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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande 
i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar vikten av att folkhälsofrågor inkluderas i alla EU:s 
politikområden och att jämställdhetsperspektivet ytterligare integreras i 
folkhälsopolitiken. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på grundval av 
Världshälsoorganisationens rekommendationer lägga fram en rapport om kvinnors och 
barns hälsa för att kunna inrikta åtgärderna på olika målgrupper och fastställa tillgången 
på tjänster och hur denna påverkar olika socialgrupper inom olika regioner. 

3. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionen och medlemsstaterna på artikel 3 i 
FN:s konvention om barns rättigheter som uppmanar lagstiftande organ att prioritera barns 
intressen bland annat genom att anta nödvändiga bestämmelser för barnledighet, med 
särskilt beaktande av amningens betydelse för barns psykiska och fysiska utveckling. 

4. Europaparlamentet poängterar nödvändigheten av att öka allmänhetens medvetenhet i 
fråga om reproduktiv och sexuell hälsa för att kunna förebygga oönskade graviditeter, 
spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar och minska sociala problem och 
hälsoproblem beroende på infertilitet. 

5. Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att förbättra mödrahälsovården och vården 
av nyfödda genom att utarbeta nya indikatorer för mödrahälsovården och genom 
kontinuerlig uppföljning. 

6. Europaparlamentet beklagar att riskbeteende hos gravida kvinnor (stort antal frivilliga 
aborter, rökning under graviditeten), mödrars utbildningsnivå och barnadödlighet efter 
tjugoåttonde levnadsdagen fortfarande är nära kopplade till varandra och att 
tonårsgraviditeter och tonårsförlossningar idag utgör en ökad risk för nyföddas hälsa och 
att nyfödda oftare drabbas av hälsoproblem. 

7. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att vidta könsspecifika förebyggande 
åtgärder och åtgärder för att förbättra hälsotillståndet och behandlingsformerna samt bidra 
till att minska följderna av allvarligare sjukdomar och minska dödligheten bland kvinnor 
samt förbättra deras livskvalitet. 
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