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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze niepokojący wzrost konsumpcji konopi i innych narkotyków w wielu 
państwach członkowskich, zwłaszcza wśród młodych kobiet i nastolatek, co wynika 
z faktu, że narkotyki stały się szczególnie łatwo dostępne w szkołach i w ich okolicach;

1. gratuluje rządom państw członkowskich oraz stowarzyszeniom rodzicielskim 
i zawodowym, które, nie ograniczając się do podkreślania niebezpieczeństw związanych 
z alkoholem, prowadzą wyczerpujące kampanie informacyjne na temat:
 szkód wyrządzanych przez narkotyki, szczególnie u młodych dziewcząt, ciężarnych 

lub karmiących kobiet oraz dzieci;
 zdrowia matek oraz przenikania narkotyków z organizmu matki do płodu;
 leczenia nieletnich i przestępców uzależnionych od narkotyków;
 wspierania rodziców dzieci uzależnionych od alkoholu lub narkotyków;

2. zwraca się do państw członkowskich, aby czerpały z najlepszych obowiązujących 
praktyk, na wzór polityki „zero tolerancji”;

3. gratuluje europejskim mediom, które relacjonowały badania medyczne nad związkiem 
konsumpcji konopi lub innych narkotyków ze zdrowiem psychicznym, szczególnie 
u młodych kobiet planujących macierzyństwo;

4. uważa za niezbędne:
 obliczenie kosztów narkomanii, zarówno bezpośrednich (leczenie uzależnień od 

narkotyków, zaburzeń psychotycznych, depresji, agresywnych i ryzykownych 
zachowań, wypadków, HIV/AIDS, zapalenia wątroby typu C, skutków dla płodności 
i ciąży oraz przenikania niektórych narkotyków z organizmu matki do płodu), jak 
i pośrednich (utrata motywacji do nauki lub wykonywania zawodu, bezrobocie), 
a także ludzkich, dotyczących w szczególności matek i ich dzieci;

 opracowanie wskaźników umożliwiających pomiar skuteczności realizowanych 
polityk (absencja i niepowodzenia w nauce, brak integracji zawodowej, bezrobocie).
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