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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Υπογραμμίζει την ανάγκη να ενταχθεί η παράμετρος της υγείας σε όλες τις πολιτικές της 
ΕΕ και να ενισχυθεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές για τη 
δημόσια υγεία ·

2. Καλεί την Επιτροπή, βάσει των συστάσεων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, να 
υποβάλει έκθεση για την κατάσταση της υγείας των γυναικών και των παιδιών, ούτως 
ώστε να καταστεί δυνατόν να ληφθούν μέτρα που θα στοχεύουν διάφορες συγκεκριμένες 
ομάδες και να πραγματοποιηθούν αναλύσεις σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
υπηρεσίες και σχετικά με τον αντίκτυπό τους στις διάφορες κοινωνικές ομάδες και 
περιοχές·

3. Εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στο άρθρο 3 της Σύμβασης 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο καλεί τα νομοθετικά 
όργανα να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το συμφέρον  των παιδιών, μεταξύ άλλων 
προβαίνοντας στις απαραίτητες ρυθμίσεις  για την άδεια μητρότητας, λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη το θέμα του θηλασμού και τις συνέπειές του στην πνευματική και 
σωματική ανάπτυξη του παιδιού·

4. Επισημαίνει την ανάγκη αύξησης της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα 
αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας ώστε να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες 
εγκυμοσύνες και η διάδοση σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών, και να μειωθούν τα 
κοινωνικά προβλήματα και τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από τη στειρότητα·

5. Τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της προγεννητικής και της μεταγεννητικής ιατρικής 
περίθαλψης με την επινόηση δεικτών προγεννητικής φροντίδας και την συστηματική 
παρακολούθησή τους·

6. Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη συμπεριφορά
των εγκύων γυναικών σε θέματα υγείας  (υψηλά ποσοστά  τεχνητών αποβολών και 
επανειλημμένων αμβλώσεων, κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης), με το 
επίπεδο εκπαίδευσης των μητέρων, και με την νεογνική θνησιμότητα μετά την 28η ημέρα,
παραμένουν αλληλένδετοι, καθώς και για το ότι οι εφηβική εγκυμοσύνη και η γέννα 
θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των νεογέννητων, και τα ιατρικά προβλήματα των 
νεογνών έχουν αυξηθεί·

7. Είναι της άποψης ότι η λήψη προληπτικών μέτρων που θα λαμβάνουν υπόψη τον 
παράγοντα φύλο και θα στοχεύουν στην προαγωγή της υγείας και της περίθαλψης, θα 
συμβάλλει στη μείωση των επιπτώσεων πιο σοβαρών ασθενειών καθώς και του ποσοστού 
θνησιμότητας μεταξύ των γυναικών, και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής.
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