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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че в редица държави-членки се наблюдава обезпокояващо 
нарастване на употребата на канабис и други наркотични вещества, по-специално 
сред младите жени и подрастващите момичета, като предлагането на такива 
вещества около и в училищата става все по-разпространено,

1. приветства правителствата на държавите-членки, както родителските и 
професионалните асоциации, които провеждат изчерпателни информационни 
кампании като не се ограничават единствено до разясняване на опасността от 
алкохола и засягат теми като: 
 увреждания, дължащи се на наркотиците, по-специално при подрастващите 

момичета, бременните или кърмещите жени и децата;
 здраве на бременните жени и въздействие на наркотичните вещества върху 

плода;
 лечение на малолетни и криминално проявени лица, употребяващи наркотици; 
 оказване подкрепа на родителите, чиито деца страдат от алкохолизъм или 

наркотична зависимост; 

2. приканва държавите-членки да почерпят опит от най-добрите съществуващи 
практики, като например политиката на нулева толерантност;

3. приветства европейските медии, които дават отзвук на медицинските изследвания 
относно връзката между употребата на канабис и други наркотици и психичното 
здраве, особено при подрастващите момичета, които желаят да имат деца;

4. счита, че е нужно: 
 да се установи цената на токсикоманията: пряка (лечение на наркотичната 

зависимост, психични смущения, депресии, агресивно и рисково поведение, 
злополуки, HIV инфекции и СПИН, хепатит С, последици за фертилността и 
бременността, както и въздействие на някои наркотици върху плода), косвена 
(загуба на мотивация в училище или на работното място, безработица), както и 
човешка, по специално по отношение на майките и техните деца;

 да се разработят показатели, позволяващи да се измери ефикасността на 
водените политики (нередовно присъствие и неуспеваемост в училище, 
трудности при навлизането на пазара на труда, безработица).
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