egészségről 
megszerzett ismeretek és az 
egészségvédelem érdekében élethosszig
tartó tanulással elsajátított alapvető 
képességek hozzájárulnak a 
munkavállalók, idősebb emberek és 
gyerekek jó egészségi állapotának
biztosításához;

Or. el

Módosítás 14
Anna Hedh

Véleménytervezet
 2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az alapvető 
egészségügyi értékekről szóló nyilatkozat 
jövőbeli elfogadásakor fokozottan vegyék 
figyelembe, hogy meg kell fékezni a 
nőkkel és férfiakkal szembeni egyenlőtlen 
bánásmódot az egészség és az egészségügy 
tekintetében;

Or. sv
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Módosítás 15
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
 2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. követeli, hogy a szolidaritás játsszon 
nagyobb szerepet, beleértve a 
támogatásokat azon nők és férfiak, 
valamint lányok és fiúk részére, akik rossz 
egészségi állapotban vannak vagy 
fogyatékkal élnek; felhívja a Bizottságot, 
hogy e tekintetben javasoljon további 
intézkedéseket az egészségügyi 
stratégiájában;

Or. en

Módosítás 16
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
 2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza annak tényét, hogy az 
egészség a teljes testi, szellemi és szociális 
jó közérzet állapotát jelenti, nem pedig
csak a betegség és gyengeség jelenlétét;

Or. en
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Módosítás: 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. hangsúlyozza, hogy azoknak a 
környezeti tényezőknek, amelyek a nők és 
férfiak, valamint a lányok és fiúk 
egészségét befolyásolják, mint például a 
levegőszennyezés, a veszélyes vegyületek
és a mérgező peszticidek, erősebben a 
köztudatba kell kerülniük; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
környezeti tényezőket  általános és 
egészségpolitikai stratégiáikban 
határozottabban vegyék figyelembe, egy 
magasabb egészségvédelmi színvonal 
biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás: 18
Anna Hedh

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottság és a tagállamok 
figyelmét a gyermekek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény 3. cikkére, amelynek 
értelmében a jogalkotó szerveknek 
elsőbbséget kell biztosítaniuk a gyermekek 
érdekei számára, és amelyet tiszteletben 
kellene tartani többek között az elegendő 
hosszúságú szülési szabadság 
meghatározásakor, különös tekintettel az 
anyatejjel való táplálásnak a csecsemő 
lelki és testi fejlődésére gyakorolt 
hatására;

törölve

Or. sv
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Módosítás: 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottság és a tagállamok 
figyelmét a gyermekek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény 3. cikkére, amelynek 
értelmében a jogalkotó szerveknek 
elsőbbséget kell biztosítaniuk a gyermekek 
érdekei számára, és amelyet tiszteletben 
kellene tartani többek között az elegendő 
hosszúságú szülési szabadság
meghatározásakor, különös tekintettel az 
anyatejjel való táplálásnak a csecsemő 
lelki és testi fejlődésére gyakorolt 
hatására;

3. felhívja a Bizottság és a tagállamok 
figyelmét a gyermekek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény 3. cikkére, amelynek 
értelmében a jogalkotó szerveknek 
elsőbbséget kell biztosítaniuk a gyermekek 
érdekei számára, ahol az egészség 
védelmére szolgáló szükséges intézkedések
és az egészségügyi szolgáltatásokhoz a 
terheség ideje alatti hozzáférés ennek 
egyik módját jelenítik meg;

Or. el

Módosítás: 20
Eva-Britt Svensson

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottság és a tagállamok 
figyelmét a gyermekek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény 3. cikkére, amelynek 
értelmében a jogalkotó szerveknek 
elsőbbséget kell biztosítaniuk a gyermekek 
érdekei számára, és amelyet tiszteletben 
kellene tartani többek között az elegendő 
hosszúságú szülési szabadság 
meghatározásakor, különös tekintettel az 
anyatejjel való táplálásnak a csecsemő 
lelki és testi fejlődésére gyakorolt 
hatására;

3. felhívja a Bizottság és a tagállamok 
figyelmét a gyermekek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény 3. cikkére, amelynek 
értelmében a jogalkotó szerveknek 
elsőbbséget kell biztosítaniuk a gyermekek 
érdekei számára, amennyiben többek 
között a szülői szabadságra vonatkozó 
szükséges rendelkezéseket alkotnak;
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Or. sv

Módosítás: 21
Urszula Krupa

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottság és a tagállamok 
figyelmét a gyermekek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény 3. cikkére, amelynek 
értelmében a jogalkotó szerveknek 
elsőbbséget kell biztosítaniuk a gyermekek 
érdekei számára, és amelyet tiszteletben 
kellene tartani többek között az elegendő 
hosszúságú szülési szabadság 
meghatározásakor, különös tekintettel az 
anyatejjel való táplálásnak a csecsemő lelki 
és testi fejlődésére gyakorolt hatására;

3. felhívja a Bizottság és a tagállamok 
figyelmét a gyermekek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény 3. cikkére, amelynek 
értelmében a jogalkotó szerveknek 
elsőbbséget kell biztosítaniuk a gyermekek 
érdekei számára, és amelyet tiszteletben 
kellene tartani többek között az elegendő 
hosszúságú szülési szabadság 
meghatározásakor, különös tekintettel az 
anya jelenlétének és gondoskodásának, 
valamint az anyatejjel való táplálásnak a 
csecsemő lelki és testi fejlődésére 
gyakorolt hatására;

Or. pl

Módosítás: 22
Anna Hedh

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. utal arra, hogy abszolút számokban 
kifejezve jelentősen több az 
egészségügyben dolgozó nők, mint férfiak 
a száma, illetve, hogy a döntéshozó 
szervekben a nők azonban erősen 
alulreprezentáltak, és hogy ezt a jövőbeli 
stratégiában az adott nem 
perspektívájából figyelembe kell venni és 
elemezni kell;
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Or. sv

Módosítás: 23
Eva-Britt Svensson

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
fiatal lányok és nők - többek között az 
alkoholra vonatkozó – egyre hatékonyabb 
és célcsoport-orientált reklámnak vannak 
kitéve;

Or. sv

Módosítás: 24
Anna Hedh

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a reproduktív és a 
szexuális egészség vonatkozásában 
feltétlenül fokozni kell a lakosság 
tudatosságát a nem kívánt terhességek 
megelőzése és a nemi úton terjedő 
betegségek elkerülése, valamint a 
meddőséggel összefüggő társadalmi és 
egészségügyi problémák mérséklése 
érdekében;

4. hangsúlyozza, hogy a reproduktív és a 
szexuális egészség, és az azokra vonatkozó 
jogok tekintetében a lakosság tudatosságát 
feltétlenül fokozni kell;

Or. sv



AM\731439HU.doc 15/20 PE409.449v01-00

HU

Módosítás: 25
Eva-Britt Svensson

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a reproduktív és a 
szexuális egészség vonatkozásában fokozni 
kell a lakosság tudatosságát a nem kívánt 
terhességek megelőzése és a nemi úton 
terjedő betegségek elkerülése, valamint a 
meddőséggel összefüggő társadalmi és 
egészségügyi problémák mérséklése 
érdekében;

4. hangsúlyozza, hogy az iskolákban a 
megfelelő szexulális nevelés szükséges; 
hangsúlyozza, hogy a reproduktív 
egészség érdekében szükséges, hogy 
biztosítva legyen a biztonságos 
fogamzásgátló eszközökhöz való 
hozzáférés, és a nőknek az a joga, hogy 
saját testük felett rendelkezzenek, amihez 
a terhessség-megszakítás joga is 
hozzátartozik;

Or. sv

Módosítás: 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a reproduktív és a 
szexuális egészség vonatkozásában 
feltétlenül fokozni kell a lakosság 
tudatosságát a nem kívánt terhességek
megelőzése és a nemi úton terjedő 
betegségek elkerülése, valamint a 
meddőséggel összefüggő társadalmi és 
egészségügyi problémák mérséklése 
érdekében;

4. hangsúlyozza, hogy az egészség 
előmozdítására vonatkozó új technológiák 
gyors fejlődése vonatkozásában feltétlenül
fokozni kell a lakosság tudatosságát, a 
meddőséggel összefüggő társadalmi és 
egészségügyi problémák mérséklése 
érdekében, a lakosság jóléte, mint 
stratégiai cél elérése és Európa 
fenntartható jövője biztosítása érdekében;

Or. el
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Módosítás: 27
Urszula Krupa

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a reproduktív és a 
szexuális egészség vonatkozásában 
feltétlenül fokozni kell a lakosság 
tudatosságát a nem kívánt terhességek 
megelőzése és a nemi úton terjedő 
betegségek elkerülése, valamint a 
meddőséggel összefüggő társadalmi és 
egészségügyi problémák mérséklése 
érdekében;

4. hangsúlyozza, hogy a tervezett terhesség
vonatkozásában feltétlenül fokozni kell a 
lakosság tudatosságát a nem kívánt 
terhességek megelőzése és a nemi úton 
terjedő betegségek elkerülése, valamint a 
meddőséggel és a nemzőképesség egyéb 
kóros zavaraival összefüggő társadalmi és 
egészségügyi problémák mérséklése 
érdekében;

Or. pl

Módosítás: 28
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza azt a tényt, hogy azon 
személycsoportok, amelyek egészsége 
veszélyeztetett, mint a terhes és a szoptató 
nők, gyerekek és lányok, különös 
veszélynek vannak kitéve veszélyes 
környezeti tényezők révén; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy az 
általános, és egészségpolitikai 
stratégiáikban biztosítsák ezen 
veszélyeztetett személycsoportok számára 
az egészségvédelem magas színvonalát;

Or. en
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Módosítás: 29
Anna Hedh

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy perinatális mutatók 
kidolgozása és rendszeres ellenőrzés által
javítani kell a szülés előtti és utáni orvosi 
ellátást;

5. hangsúlyozza, hogy a terhes és szoptató 
nők egészségügyi ellátásán és a terhesség 
alatti alkohol-, kábítószerfogyasztás és 
dohányzás veszélyeiről való tájékoztatáson 
és a szoptatási időn javítani kell; 

Or. sv

Módosítás: 30
Anna Hedh

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a terhes 
nők egészségügyi magatartásából eredő 
kockázatok (a művi és spontán abortuszok 
magas száma, terhesség alatti dohányzás), 
az anya iskolázottsági szintje és a 28 
napon túli csecsemőhalandóság továbbra 
is szorosan összefüggnek egymással, hogy 
a serdülőkori terhesség és szülés továbbra 
is fokozott kockázattal jár az újszülött 
egészségére nézve, és hogy az újszülöttek 
betegségei gyakoribbá váltak;

törölve

Or. sv

Módosítás: 31
Urszula Krupa

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a terhes 
nők egészségügyi magatartásából eredő 
kockázatok (a művi és spontán abortuszok 
magas száma, terhesség alatti dohányzás), 
az anya iskolázottsági szintje és a 28 
napon túli csecsemőhalandóság továbbra 
is szorosan összefüggnek egymással, hogy 
a serdülőkori terhesség és szülés továbbra 
is fokozott kockázattal jár az újszülött 
egészségére nézve, és hogy az újszülöttek 
betegségei gyakoribbá váltak;

6. utal a tényre, hogy a terhes nők 
egészségügyi magatartásából eredő 
kockázatok (a művi és spontán abortuszok 
magas száma, terhesség alatti dohányzás és 
alkoholfogyasztás), az anya iskolázottsági 
szintje és a 28 napon túli 
csecsemőhalandóság továbbra is szorosan 
összefüggnek egymással; sajnálatát fejezi 
ki amiatt, hogy a fogamzásgátló szerek 
által előhívott betegségek és károsodások 
a serdülőket érintik és az újszülött 
egészségére nézve veszélyt jelentenek, és 
hogy az újszülöttek betegségei gyakoribbá 
váltak;

Or. pl

Módosítás: 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
6 pont

Véleménytervezet Módosítás

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a terhes 
nők egészségügyi magatartásából eredő 
kockázatok (a művi és spontán abortuszok 
magas száma, terhesség alatti dohányzás), 
az anya iskolázottsági szintje és a 28 napon 
túli csecsemőhalandóság továbbra is 
szorosan összefüggnek egymással, hogy a 
serdülőkori terhesség és szülés továbbra is 
fokozott kockázattal jár az újszülött 
egészségére nézve, és hogy az újszülöttek 
betegségei gyakoribbá váltak;

6. meggyőződése, hogy a terhes nők 
egészségügyi magatartásából eredő 
kockázatok (a művi és spontán abortuszok 
magas száma, terhesség alatti dohányzás), 
anyák egészségügyi kérdésekben való 
tájékozottságának mértéke és a 28 napon 
túli csecsemőhalandóság továbbra is 
szorosan összefüggnek egymással;

Or. el
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Módosítás: 33
Eva-Britt Svensson

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a terhes 
nők egészségügyi magatartásából eredő 
kockázatok (a művi és spontán abortuszok 
magas száma, terhesség alatti dohányzás), 
az anya iskolázottsági szintje és a 28 
napon túli csecsemőhalandóság továbbra is 
szorosan összefüggnek egymással, hogy a 
serdülőkori terhesség és szülés továbbra is 
fokozott kockázattal jár az újszülött 
egészségére nézve, és hogy az újszülöttek 
betegségei gyakoribbá váltak;

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a terhes 
nők egészségügyi magatartásából eredő 
kockázatok (a művi és spontán abortuszok 
magas száma, terhesség alatti dohányzás) 
és a 28 napon túli csecsemőhalandóság 
továbbra is szorosan összefüggnek 
egymással, hogy a serdülőkori terhesség és 
szülés továbbra is fokozott kockázattal jár 
az újszülött egészségére nézve, és hogy az 
újszülöttek betegségei gyakoribbá váltak;

Or. sv

Módosítás: 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a nemek szerint 
differenciált megelőző intézkedések, 
egészségfejlesztés és gyógykezelés 
hozzájárulnak a nők súlyos betegségekben 
való megbetegedési arányának és 
halandóságának csökkentéséhez, és javítják 
életminőségüket. 

7. úgy véli, hogy a megelőző intézkedések, 
amelyek tudományosan igazolt adatokon 
alapulnak, a nemeket figyelembe vevő 
megfontolásokat, valamint helyi és 
életkortól függő egyenlőtlenségeket 
figyelembe vesznek, és az egészség 
fejlesztését és gyógykezelést szolgálják, 
valamint a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésnél az információs és 
kommunikációs technológia (IKT) 
felhasználása, valamint a munkahelyi 
biztonsággal és egészséggel való 
összefüggésben hozzájárulnak a nők súlyos 
betegségekben való megbetegedési 
arányának és halandóságának 
csökkentéséhez, és az életminőség EU-beli
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javításához. 

Or. el

Módosítás: 35
Hiltrud Breyer

Véleménytervezet
7a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy az EU Alapjogi 
Chartájának 3. cikkében nevezett emberi 
test és részei haszonszerzési célú 
felhasználásának tilalma az egészség 
területén jelentős alapelvet jelenít meg, 
különösen a sejt-, szövet-, és 
szervadományozás vonatkozásában; 

Or. en
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