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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază necesitatea integrării problemelor de sănătate publică în toate zonele politicilor 
UE şi a consolidării integrării perspectivei de gen în toate politicile în materie de sănătate 
publică;

2. invită Comisia, ca urmare a recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, să prezinte 
un raport cu privire la starea de sănătate a femeilor şi a copiilor, pentru a permite 
concentrarea măsurilor asupra diverselor grupuri ţintă şi elaborarea de analize privind 
accesibilitatea serviciilor şi efectele lor auspra diferitelor grupuri sociale în diferite 
regiuni;

3. aduce în atenţia Comisiei şi a statelor membre articolul 3 al Convenţiei ONU privind 
drepturile copilului, care solicită organelor legislative să se preocupe în mod fundamental 
de interesele copiilor, o modalitate de realizare a cestui lucru fiind elaborarea de prevederi 
privind concediul de maternitate, ţinând seama mai ales de efectele alăptatului asupra 
dezvoltării fizice şi mentale a sugarului; 

4. subliniază necesitatea creşterii nivelului de cunoştinţe în rândul publicului privind 
sănătatea reproductivă şi sexuală, pentru a preveni sarcinile nedorite şi transmiterea 
bolilor sexuale, precum şi reducerea problemelor sociale şi de sănătate provocate de 
inferitilitate;

5. subliniază necesitatea îmbunătăţirii îngrijirii medicale pre- şi postnatale prin elaborarea de 
indicatori de îngrijire prenatală şi prin efectuarea de monitorizări regulate;

6. îşi exprimă regretul privind legătura încă strânsă între riscurile asociate cu 
comportamentul de sănătate al femeilor gravide (rate ridicate de avorturi provocate şi 
repetate, fumatul în timpul sarcinii), nivelul de pregătire al mamelor şi mortalitatea 
infantilă după a 28a zi, privind faptul că sarcinilie şi naşterile în rândul adolescentelor 
constituie un risc ridicat pentru sănătatea nounăscuţilor şi că au devenit frecvente 
îmbolnăvirile în rândul nounăscuţilor;

7. consideră că măsurile preventive de promovare a sănătăţii şi a tratamentului, care ţin 
seama de aspectele de gen, conduc la o scădere a apariţiei unor boli mai grave şi la o 
scădere a ratelor mortalităţii în rândul femeilor, precum şi la o îmbunătăţire a calităţii 
vieţii.


