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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt de noodzaak om kwesties van volksgezondheid te integreren in alle 
beleidsterreinen van de EU en de integratie van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
in het volksgezondheidsbeleid te versterken;

2. doet een beroep op de Commissie om op grond van aanbevelingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie een verslag uit te brengen over de gezondheidstoestand 
van vrouwen en kinderen opdat maatregelen kunnen worden genomen die speciaal gericht 
zijn op verschillende doelgroepen en analyses kunnen worden gemaakt van de 
toegankelijkheid van gezondheidsdiensten en de gevolgen daarvan voor verschillende 
sociale groepen in verschillende regio’s;

3. vestigt de aandacht van de Commissie en de lidstaten op artikel 3 van het VN-Verdrag 
inzake de rechten van het kind, waarin wetgevende organen worden opgeroepen de 
belangen van kinderen als belangrijkste overweging te beschouwen, onder andere door de 
nodige voorzieningen voor moederschapsverlof te treffen en daarbij in het bijzonder 
rekening te houden met het effect van borstvoeding op de geestelijke en lichamelijke 
ontwikkeling van een zuigeling;

4. benadrukt de noodzaak om het publieke bewustzijn met betrekking tot reproductieve en 
seksuele gezondheid te vergroten teneinde ongewenste zwangerschappen en de 
verspreiding van seksueel overdraagbare ziekten te voorkomen en de sociale en 
gezondheidsproblemen als gevolg van onvruchtbaarheid te verminderen;

5. benadrukt de noodzaak om pre- and postnatale medische zorg te verbeteren door prenatale 
zorgindicatoren te ontwerpen en regelmatige controles uit te voeren;

6. betreurt het dat de risico’s die samenhangen met het gezondheidsgedrag van zwangere 
vrouwen (veel moedwillig veroorzaakte en herhaalde abortussen, roken tijdens de 
zwangerschap), het onderwijsniveau van moeders en de kindersterfte na de 28ste dag nog 
altijd nauw verband houden, dat tienerzwangerschappen en -bevallingen nog altijd een 
groter gezondheidsrisico voor de pasgeborene opleveren en dat medische problemen 
onder pasgeborenen zijn toegenomen;

7. is van mening dat gendergevoelige preventieve maatregelen ter bevordering van 
gezondheid en behandeling helpen bij het verlagen van de aantallen ernstiger 
ziektegevallen en van de sterftecijfers bij vrouwen en de kwaliteit van hun leven 
verhogen.
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