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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi kérdéseket az EU minden szakpolitikájába integrálni 
kell, valamint az egészségügyi politikában támogatni kell a nemek közötti egyenlőség 
érvényesülését;

2. felhívja a Bizottságot, hogy az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai alapján készítsen 
jelentést a nők és a gyermekek egészségi állapotáról, és ezáltal tegye lehetővé, hogy a 
tevékenységeket a különböző célcsoportokra irányítsák, valamint hogy elemzés készüljön 
a szolgáltatások elérhetőségéről és hatásairól a különböző társadalmi csoportokban és 
régiókban;

3. felhívja a Bizottság és a tagállamok figyelmét a gyermekek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény 3. cikkére, amelynek értelmében a jogalkotó szerveknek elsőbbséget kell 
biztosítaniuk a gyermekek érdekei számára, és amelyet tiszteletben kellene tartani többek 
között az elegendő hosszúságú szülési szabadság meghatározásakor, különös tekintettel 
az anyatejjel való táplálásnak a csecsemő lelki és testi fejlődésére gyakorolt hatására;

4. hangsúlyozza, hogy a reproduktív és a szexuális egészség vonatkozásában fokozni kell a 
lakosság tudatosságát a nem kívánt terhességek megelőzése és a nemi úton terjedő 
betegségek elkerülése, valamint a meddőséggel összefüggő társadalmi és egészségügyi 
problémák mérséklése érdekében;

5. hangsúlyozza, hogy perinatális mutatók kidolgozása és rendszeres ellenőrzés által javítani 
kell a szülés előtti és utáni orvosi ellátást;

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a terhes nők egészségügyi magatartásából eredő 
kockázatok (a művi és spontán abortuszok magas száma, terhesség alatti dohányzás), az 
anya iskolázottsági szintje és a 28 napon túli csecsemőhalandóság továbbra is szorosan 
összefüggnek egymással, hogy a serdülőkori terhesség és szülés továbbra is fokozott 
kockázattal jár az újszülött egészségére nézve, és hogy az újszülöttek betegségei 
gyakoribbá váltak;

7. úgy véli, hogy a nemek szerint differenciált megelőző intézkedések, egészségfejlesztés és 
gyógykezelés hozzájárulnak a nők súlyos betegségekben való megbetegedési arányának 
és halandóságának csökkentéséhez, és javítják életminőségüket. 
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