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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je treba vprašanja javnega zdravja vključiti v vsa področja politike EU in 
krepiti integracijo načela enakosti spolov v javnozdravstvenih politikah;

2. poziva Komisijo, v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, naj pripravi 
poročilo o zdravstvenem stanju žensk in otrok, da bi se lahko ukrepi osredotočili na 
različne ciljne skupine in bi se analizirala dostopnost storitev in njihov vpliv na različne 
socialne skupine v različnih regijah;

3. opozarja Komisijo in države članice na člen 3 Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki 
poziva zakonodajne organe, naj najprej zaščitijo interese otrok; ena od možnosti za to je, 
da zagotovijo porodniški dopust, pri katerem naj zlasti upoštevajo učinek dojenja na 
duševni in telesni razvoj dojenčka;

4. poudarja, da je treba izboljšati javno ozaveščenost o spolnem in reproduktivnem zdravju, 
da bi se preprečevale nezaželene nosečnosti in širjenje spolno prenosljivih bolezni ter 
zmanjšale socialne in zdravstvene težave, ki jih povzroča neplodnost;

5. poudarja, da je treba z oblikovanjem kazalcev predporodne oskrbe in z rednim 
spremljanjem izboljšati pred- in poporodno zdravniško oskrbo;

6. obžaluje dejstvo, da so nevarnosti, ki izvirajo iz z zdravjem povezanega vedenja nosečnic 
(pogostnost in ponavljanje umetnih prekinitev nosečnosti, kajenje med nosečnostjo), 
stopnja izobrazbe mater in smrtnost dojenčkov po 28 dnevu še vedno tesno povezane, da 
so najstniške nosečnosti in porodi še vedno večja nevarnost za zdravje novorojenčkov in 
da so bolezni novorojenčkov vse pogostejše;

7. meni, da lahko preventivni ukrepi, ki upoštevajo različnost spolov ter spodbujajo zdravje 
in zdravljenje, pomagajo znižati pojavnost hujših bolezni in stopnjo umrljivosti pri 
ženskah ter izboljšajo njihovo kakovost življenja.
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