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Amendement 1
Anna Hedh

Ontwerpadvies
overwegende A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. Aangezien de zorg een maatschappelijk 
veld betreft waar het nog ontbreekt aan 
volkomen rechtsgelijkheid, is er in de 
zorg, de behandeling, de hulpverlening en 
ondersteuning nog steeds sprake van 
seksegerelateerd onderscheid.

Or. sv

Amendement 2
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Overwegende B (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B.  In het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie1 wordt gesteld dat 
discriminatie op grond van geslacht, ras, 
kleur, etnische of sociale afkomst 
verboden is (artikel 21), dat eenieder recht 
heeft op toegang tot preventieve 
gezondheidszorg en op medische 
verzorging en dat een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid wordt gewaarborgd (artikel 
35).

Or. sv

                                               
1 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.
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Amendement 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf - 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. onderstreept de erkenning van de 
fundamentele betekenis van de erkenning 
van het recht van mannen en vrouwen op 
meer inspraak in de vraagstukken met 
betrekking tot hun gezondheid en 
gezondheidszorg, en het recht van 
kinderen op onvoorwaardelijke 
bescherming van hun gezondheid, 
uitgaande van de algemene waarden van 
universaliteit, gelijkwaardigheid en 
solidariteit;  

Or. el

Amendement 4
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf - 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- 1. Het Europees Parlement is verheugd 
over het witboek van de Commissie inzake 
gezondheid, maar betreurt het feit dat de 
uitgangspunten, maatregelen en 
doelstellingen in het gepresenteerde 
verslag tekortschieten op het vlak van 
analyse en gendermainstreaming. Het 
Parlement dringt er bij de Commissie op 
aan om bij de toekomstige  strategie voor 
elk gebied gendermainstreaming duidelijk 
als thema neer te zetten.

Or. sv
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Amendement 5
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf - 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- 1a. Het Europees Parlement herinnert 
aan de behoefte aan naar geslacht en 
gender uitgesplitste statistieken om 
verschillen tussen mannen en vrouwen 
ten aanzien van diagnose, behandeling en 
toewijzing van middelen binnen de 
gezondheids- en ziekenzorg aan het licht 
te brengen, te staven en  daarop 
maatregelen te treffen. Het Parlement 
dringt er bij de Commissie op aan om op 
dit gebied samen met het Instituut voor 
gendergelijkheid richtlijnen en 
gezondheidsindicatoren uit te werken voor 
naar gender uitgesplitste statistieken, 
aangezien deze in de meeste lidstaten nog 
altijd ontbreken.

Or. sv

Amendement 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt de noodzaak om kwesties van 
volksgezondheid te integreren in alle 
beleidsterreinen van de EU en de integratie 
van gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen in het volksgezondheidsbeleid te 
versterken;

1. benadrukt de noodzaak om kwesties van 
volksgezondheid te integreren in alle 
beleidsterreinen van de EU, door ook 
gebruik te maken van de instrumenten 
voor effectbeoordeling en –evaluatie, 
waarmee zowel de promotie en het begrip 
van gezondheidsvraagstukken als ook de 
daadwerkelijke aanpak daarvan op 
communautair niveau kunnen worden 
verbeterd via de aanvaarding van een 
benadering op lange termijn, en de 
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integratie van gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen in het volksgezondheidsbeleid 
te versterken;

Or. el

Amendement 7
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Het Europees Parlement benadrukt het 
belang dat volksgezondheidsvragen in alle 
Europese beleidsterreinen worden 
opgenomen en dat er in het beleid ten 
aanzien van volksgezondheid een verdere
gendermainstreaming plaatsvindt;

1. Het Europees Parlement benadrukt het 
belang van de waarborging van een hoog 
niveau van bescherming overeenkomstig 
artikel 152 van het Verdrag binnen alle 
relevante beleidsterreinen van de Europese 
Unie evenals het belang van 
gendermainstreaming als onmisbaar
onderdeel van volksgezondheidsbeleid;

Or. sv

Amendement 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1bis. uit kritiek op de Commissie omdat zij 
in haar witboek ‘Samen werken aan 
gezondheid: een EU-strategie voor 2008-
2013’ niet naar  behoren rekening heeft 
gehouden met gender mainstreaming;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat gender mainstreaming 
helpt bij het opsporen en ophelderen van 
de verschillen tussen vrouwen en 
mannen, jongens en meisjes, en aantoont 
welke weerslag deze verschillen hebben op 
de gezondheidstoestand, de toegang tot en 
de interactie met het stelsel van 
gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. wijst erop dat het geslacht van 
een patiënt een factor van cruciaal belang 
is in de manier waarop 
artsen/gezondheidszorgpersoneel de 
symptomen interpreteren, de diagnose 
stellen en een behandeling geven, zelfs 
indien de symptomen bij vrouwen en 
mannen precies dezelfde zijn en geen 
enkel biomedisch feit een onderscheid 
rechtvaardigt;

Or. en
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Amendement 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. doet een beroep op de Commissie om op 
grond van aanbevelingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie een verslag 
uit te brengen over de gezondheidstoestand 
van vrouwen en kinderen opdat 
maatregelen kunnen worden genomen die 
speciaal gericht zijn op verschillende 
doelgroepen en analyses kunnen worden 
gemaakt van de toegankelijkheid van 
gezondheidsdiensten en de gevolgen 
daarvan voor verschillende sociale groepen 
in verschillende regio’s;

2. doet een beroep op de Commissie om op 
grond van aanbevelingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie een verslag 
uit te brengen over de gezondheidstoestand 
van vrouwen en kinderen opdat 
maatregelen kunnen worden genomen en 
analyses kunnen worden gemaakt van de 
toegankelijkheid van gezondheidsdiensten 
en de gevolgen daarvan voor verschillende 
sociale groepen in verschillende regio’s, 
rekening houdend met de demografische 
veranderingen en de milieufactoren;

Or. el

Amendement 12
Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Het Europees Parlement verzoekt de 
Commissie om op basis van de 
aanbevelingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie een rapport 
voor te leggen over gezondheid bij 
vrouwen en kinderen. Zo kunnen op 
doelgroepen toegesneden maatregelen 
worden getroffen en kan worden bepaald 
hoe toegankelijk diensten zijn en welke 
invloed dit heeft op verschillende 
maatschappelijke groepen in verschillende 
regio's.

2. Het Europees Parlement verzoekt de 
Commissie om op basis van de 
aanbevelingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie een rapport 
voor te leggen over gezondheid bij 
vrouwen en kinderen. Zo kunnen op 
doelgroepen toegesneden maatregelen 
worden getroffen en kan worden bepaald 
hoe toegankelijk diensten zijn, wat deze 
diensten eventueel kosten en welke 
invloed dit heeft op verschillende 
maatschappelijke groepen in verschillende 
regio's.

Or. sv
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Amendement 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is er zeker van dat het waarborgen 
van een goede gezondheidstoestand van 
beroepspersonen, ouderen en kinderen 
berust op de kennis van 
gezondheidsvraagstukken en op het via 
levenlang leren verwerven van 
fundamentele vaardigheden voor de 
bescherming van de gezondheid; 

Or. el

Amendement 14
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2a. Het Europees Parlement verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om bij de 
toekomstige aanneming van een 
verklaring betreffende fundamentele 
gezondheidswaarden uitdrukkelijk een 
terugdringing van ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen op het gebied van 
gezondheid en in de gezondheidszorg op 
te nemen.

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt erop aan dat een 
belangrijkere rol wordt toegekend aan het 
vraagstuk van de solidariteit, hetgeen 
inhoudt dat steun moet worden gegeven 
aan de vrouwen en mannen, meisjes en 
jongens die lijden onder een gebrekkige 
gezondheidstoestand of een handicap;  
doet een beroep op de Commissie om in de 
gezondheidsstrategie een voorstel te doen  
voor verdere activiteiten ter zake;

Or. en

Amendement 16
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. onderstreept dat gezondheid een 
toestand van volledig lichamelijk, 
geestelijk en sociaal welzijn is, en niet 
enkel de afwezigheid van ziekte of gebrek 
betekent;

Or. en

Amendement 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 quater. beklemtoont de noodzaak om te 
zorgen voor bewustwording met 
betrekking tot de milieufactoren die de 
gezondheid van vrouwen en mannen, 
meisjes en jongens beïnvloeden, zoals 
luchtverontreiniging, gevaarlijke 
chemische stoffen en toxische 
plantenverdelgingsmiddelen; doet een 
beroep op de Commissie en de lidstaten 
om in hun gezondheidsstrategieën en 
alomvattende beleidsstrategieën sterker 
rekening te houden met milieufactoren, 
teneinde een hoog niveau van 
gezondheidsbescherming te verzekeren; 

Or. en

Amendement 18
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Het Europees Parlement wijst de 
Commissie en de lidstaten op artikel 3 in 
het VN-Verdrag voor de rechten van het 
kind, waarin er bij wetgevende instanties 
op wordt aangedrongen om prioriteit te 
geven aan de belangen van het kind, 
onder meer door het aannemen van 
noodzakelijke bepalingen voor 
zwangerschapsverlof, met bijzondere 
aandacht voor het belang van 
borstvoeding voor de psychische en 
lichamelijke ontwikkeling van het kind;

geschrapt

Or. sv
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Amendement 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vestigt de aandacht van de Commissie 
en de lidstaten op artikel 3 van het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind, 
waarin wetgevende organen worden 
opgeroepen de belangen van kinderen als 
belangrijkste overweging te beschouwen, 
onder andere door de nodige voorzieningen 
voor moederschapsverlof te treffen en 
daarbij in het bijzonder rekening te 
houden met het effect van borstvoeding op
de geestelijke en lichamelijke 
ontwikkeling van een zuigeling; 

3. vestigt de aandacht van de Commissie 
en de lidstaten op artikel 3 van het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind, 
waarin wetgevende organen worden 
opgeroepen de belangen van kinderen als 
belangrijkste overweging te beschouwen, 
onder andere door de nodige voorzieningen 
te treffen voor de bescherming van de 
gezondheid en de toegang tot 
gezondheidsdiensten tijdens het 
moederschap; 

Or. el

Amendement 20
Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Het Europees Parlement wijst de 
Commissie en de lidstaten op artikel 3 in 
het VN-Verdrag voor de rechten van het 
kind, waarin er bij wetgevende instanties 
op wordt aangedrongen om prioriteit te 
geven aan de belangen van het kind, onder 
meer door het aannemen van noodzakelijke 
bepalingen voor zwangerschapsverlof, met 
bijzondere aandacht voor het belang van
borstvoeding voor de psychische en 
lichamelijke ontwikkeling van het kind;

3. Het Europees Parlement wijst de 
Commissie en de lidstaten op artikel 3 in 
het VN-Verdrag voor de rechten van het 
kind, waarin er bij wetgevende instanties 
op wordt aangedrongen om prioriteit te 
geven aan de belangen van het kind, onder 
meer door het aannemen van noodzakelijke 
bepalingen voor ouderschapsverlof.

Or. sv
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Amendement 21
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vestigt de aandacht van de Commissie 
en de lidstaten op artikel 3 van het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind, 
waarin wetgevende organen worden 
opgeroepen de belangen van kinderen als 
belangrijkste overweging te beschouwen, 
onder andere door de nodige voorzieningen 
voor moederschapsverlof te treffen en 
daarbij in het bijzonder rekening te houden 
met het effect van borstvoeding op de 
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling 
van een zuigeling;

3. vestigt de aandacht van de Commissie 
en de lidstaten op artikel 3 van het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind, 
waarin wetgevende organen worden 
opgeroepen de belangen van kinderen als 
de belangrijkste overweging te 
beschouwen, onder andere door de nodige 
voorzieningen voor moederschapsverlof te 
treffen en daarbij in het bijzonder rekening 
te houden met het effect van de 
aanwezigheid en genegenheid van de 
moeder en van borstvoeding op de 
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling 
van een zuigeling;

Or. pl

Amendement 22
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3a. Het Europees Parlement herinnert 
aan het gegeven dat er in absolute cijfers 
beduidend meer vrouwen dan mannen 
werkzaam zijn in de gezondheids- en 
ziekenzorg, maar dat vrouwen nog steeds 
sterk ondervertegenwoordigd zijn in 
besluitvormende instanties. Ook aan dit 
gegeven moet aandacht worden 
geschonken; de toekomstige strategie 
moet hiervan een analyse vanuit 
genderperspectief te bevatten.

Or. sv
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Amendement 23
Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3a.Het Europees Parlement betreurt dat 
jonge meisjes en vrouwen blootstaan aan 
steeds effectiever en doelgroepsgerichte 
reclame voor onder meer alcohol,

Or. sv

Amendement 24
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Het Europees Parlement wijst op de 
noodzaak van het bevorderen van het 
publieke bewustzijn ten aanzien van 
reproductieve en seksuele gezondheid ter 
voorkoming van ongewenste 
zwangerschappen en de verspreiding van 
seksueel overdraagbare aandoeningen en 
ter vermindering van maatschappelijke 
problemen en gezondheidsproblemen ten 
gevolge van onvruchtbaarheid;

4. Het Europees Parlement wijst op de 
noodzaak van het bevorderen van het 
publieke bewustzijn ten aanzien van 
reproductieve en seksuele gezondheid en 
rechten;

Or. sv

Amendement 25
Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Het Europees Parlement wijst op de 4. Het Europees Parlement wijst op de 
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noodzaak van het bevorderen van het 
publieke bewustzijn ten aanzien van 
reproductieve en seksuele gezondheid ter 
voorkoming van ongewenste 
zwangerschappen en de verspreiding van 
seksueel overdraagbare aandoeningen en 
ter vermindering van maatschappelijke 
problemen en gezondheidsproblemen ten 
gevolge van onvruchtbaarheid ;

noodzaak van toereikende seksuele 
voorlichting in het onderwijs. Het 
Europees Parlement wijst op de noodzaak 
van reproductieve gezondheid door middel 
van de beschikbaarheid van veilige 
voorbehoedsmiddelen en het recht van 
vrouwen om over het eigen lichaam te 
beschikken, zoals het recht op abortus.

Or. sv

Amendement 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt de noodzaak om het publieke 
bewustzijn met betrekking tot 
reproductieve en seksuele gezondheid te 
vergroten teneinde ongewenste 
zwangerschappen en de verspreiding van 
seksueel overdraagbare ziekten te 
voorkomen en de sociale en 
gezondheidsproblemen als gevolg van 
onvruchtbaarheid te verminderen; 

4. benadrukt de noodzaak om het publieke 
bewustzijn met betrekking tot de pijlsnelle 
ontwikkeling van nieuwe technologieën 
voor gezondheidsbevordering te 
vergroten, teneinde de sociale en 
gezondheidsproblemen als gevolg van 
onvruchtbaarheid te verminderen, het 
strategisch doel inzake welzijn te bereiken 
en Europa een levensvatbare toekomst te 
garanderen;

Or. el

Amendement 27
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt de noodzaak om het publieke 
bewustzijn met betrekking tot 
reproductieve en seksuele gezondheid te 

4. benadrukt de noodzaak om het publieke 
bewustzijn met betrekking tot bewust 
moederschap te vergroten teneinde 
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vergroten teneinde ongewenste 
zwangerschappen en de verspreiding van 
seksueel overdraagbare ziekten te 
voorkomen en de sociale en 
gezondheidsproblemen als gevolg van 
onvruchtbaarheid te verminderen;

ongewenste zwangerschappen, de 
verspreiding van seksueel overdraagbare 
ziekten te voorkomen en de sociale en 
gezondheidsproblemen als gevolg van 
andere pathologische 
voortplantingsproblemen, waaronder 
onvruchtbaarheid te verminderen;

Or. pl

Amendement 28
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat er kwetsbare 
groepen zijn, zoals vrouwen die zwanger 
zijn of borstvoeding geven, kinderen en 
meisjes in de puberteit, wier gezondheid 
aan bijzondere risico’s is blootgesteld 
wegens gevaarlijke milieufactoren; doet 
een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om in hun 
gezondheidsstrategieën en alomvattende 
beleidsstrategieën een hoog niveau van 
bescherming van deze kwetsbare groepen 
te verzekeren; 

Or. en

Amendement 29
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Het Europees Parlement benadrukt de 
noodzaak van het verbeteren van pre- en 
postnatale zorg aan moeders en de zorg 

5. Het Europees Parlement benadrukt de 
noodzaak van een betere gezondheids- en 
ziekenzorg en voorlichting aan zwangere 
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voor pasgeboren kinderen door nieuwe 
indicatoren te ontwikkelen voor pre- en 
postnatale zorg en door de gezondheid 
van moeder en kind voortdurend te 
volgen;

en borstvoedende vrouwen over de risico's 
van het gebruik van alcohol, drugs en 
tabak tijdens de zwangerschap en de 
borstvoeding.

Or. sv

Amendement 30
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Het Europees Parlement betreurt dat 
risicovol gedrag onder zwangere vrouwen 
(groot aantal vrijwillige abortussen, roken 
tijdens de zwangerschap), het 
opleidingsniveau onder moeders en 
kindersterfte na de achtentwintigste 
levensdag nog steeds nauw met elkaar 
verband houden, dat 
tienerzwangerschappen en 
tienerbevallingen thans een verhoogd 
risico vormen voor de gezondheid van 
pasgeborenen en dat pasgeborenen vaker 
te maken krijgen met 
gezondheidsproblemen;

geschrapt

Or. sv

Amendement 31
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt het dat de risico’s die 
samenhangen met het gezondheidsgedrag 
van zwangere vrouwen (veel moedwillig 

6. wijst op het feit, dat de risico’s die 
samenhangen met het gezondheidsgedrag 
van zwangere vrouwen (veel moedwillig 
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veroorzaakte en herhaalde abortussen, 
roken tijdens de zwangerschap), het 
onderwijsniveau van moeders en de 
kindersterfte na de 28ste dag nog altijd 
nauw verband houden, dat 
tienerzwangerschappen en -bevallingen 
nog altijd een groter gezondheidsrisico
voor de pasgeborene opleveren en dat 
medische problemen onder pasgeborenen 
zijn toegenomen;

veroorzaakte en herhaalde abortussen, 
roken en alcoholgebruik tijdens de 
zwangerschap), het onderwijsniveau van 
moeders en de kindersterfte nog altijd 
nauw verband houden; betreurt het, dat 
pathologieën en de schadelijkheid van 
anticonceptie  tieners treffen en daarmee 
een gezondheidsrisico voor de 
pasgeborene opleveren, en dat medische 
problemen onder pasgeborenen zijn 
toegenomen;

Or. pl

Amendement 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt het dat de risico’s die 
samenhangen met het gezondheidsgedrag 
van zwangere vrouwen (veel moedwillig 
veroorzaakte en herhaalde abortussen, 
roken tijdens de zwangerschap), het 
onderwijsniveau van moeders en de 
kindersterfte na de 28ste dag nog altijd 
nauw verband houden, dat 
tienerzwangerschappen en -bevallingen 
nog altijd een groter gezondheidsrisico 
voor de pasgeborene opleveren en dat 
medische problemen onder pasgeborenen 
zijn toegenomen; 

6. is ervan overtuigd dat de risico’s die 
samenhangen met het gezondheidsgedrag 
van zwangere vrouwen (veel moedwillig 
veroorzaakte en herhaalde abortussen, 
roken tijdens de zwangerschap), het 
onderwijsniveau van moeders op het 
gebied van gezondheidszorg en de 
kindersterfte na de 28ste dag nog altijd 
nauw verband houden; 

Or. el

Amendement 33
Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. Het Europees Parlement betreurt dat 
risicovol gedrag onder zwangere vrouwen 
(groot aantal vrijwillige abortussen, roken 
tijdens de zwangerschap), het 
opleidingsniveau onder moeders en 
kindersterfte na de achtentwintigste 
levensdag nog steeds nauw met elkaar 
verband houden, dat 
tienerzwangerschappen en 
tienerbevallingen thans een verhoogd risico 
vormen voor de gezondheid van 
pasgeborenen en dat pasgeborenen vaker te 
maken krijgen met gezondheidsproblemen;

6. Het Europees Parlement betreurt dat 
risicovol gedrag onder zwangere vrouwen 
(groot aantal vrijwillige abortussen, roken 
tijdens de zwangerschap) en kindersterfte 
na de achtentwintigste levensdag nog 
steeds nauw met elkaar verband houden, 
dat tienerzwangerschappen en 
tienerbevallingen thans een verhoogd risico 
vormen voor de gezondheid van 
pasgeborenen en dat pasgeborenen vaker te 
maken krijgen met gezondheidsproblemen;

Or. sv

Amendement 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat gendergevoelige 
preventieve maatregelen ter bevordering 
van gezondheid en behandeling helpen bij 
het verlagen van de aantallen ernstiger
ziektegevallen en van de sterftecijfers bij 
vrouwen en de kwaliteit van hun leven 
verhogen;

7. is van mening dat gendergevoelige
preventieve maatregelen, waarin rekening 
wordt gehouden met gefundeerde 
wetenschappelijke gegevens en met de 
plaatselijke en leeftijdsongelijkheden, en 
waarmee de bevordering wordt beoogd van 
gezondheid en behandeling, evenals van 
het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) bij de 
toegang tot diensten en bij de veiligheid 
en gezondheid van werknemers, helpen 
bij het verlagen van de aantallen 
ziektegevallen en van de sterftecijfers bij 
vrouwen, en de kwaliteit van hun leven in 
de EU verhogen;

Or. el
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Amendement 35
Hiltrud Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept dat de niet-
commercialisering van het menselijk 
lichaam en delen ervan, zoals vermeld in 
artikel 3 van het Handvest van de 
grondrechten van de EU, een vast 
principe is op gezondheidsgebied, met 
name als het gaat om vraagstukken 
inzake cel-, weefsel- en orgaandonatie.

Or. en
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