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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. Λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχητική αύξηση, σε πολλά κράτη μέλη, της κατανάλωσης 
κάνναβη και άλλων ναρκωτικών, κυρίως από νεαρές γυναίκες και έφηβες, καθότι η 
προσφορά έχει καταστεί ιδιαίτερα προσιτή τόσο πλησίον όσο και εντός των σχολείων,

1. συγχαίρει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τις οργανώσεις γονέων και 
επαγγελματιών, οι οποίες δεν περιορίζονται στην καταγγελία των κινδύνων που ενέχει η 
κατανάλωση οινοπνεύματος, αλλά πραγματοποιούν επίσης εκτενείς εκστρατείες 
ενημέρωσης σχετικά με :

- τις επιβλαβείς συνέπειες των ναρκωτικών, ιδίως για τις νεαρές γυναίκες, τις έγκυες ή 
θηλάζουσες γυναίκες και τα παιδιά·

- την υγεία των μητέρων και τη μετάδοση ναρκωτικών ουσιών από τη μητέρα στο  
έμβρυο·

- τις θεραπείες των ανήλικων και εγκληματιών τοξικομανών·

- την παροχή υποστήριξης στους γονείς αλκοολικών ή τοξικομανών παιδιών· 

2. καλεί τα κράτη μέλη να εμπνευστούν από τις καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζονται επί 
του παρόντος, όπως οι πολιτικές της "μηδενικής ανοχής"·

3. συγχαίρει τα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν επιστήσει την προσοχή 
στις ιατρικές έρευνες για τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης κάνναβη ή άλλων 
ναρκωτικών και της πνευματικής υγείας, ιδιαίτερα στις νεαρές γυναίκες που επιθυμούν να 
αποκτήσουν παιδί·

4. θεωρεί αναγκαίο:

- να  υπολογιστεί το κόστος της τοξικομανίας, τόσο το άμεσο κόστος (θεραπείες κατά της 
εξάρτησης από τα ναρκωτικά, ψυχωτικά προβλήματα, κατάθλιψη, βίαιη συμπεριφορά, 
επικίνδυνη οδήγηση, ατυχήματα, HIV/Έιτζ, ηπατίτιδα Γ, συνέπειες για τη γονιμότητα, την 
εγκυμοσύνη και τη μετάδοση ναρκωτικών ουσιών από τη μητέρα στο έμβρυο) όσο και το 
έμμεσο κόστος (απώλεια ενδιαφέροντος για το σχολείο ή την εργασία, ανεργία) και το
ανθρώπινο κόστος, ειδικότερα όσον αφορά τις μητέρες και τα παιδιά τους·

- να αναπτυχθούν δείκτες με τους οποίους μπορεί να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής που εφαρμόζεται (συχνή απουσία, επαγγελματική μη ένταξη, ανεργία).
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