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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава необходимостта от интегриране на въпросите на общественото 
здравеопазване във всички области на политиката на ЕС и засилено включване на 
въпроса за равенството на половете в политиките в областта на общественото 
здравеопазване;

2. призовава Комисията, въз основа на препоръките на Световната здравна 
организация, да представи доклад относно здравословното състояние на жените и 
децата, така че да се даде възможност за мерки, насочени към различни целеви 
групи, и за анализи относно достъпността на услугите и тяхното влияние върху 
различни социални групи в различни региони;

3. насочва вниманието на Комисията и държавите-членки към член 3 от Конвенцията 
на ООН за правата на детето, в който законодателните органи са призовани да 
разглеждат интересите на децата като първостепенно съображение, като един от 
начините е да се да се предприемат необходимите мерки във връзка с отпуска по
майчинство, като се вземе предвид в частност ефектът от кърменето върху 
умственото и физическото развитие на новородените;  

4. подчертава необходимостта от увеличаване на обществената осведоменост в 
областта на репродуктивното и сексуалното здраве, с цел да се предотвратят 
нежелани бременности и разпространението на болести, предавани по полов път, и 
да се намалят социалните и здравословните проблеми, причинени от безплодието;

5. подчертава необходимостта от подобряване на предродилните и следродилните 
медицински грижи, като се разработят индикатори за предродилните грижи и 
редовно се провежда мониторинг; 

6. изразява съжаление, че рисковете, свързани със здравословното поведение на 
бременните жени (висок процент на предизвикани и повторни аборти, пушене по 
време на бременност), нивата на образование на майките и детската смъртност след 
28-мия ден остават тясно свързани, че тийнейджърската бременност и раждания 
продължават да представляват по-голям риск за здравето на новороденото и че 
здравословните проблеми сред новородените са зачестили;

7. изразява мнението си, че отчитащите равенството на половете превантивни мерки, 
които насърчават здравето и лечението, помагат за намаляване на случаите на по-
сериозни заболявания и смъртността сред жените и подобряват тяхното качество на 
живот. 
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