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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia poreikį įtraukti visuomenės sveikatos problemas į visas ES politikos sritis bei 
stiprinti lyčių aspekto integravimą į visuomenės sveikatos politiką;

2. ragina Komisiją pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendaciją pateikti pranešimą 
dėl moterų ir vaikų sveikatos, kad būtų atkreiptas dėmesys į tikslines grupes ir atliktos 
analizės dėl paslaugų prieinamumo ir jų įtakos įvairioms socialinėms grupėms 
skirtinguose regionuose;

3. atkreipia Komisijos ir valstybių narių dėmesį į JT vaiko teisių konvencijos 3 straipsnį, 
pagal kurį įstatymų leidybos institucijos raginamos sutelkti didžiausią dėmesį į vaikų 
interesus, priimti reikiamą nuostatą dėl motinystės atostogų, atsižvelgiant į tai, kad 
maitinimas krūtimi daro didelį poveikį kūdikio protiniam ir fiziniam vystymuisi;

4. pabrėžia poreikį padidinti visuomenės informuotumą apie reprodukcinę ir seksualinę 
sveikatą, kad būtų galima išvengti nelaukto nėštumo ir lytiniu būdu plintančių ligų bei 
sumažinti socialines ir sveikatos problemas, kylančias dėl nevaisingumo;

5. pabrėžia poreikį pagerinti medicininę priežiūrą prieš gimdymą ir po gimdymo, nustatant 
priežiūros prieš gimdymą rodiklius ir reguliariai atliekant stebėseną;

6. apgailestauja dėl to, kad rizika, susijusi su nėščių moterų sveikata ir gyvensena (dideliu 
sukeltų ir pakartotinių abortų skaičiumi, rūkymu nėštumo metu), bei motinų išsilavinimas 
ir kūdikių mirtingumas po 28 dienų vis dar glaudžiai susiję, kad paauglių nėštumas ir 
gimdymas vis dar kelia didelę riziką naujagimių sveikatai, ir kad padaugėjo naujagimių 
sveikatos sutrikimų atvejų;

7. mano, kad taikant priemones, padedančias užkirsti kelią lyčių požiūriu opioms 
problemoms, skatinant sveikatą ir jos priežiūrą, sumažėtų sunkių ligų ir moterų 
mirtingumo atvejų bei pagerėtų jų gyvenimo kokybė.
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