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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut 
šādus ierosinājumus:

1. uzsver nepieciešamību integrēt sabiedrības veselības jautājumus visās ES politikas jomās 
un stiprināt dzimumu līdztiesības integrēto pieeju sabiedrības veselības politikā; 

2. aicina Komisiju, sekojot Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem, iepazīstināt ar 
ziņojumu par sieviešu un bērnu veselības stāvokli, lai veicinātu pasākumus, kas vērsti uz 
dažādām mērķa grupām un veiktu analīzi par pakalpojumu pieejamību un to ietekmi uz 
dažādām sociālajām grupām dažādos reģionos; 

3. vērš Komisijas un dalībvalstu uzmanību uz ANO Bērnu tiesību konvencijas 3. pantu, kas 
aicina likumdevējas iestādes uzskatīt bērnu intereses par primāro apsvērumu, nodrošinot 
nepieciešamos priekšnoteikumus pēcdzemdību atvaļinājumam, īpaši ņemot vērā ietekmi, 
kāda ir barošanai ar krūti uz zīdaiņa garīgo un fizisko attīstību; 

4. uzsver nepieciešamību padziļināt sabiedrības izpratni par reproduktīvo un seksuālo 
veselību, lai novērstu nevēlamas grūtniecības, seksuāli transmisīvo slimību izplatību un 
mazinātu sociālās un veselības problēmas, ko rada neauglība; 

5. uzsver nepieciešamību uzlabot pirmsdzemdību un pēcdzemdību medicīnisko aprūpi, 
izstrādāt pirmsdzemdību aprūpes indikatorus un veikt regulāras pārbaudes; 

6. pauž nožēlu par to, ka riski, kas saistīti ar grūtnieču attieksmi pret veselību (augstais 
atkārtoto mākslīgo abortu skaits, smēķēšana grūtniecības laikā), māšu izglītības līmenis un 
zīdaiņu mirstība pēc 28. dienas, ir cieši saistīti; ka pusaudžu grūtniecības un dzemdības 
turpina sagādāt lielāku risku jaundzimušā veselībai un ir palielinājies jaundzimušo 
patoloģiju skaits; 

7. uzskata, ka ar dzimumu saistīti profilaktiskie pasākumi, kas veicina veselības aizsardzību
un ārstēšanos, palīdz mazināt smagāku saslimšanas gadījumu skaitu un mirstības rādītājus 
sieviešu vidū, ka arī uzlabo viņu dzīves kvalitāti. 
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