
PA\726840DA.doc PE407.727v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

2008/2115(INI)

9.6.2008

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om hvidbogen: Sammen om sundhed: en strategi for EU 2008-2013
(2008/2115(INI))

Rådgivende ordfører: Siiri Oviir



PE407.727v01-00 2/3 PA\726840DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\726840DA.doc 3/3 PE407.727v01-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger behovet for at integrere sundhedsspørgsmål i alle EU's politikområder og 
styrke integrationen af kønsaspektet inden for sundhedspolitikken;

2. opfordrer Kommissionen til ud fra Verdenssundhedsorganisationens anbefalinger at 
forelægge en beretning om situationen for kvinders og børns sundhed og gøre det muligt 
at målrette foranstaltninger for forskellige målgrupper og foretage en undersøgelse af 
adgangen til og indvirkningen af ydelserne i de forskellige samfundsgrupper og områder; 

3. gør Kommissionen og medlemsstaterne opmærksom på artikel 3 i FN's konvention om 
barnets rettigheder, hvori det kræves, at de lovgivende myndigheder primært bør tage 
hensyn til barnets interesser, hvilket bl.a. bør gøres ved at indføre en tilstrækkelig 
barselsorlov, idet der tages særlig hensyn til amningens indvirkning på spædbørns 
psykiske og fysiske udvikling;

4. understreger behovet for at fremme befolkningens viden om reproduktiv og seksuel 
sundhed for at forebygge uønskede graviditeter og udbredelse af seksuelt overførte 
sygdomme og mindske de sociale og sundhedsmæssige problemer, som skyldes 
infertilitet;

5. understreger behovet for at fremme sundhedspleje før og efter fødslen ved at udarbejde 
indikatorer for svangerskabsrådgivning og regelmæssig kontrol;

6. beklager, at risikoen i forbindelse med gravides sundhedsadfærd (det høje niveau af 
inducerede og gentagne aborter, rygning under graviditeten), mødrenes 
uddannelsesniveau og spædbørnsdødeligheden efter den 28. dag stadig er meget 
forbundet, og at teenageres graviditet og fødsel stadig er en forhøjet risiko for nyfødte, og 
at sygdomssymptomer blandt nyfødte er blevet hyppigere;

7. mener, at forebyggende foranstaltninger, der inddrager kønsaspektet, samt 
sundhedsfremme og behandling bidrager til at reducere sygelighed og dødelighed som 
følge af alvorligere sygdomme blandt kvinder, hvorved deres livskvalitet forbedres. 
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