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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spolnem in reproduktivnem zdravju ter pravicah

(2013/2040(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, zlasti njenih členov 
2 in 25,

– ob upoštevanju členov 2(2), 3 in 12 mednarodnega pakta Združenih narodov o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966, kot so pojasnjeni v splošni 
pripombi 14 Odbora ZN za ekonomske, socialne in kulturne pravice, 

– ob upoštevanju členov 2, 12 (1) in 16(1) konvencije Združenih narodov o odpravi vseh 
oblik diskriminacije žensk iz leta 1979, ki se nanaša na zdravje, poroko in družinsko 
življenje žensk, ter splošnih priporočil 21 (1994) in 24 (1999),

– ob upoštevanju členov 2, 12 in 24 konvencije o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta 
1989 in se nanaša na nediskriminacijo, pravico otrok, da podajo izjavo, in varovanje 
zdravja mater, dojenčkov in otrok, poleg razvijanja izobraževanja in storitev načrtovanja 
družine,

– ob upoštevanju deklaracije in akcijskega programa mednarodne konference ZN o 
prebivalstvu in razvoju (ICPD) (Kairo, 13. september 1994), sklepnih dokumentov 
konferenc o njenem pregledu, resolucije posebnega zasedanja generalne skupščine 
Združenih narodov (ICPD+5) v juniju 1999 in resolucije generalne skupščine Združenih 
narodov 65/234 o nadaljnjih ukrepih na podlagi mednarodne konference o prebivalstvu in 
razvoju (ICPD) po letu 2014 (december 2010),

– ob upoštevanju pekinške izjave in izhodišč za ukrepanje, sprejetih na četrti svetovni 
konferenci o ženskah, ki je potekala 15. septembra 1995 v Pekingu, ter resolucij 
Parlamenta z dne 18. maja 2000 o ukrepih po pekinških izhodiščih za ukrepanje1, z dne 
10. marca 2005 o ukrepih po 4. svetovni konferenci o ženskah – izhodišča za ukrepanje 
(Peking + 10)2 in z dne 25. februarja 2010 o Pekingu + 15 – izhodiščih Organizacije 
združenih narodov za ukrepanje na področju enakosti med spoloma3,

– ob upoštevanju razvojnih ciljev tisočletja, ki so bili sprejeti na vrhovnem srečanju 
tisočletja Združenih narodov septembra 2000,

– ob upoštevanju parlamentarnih izjav o izvajanju akcijskega programa mednarodne 
konference o prebivalstvu in razvoju (ICPD) iz Ottawe (2002), Strasbourga (2004), 
Bangkoka (2006), Adis Abebe (2009) in Carigrada (2012),

– ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca o pravici do izobraževanja (A/65/162
                                               
1 UL C 59 E, 23.2.2001, str. 133.
2 UL C 320 E, 15.12.2005, str. 12.
3 UL C 348 E, 21.12.2010, str. 11.
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(2010)),

– ob upoštevanju svetovne strategije Svetovne zdravstvene organizacije za zdravje žensk in 
otrok, uvedene leta 2010,

– ob upoštevanju poročila z naslovom „Standards for sexuality education in Europe: a 
framework for policy makers, educational and health authorities and specialists“ 
(Standardi za spolno vzgojo v Evropi: okvir za oblikovalce politike, izobraževalne in 
zdravstvene organe ter strokovnjake), ki sta ga leta 2010 objavila regionalni urad 
Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo in Nemški zvezni center za zdravstveno 
izobraževanje (BZgA),

– ob upoštevanju odstavka 16 vmesnega poročila posebnega poročevalca Združenih 
narodov o pravici do uživanja najvišjega možnega standarda telesnega in duševnega 
zdravja (A/66/254 (2011)),

– ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca Združenih narodov o pravici do uživanja 
najvišjega možnega standarda telesnega in duševnega zdravja (A/HRC/17/25 (2011)),

– ob upoštevanju poročila visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice z dne 
17. novembra 2011 z naslovom „Discriminatory laws and practices and acts of violence 
against individuals based on their sexual orientation and gender identity“ 
(Diskriminacijski zakoni in prakse ter nasilje zoper ljudi zaradi njihove spolne 
usmerjenosti ali spolne identitete) (A/HRC/19/41),

– ob upoštevanju resolucije Sveta Združenih narodov za človekove pravice 21/6 z dne 
21. septembra 2012 o preprečljivi umrljivosti in obolenjih mater ter o človekovih 
pravicah,

– ob upoštevanju poročila Sklada Združenih narodov za prebivalstvo o stanju svetovnega 
prebivalstva za leto 2012 z naslovom „Po želji, in ne po naključju“ z dne 
14. novembra 2012,

– ob upoštevanju odstavkov od 45 do 50 poročila posebnega poročevalca Združenih 
narodov o mučenju in drugem okrutnem, nečloveškem ali poniževalnem ravnanju ali 
kaznovanju (A/HRC/22/53 (2013)),

– ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in sodne prakse Evropskega 
sodišča za človekove pravice, zlasti člena 9 o pravici do svobode vere in vesti,

– ob upoštevanju resolucije 1399 parlamentarne skupščine Sveta Evrope iz leta 2004 o 
evropski strategiji za spodbujanje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic,

– ob upoštevanju resolucije 1607 parlamentarne skupščine Sveta Evrope iz leta 2008 z 
naslovom „Dostop do varnega in zakonitega splava v Evropi“,

– ob upoštevanju členov 2, 5 in 152 Pogodbe o ES,

– ob upoštevanju členov 8, 9 in 19 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki omenja boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola in varovanje zdravja ljudi,
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– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju evropskega soglasja o razvoju (2005),

– ob upoštevanju sklepov Sveta o vlogi EU na področju zdravja v svetu, sprejetih na 
3011. seji Sveta za zunanje zadeve 10. maja 2010,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1567/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. julija 2003 o podpori politikam in ukrepanju na področju reproduktivnega zdravja in 
zdrave spolnosti ter s tem povezanimi pravicami v državah v razvoju1, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov2,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje 
bolezni3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. septembra 1994 o rezultatih mednarodne 
konference o prebivalstvu in razvoju v Kairu4 ter z dne 4. julija 1996 o nadaljnjih ukrepih 
na podlagi mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju v Kairu5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. julija 2002 o spolnem in reproduktivnem zdravju 
ter pravicah6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. februarja 2004 o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje 
bolezni7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. septembra 2008 o umrljivosti mater pred 
srečanjem OZN na visoki ravni o razvojnih ciljih tisočletja, ki naj bi potekalo 
25. septembra 20088, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. aprila 2011 o prednostnih nalogah in splošnem 
pregledu novega političnega okvira EU za boj proti nasilju nad ženskami9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2012 o enakosti žensk in moških v 
Evropski uniji – 201110,

– ob upoštevanju poročila visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice z 

                                               
1 UL L 224, 6.9.2003, str. 1.
2 UL L 403, 30.12.2006, str. 9.
3 UL L 142, 30.4.2004, str. 1.
4 UL C 305, 31.10.94, str. 80.
5 UL C 211, 22.7.1996, str. 31.
6 UL C 271, 12.11.2003, str. 219.
7 UL L 142, 30.4.2004, str. 1.
8 UL C 295, 4.12.2009.
9 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0127.
10 UL C 251 E, 31.8.2013, str. 1.
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naslovom „Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals 
based on their sexual orientation and gender identity“ (Diskriminacijski zakoni in prakse 
ter nasilje zoper ljudi zaradi njihove spolne usmerjenosti ali spolne identitete) 
(A/HRC/19/41),

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter mnenja Odbora za 
razvoj (A7-0306/2013),

A. ker so pravice s področja spolnega in reproduktivnega zdravja človekove pravice, katerih 
kršitve so kršitve pravic žensk in deklet do enakosti, nediskriminacije, dostojanstva in 
zdravja ter varovanja pred nečloveškim in poniževalnim ravnanjem;

B. ker člen 8 PDEU določa, da si Unija v vseh svojih dejavnostih prizadeva odpraviti 
neenakosti ter spodbujati enakost med moškimi in ženskami;

C. ker spolno in reproduktivno zdravje ter pravice zadevajo vsakega človeka v vseh 
življenjskih obdobjih, zato je to vseživljenjska skrb tako za ženske kot za moške; ker 
morajo biti programi na področju spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic 
prilagojeni različnim potrebam in izzivom, s katerimi se srečujejo ljudje v različnih 
življenjskih obdobjih;

D. ker člen 168 PDEU navaja, da je dejavnost Unije usmerjena k zagotavljanju visoke ravni 
varovanja zdravja ljudi in k izboljševanju javnega zdravja;

E. ker imajo ženske in moški ne glede na starost, spol, raso, etnično pripadnost, družbeni 
razred, kasto, versko pripadnost, zakonski stan, poklic, invalidnost, okužbo z virusom HIV 
(ali spolno prenosljivo okužbo), narodnost, priseljenski status, jezik, spolno usmerjenost 
in spolno identiteto pravico, da se na podlagi popolnih informacij odgovorno odločijo 
glede svojega spolnega in reproduktivnega zdravja, na voljo pa bi morali imeti vse 
ustrezne metode in možnosti;

F. ker je neenakost spolov ključni razlog za nedoseganje spolnega in reproduktivnega 
zdravja žensk in najstnic; ker stereotipno dojemanje ženskosti in moškosti na splošno ter 
zlasti dojemanje spolnosti deklet in žensk močno ovira uresničevanje spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter pravic;

G. ker poročilo posebnega poročevalca ZN iz leta 2010 o pravici do izobraževanja navaja, da 
je pravica do celovite spolne vzgoje človekova pravica;

H. ker so nenačrtovane in neželene nosečnosti še vedno problematična stvarnost za številne 
ženske v EU, tudi najstnice;

I. ker v skoraj tretjini držav članic javno zdravstveno zavarovanje ne pokriva 
kontracepcijskih sredstev, kar zelo ovira dostop nekaterih skupin žensk do njih, vključno z 
ženskami z nizkim dohodkom, najstnicami in ženskami, ki živijo v nasilnih razmerjih;

J. ker so ženske nesorazmerno bolj prizadete zaradi pomanjkljivega spolnega in 
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reproduktivnega zdravja in pravic zaradi narave človeške reprodukcije ter socialnega, 
pravnega in gospodarskega okvira, ki temelji na spolu;

K. ker celovita, starosti primerna, na dokazih temelječa, znanstveno utemeljena in 
nepristranska spolna vzgoja, kakovostne storitve načrtovanja družine in dostop do 
kontracepcije pomagajo preprečevati nenačrtovane in neželene nosečnosti, zmanjšujejo 
potrebo po splavu in prispevajo k preprečevanju okužb z virusom HIV in spolno 
prenosljivih okužb; ker učenje mladih, da prevzamejo odgovornost za svoje spolno in 
reproduktivno zdravje, prinaša dolgoročne pozitivne učinke skozi vse njihovo življenje, 
prav tako pa pozitivno vpliva na družbo;

L. ker po podatkih Sklada Združenih narodov za demografsko dejavnost in Svetovne 
zdravstvene organizacije zaradi zapletov, povezanih z nosečnostjo in porodom, vsako leto 
umre 287 tisoč žensk;

M. ker po ocenah pet milijonov mladih, starih med 15 in 24 let, in dva milijona mladostnikov, 
starih med 10 in 19 let, živi z virusom HIV1 ter običajno ne uporablja storitev na področju 
spolnega in reproduktivnega zdravja ter virusa HIV, saj te redko celovito zadostijo 
enkratnim potrebam mladih v zvezi s spolnim in reproduktivnim zdravjem;

N. ker se kljub mednarodnim zavezam standardi na področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja med državami članicami in znotraj njih razlikujejo in ker ženske v Evropi ne 
uživajo enakih spolnih in reproduktivnih pravic, tudi v smislu dostopa do storitev 
reproduktivnega zdravja, kontracepcije in splava, odvisno od države stalnega prebivališča, 
dohodka, starosti, priseljenskega statusa in drugih dejavnikov;

O. ker najstniške matere redkeje dokončajo srednješolsko izobraževanje in pogosteje živijo v 
revščini;

P. ker se priseljenke, begunke in ženske brez dokumentov srečujejo z negotovimi 
ekonomskimi in socialnimi razmerami, v katerih se spolno in reproduktivno zdravje 
pogosto podcenjuje ali zanemarja;

Q. ker se je v Evropi in po svetu okrepilo nasprotovanje spolnemu in reproduktivnemu 
zdravju ter pravicam, da bi ženskam in moškim odrekli temeljne spolne in reproduktivne 
pravice, varovanju katerih so se v mednarodnih sporazumih zavezale vse države članice 
EU;

R. ker so spolno in reproduktivno zdravje ter pravice ključni dejavniki za enakost spolov, 
odpravo revščine, gospodarsko rast in razvoj;

S. ker bi morali biti ženske in moški enako odgovorni za preprečevanje neželenih nosečnosti; 
ker kontracepcijska sredstva uporabljajo predvsem ženske;

T. ker preprečevanje neželene nosečnosti ni povezano le s storitvami in informacijami v 
zvezi s kontracepcijo, ampak vključuje tudi zagotavljanje celovite spolne vzgoje ter 

                                               
1 Poročilo UNICEF z naslovom „Opportunity in crisis: preventing HIV from early adolescence to young 
adulthood“ (Priložnost v krizi: preprečevanje okužb z virusom HIV pri mladostnikih in mladih odraslih), 2011.
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materialne in finančne pomoči za nosečnice, ki to pomoč potrebujejo;

U. ker je varen splav, razen v zelo omejenih okoliščinah, prepovedan v treh državah članicah 
EU (na Irskem, Malti in Poljskem); ker je splav v več državah članicah zakonit, vendar je 
dostop do njega čedalje težji zaradi regulativnih ali praktičnih ovir, kot so zloraba ugovora 
vesti, obvezne čakalne dobe in pristransko svetovanje, druge države članice pa celo 
razmišljajo o omejevanju možnosti splava;

V. ker socialno-ekonomske in delovne razmere veliko ženskam in mladim parom otežujejo, 
da bi postali starši;

W. ker je v nekaterih državah članicah umrljivost mater pri porodu še vedno skrb zbujajoča in 
ostaja izziv za evropsko razvojno politiko;

X. ker je spolno nasilje huda kršitev človekovih pravic in škodljivo vpliva na spolnost, 
dostojanstvo, psihološko ravnovesje, neodvisnost ter reproduktivno zdravje žensk in 
deklet; ker nevarne tradicije, kot so pohabljanje/rezanje ženskih spolnih organov ter 
zgodnje in prisilne poroke, škodljivo vplivajo na dobro počutje in samopodobo, spolnost, 
nosečnost in rojevanje ter dolgoročno ogrožajo zdravje žensk ter skupnosti in družbo kot 
celoto;

Y. ker je nasilje nad ženskami, zlasti nasilje v družini in posilstvo, splošno razširjeno, čedalje 
večje število žensk pa je zaradi tveganih spolnih odnosov partnerjev izpostavljenih okužbi 
z aidsom in drugimi spolno prenosljivimi boleznimi; ker se tako nasilje izvaja tudi nad 
nosečnicami, kar povečuje verjetnost spontanega splava, mrtvorojenega ploda ali umetne 
prekinitve nosečnosti;

Z. ker razlike med državami članicami glede deleža splavov in slabo splošno reproduktivno 
zdravje v nekaterih delih EU kažejo, da je potrebno zagotoviti nediskriminacijsko oskrbo s 
cenovno dostopnimi, razpoložljivimi, sprejemljivimi in kakovostnimi storitvami, vključno 
z načrtovanjem družine in storitvami za mlade, kot tudi celovito spolno vzgojo;

AA. ker krčenje sredstev v javnem zdravstvenem proračunu dodatno omejuje dostop do 
zdravstvenega varstva in storitev;

AB. ker so ženske in dekleta, ki se prostituirajo, uživajo droge in/ali so transseksualke, najbolj 
izpostavljene spolno prenosljivim boleznim, vključno z okužbo z virusom HIV, in ker se 
potrebe teh žensk in deklet v zvezi s spolnim in reproduktivnim zdravjem ter pravicami 
pogosto zanemarjajo;

AC. ker so študije pokazale, da celovita spolna vzgoja in kakovostne storitve načrtovanja 
družine povečujejo verjetnost za odgovorno, varno in spoštljivo ravnanje pri prvih spolnih 
odnosih in nadaljnji spolnosti;

AD. ker se homoseksualci, biseksualci, transseksualci in interseksualci še vedno srečujejo z 
diskriminacijo, nasiljem ter kritičnim prikazovanjem svoje spolnosti in spolne identitete v 
vseh državah članicah;

AE. ker bi bilo treba pozornost nameniti ne le prekinjanju neželenih nosečnosti, temveč zlasti 
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njihovem preprečevanju; ker preprečevanje neželene nosečnosti ni povezano le z 
zagotavljanjem kontracepcijskih sredstev in ustreznih informacij, ampak vključuje tudi 
celovito spolno vzgojo ter materialno in finančno pomoč za nosečnice in pare, ki to 
potrebujejo;

AF. ker so mladi že zelo zgodaj izpostavljeni pornografski vsebini, zlasti zaradi dostopa do 
interneta bodisi doma ali v šoli;

AG. ker nevarno opravljeni splavi zelo škodujejo fizičnemu in duševnemu zdravju žensk ter 
lahko ogrozijo njihovo življenje;

AH. ker pojav seksualizacije deklic v medijih vpliva na čustveni razvoj in spolno življenje 
tako žensk kot moških ter pomaga ohranjati spolne stereotipe ter različne oblike 
diskriminacije in spolnega nasilja;

AI. ker v nekaterih državah članicah še vedno prihaja do prisilne ali izsiljene sterilizacije 
romskih in invalidnih žensk ter transseksualnih oseb;

AJ. ker izmenjava najboljših praks med državami članicami omogoča opredeljevanje 
optimalnih rešitev in učinkovitejše varstvo interesov vseh državljanov EU;

AK. ker obstajajo primeri držav članic, ki kombinirajo liberalno zakonodajo na področju 
splava z učinkovito spolno vzgojo, visokokakovostnimi storitvami načrtovanja družine in 
dostopom do različnih kontracepcijskih sredstev, s čimer prispevajo k zmanjšanju deleža 
splavov in večji rodnosti; 

Na splošno o politiki EU glede spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic

1. ponovno potrjuje, da je zdravje temeljna človekova pravica, ki je nujna za izvajanje vseh 
drugih človekovih pravic, in da EU ne bo mogla doseči najvišje možne ravni zdravja, če 
spolno in reproduktivno zdravje ter pravice vseh ne bodo v celoti priznani in spoštovani;

2. poudarja, da kršitve spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic neposredno vplivajo 
na življenja žensk in deklet, njihovo ekonomsko neodvisnost, uživanje socialnovarstvenih 
storitev, dostop do odločanja in udejstvovanja v javnem življenju, ranljivost za nasilje 
moških, dostop do izobrazbe in uživanje zasebnega življenja, zato te kršitve vplivajo na 
družbo kot celoto;

3. poudarja, da je povečevanje vpliva in neodvisnosti žensk in deklet ključno za prekinitev 
kroga diskriminacije in nasilja ter za spodbujanje in varstvo človekovih pravic, vključno s 
spolnim in reproduktivnim zdravjem;

4. opozarja, da so spolno in reproduktivno zdravje ter pravice bistveni element človekovega 
dostojanstva, ki ga je treba obravnavati v širšem okviru strukturne diskriminacije in 
neenakosti spolov; poziva države članice, naj prek Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice in Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) zaščitijo spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice, med drugim z zagotavljanjem programov in storitev na 
področju reproduktivnega zdravja, vključno z vrstami oskrbe in zdravil, ki so bistvene za 
prostovoljno načrtovanje družine ter zdravje mater in novorojenčkov, in z nadaljnjim 
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spremljanjem politike in/ali zakonodaje, ki bi lahko kršila spolno in reproduktivno zdravje 
ter pravice;

5. poziva države članice, naj zagotavljajo kakovostne storitve na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja, prilagojene potrebam posebnih skupin (npr. mladih in ranljivih 
skupin), brez diskriminacije in strahu pred predsodki; poudarja, da morajo biti take 
storitve usmerjene tudi k moškim in fantom ter spodbujati njihovo dejavno vlogo pri 
prevzemanju njihovega dela odgovornosti za spolne odnose in njihove posledice;

6. poudarja, da je treba zagotoviti, da politika EU in politika držav članic spoštujeta, varujeta 
in uresničujeta spolno in reproduktivno zdravje ter pravice za vse s spodbujanjem 
razumevanja človekove spolnosti kot pozitivnega vidika življenja in ustvarjanjem kulture 
sprejemanja, spoštovanja, nediskriminacije in nenasilja;

7. poudarja, da je treba v EU in po potrebi v njeni zunanji politiki spremeniti, sprejeti ali 
razveljaviti zakone in politike, da bi zagotovili spoštovanje in varovanje spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic ter omogočili njihovo uresničevanje vsem 
posameznikom brez vsakršne diskriminacije;

8. poudarja, da bi bilo treba odločanje o reprodukciji in zdravljenje neplodnosti zagotavljati 
v nediskriminacijskem okviru, in poziva države članice, naj omogočijo zdravljenje 
neplodnosti in oploditev z medicinsko pomočjo tudi samskim in lezbijkam;

9. poudarja, da je nadomestno materinstvo popredmetenje tako ženskih teles kot otrok ter 
ogroža telesno nedotakljivost in človekove pravice žensk;

10. poudarja, da prisilna ali izsiljena sterilizacija katere koli osebe, vključno s transseksualci, 
krši človekove pravice in telesno nedotakljivost teh oseb, in poziva države članice, naj 
odpravijo vse obstoječe zakone, ki zahtevajo sterilizacijo;

11. globoko obžaluje, da predlog novega programa „Zdravje za rast 2014–2020“ ne omenja 
spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic, in poziva Evropsko komisijo, naj spolno 
in reproduktivno zdravje ter pravice vključi v naslednjo strategijo EU za javno zdravje;

12. poziva države članice, naj zagotovijo ustrezno geografsko porazdelitev ustanov za 
kakovostno zdravstveno varstvo ter možnosti kakovostnega in varnega prevoza, da bi 
omogočile enak dostop za vse prebivalstvo, vključno z ženskami in dekleti s podeželja;

13. opozarja, da lahko EU kljub temu, da so za oblikovanje in izvajanje politik s področja 
spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic pristojne države članice, sprejema politike 
v zvezi s strategijami in pobudami za vključevanje vprašanj spolnega in reproduktivnega 
zdravja ter pravic na področje javnega zdravja in nediskriminacije, da bi podprla boljše 
izvajanje zakonodaje in politik glede spolnih in reproduktivnih pravic in ozaveščanje o 
njih ter spodbudila izmenjavo najboljše prakse med državami članicami;

14. poziva države članice, naj zagotovijo dostop do storitev spolnega in reproduktivnega 
zdravja s pristopom, ki temelji na človekovih pravicah, in brez diskriminacije na podlagi 
etničnega porekla, nastanitve, priseljenskega statusa, starosti, invalidnosti, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, zdravja ali zakonskega stanu;
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15. poudarja, da mora politika spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic upoštevati 
posebne skupine in tveganja, povezana z njihovo identiteto ali položajem, zlasti 
pripadnice etničnih manjšin, nosečnice ter lezbijke, biseksualke ali transseksualke; otroke 
in mlade; homoseksualce, biseksualce, transseksualce in interseksualce nasploh; osebe, ki 
se prostituirajo; zapornike; migrante in odvisnike, ki droge uživajo z iglo;

16. poziva vlade držav članic in držav kandidatk, naj v sodelovanju s pluralističnimi 
organizacijami civilne družbe oblikujejo visokokakovostno nacionalno politiko na 
področju spolnega in reproduktivnega zdravja, pri čemer morajo zagotavljati celovite 
informacije o učinkovitih in odgovornih metodah načrtovanja družine, enak dostop do 
različnih visokokakovostnih kontracepcijskih sredstev ter ozaveščanje o plodnosti;

17. poziva EU in države članice, naj zbirajo in spremljajo bolj celovite podatke in statistike o 
kazalnikih spolnega in reproduktivnega zdravja (spolno prenosljive okužbe, delež splavov 
in kontracepcije, neizpolnjene potrebe po kontracepciji, nosečnost pri mladostnicah itd.), 
razčlenjene vsaj po spolu in starosti;

18. izraža zaskrbljenost zaradi omejitev dostopa do storitev na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter do kontracepcije v državah pristopnicah; poziva vlade teh 
držav, naj sprejmejo zakonodajo in politiko, ki bosta zagotavljali splošno dostopnost 
storitev spolnega in reproduktivnega zdravja, in naj sistematično zbirajo podatke, potrebne 
za izboljšanje razmer na tem področju;

19. poziva države članice, naj zagotovijo trajnostno financiranje javnih služb in organizacij 
civilne družbe, ki opravljajo storitve spolnega in reproduktivnega zdravja;

20. poziva države članice, naj sodelujejo s Komisijo, Evropskim inštitutom za enakost spolov 
(EIGE) in civilno družbo pri oblikovanju evropske strategije za spodbujanje spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter pravic ter podprejo izdelavo in izvajanje celovitih nacionalnih 
strategij za spolno in reproduktivno zdravje; predlaga, da se EIGE dodeli pristojnost 
zbiranja, analize in združevanja vseevropskih podatkov in najboljše prakse, da bi bolje 
razumeli težave v zvezi z vključevanjem programov preprečevanja in zdravljenja na 
področju spolnega in reproduktivnega zdravja v osnovne sisteme zdravstvenega varstva;

21. poudarja, da trenutni varčevalni ukrepi, ki so jih državam članicam naložile institucije EU, 
tako z vidika kakovosti kot dostopnosti, tudi cenovne, škodljivo – zlasti kar zadeva ženske 
– vplivajo na storitve, informacije in programe javnega zdravja, povezane s spolnim in 
reproduktivnim zdravjem, na organizacije za načrtovanje družin in pomoč družinam, na 
nevladne organizacije, ki ponujajo storitve, ter na ekonomsko neodvisnost žensk; 
poudarja, da bi morale države članice sprejeti potrebne ukrepe, da bi zagotovile neoviran 
dostop do storitev spolnega in reproduktivnega zdravja;

22. poziva države članice, naj z dodeljenimi proračunskimi sredstvi razvijejo strategijo 
spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic, izvedbeni načrt in sistem za spremljanje;

23. poudarja, da je bistvenega pomena, da se ženskam zagotovi dostop do letnih ginekoloških 
in mamografskih pregledov, zato je nesprejemljivo, da države članice omejujejo te storitve 
zaradi krize in krčenja proračuna;



PE513.082v02-00 12/32 RR\1004470SL.doc

SL

24. spodbuja države članice k izmenjavi najboljše prakse in kombinacij ukrepov na področju 
politike spolnega in reproduktivnega zdravja;

25. poziva države članice in države kandidatke, naj glede na vpliv finančne in gospodarske 
krize na sektor javnega zdravstva brezplačno ali cenovno dostopno zagotavljajo 
prilagojene informacije in storitve kontracepcije ter druge storitve spolnega in 
reproduktivnega zdravja, kot so letni ginekološki pregledi in mamogrami, ter ukrepe za 
preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje spolno prenosljivih okužb, ki vključujejo 
visokokakovostno strokovno svetovanje, za vse skupine prebivalstva, vključno s 
podeželankami, mladimi, pripadniki etničnih manjšin, priseljenci, invalidi in socialno 
izključenimi osebami;

26. poudarja, da so spolno in reproduktivno zdravje ter pravice temeljne pravice žensk in 
moških, ki se ne smejo omejevati iz verskih razlogov, na primer s sklepanjem 
konkordatov;

27. ugotavlja, da se s tem, ko ženskam, dekletom in parom omogočamo temeljno svoboščino, 
da sami sprejemajo odločitve o svojem spolnem in reproduktivnem življenju, tudi o tem, 
ali želijo imeti otroke in kdaj jih želijo imeti, ustvarjajo priložnosti za sodelovanje pri 
dejavnostih, kot sta izobraževanje in zaposlitev, kar prispeva k enakosti spolov, 
zmanjševanju revščine ter k vključujočemu in trajnostnemu razvoju; ugotavlja, da 
utegnejo družine vložiti več v izobraževanje in zdravje posameznega otroka, če imajo 
možnost, da se odločijo za manj otrok, z daljšim obdobjem med posameznimi rojstvi;

Nenačrtovana in neželena nosečnost: dostop do kontracepcije in varnega splava

28. poudarja, da je za družbeni in gospodarski razvoj ter razvoj posameznikov nujno, da imajo 
ženske pravico do svobodne in odgovorne odločitve o tem, koliko, kdaj in kako pogosto 
bodo imele otroke, kot predvidevajo mednarodni predpisi s področja človekovih pravic;

29. poudarja, da prostovoljno načrtovanje družine prispeva k preprečevanju nenačrtovanih in 
neželenih nosečnosti ter zmanjšuje potrebo po splavu;

30.  poziva države članice, naj nosečnicam ne preprečujejo opravljanja splava v drugi državi 
članici ali jurisdikciji, kjer je postopek zakonit;

31. poziva države članice, naj spodbujajo znanstveno raziskovanje o različnih metodah moške 
in ženske kontracepcije, da bi spodbudili porazdelitev bremena odgovornosti za 
kontracepcijo;

32. poudarja, da se splav nikakor ne sme spodbujati kot metoda za načrtovanje družine;

33. meni, da bi države članice morale izvajati politike in ukrepe, namenjene preprečevanju 
splavov iz socialnih ali ekonomskih razlogov ter zagotavljanju podpore materam in parom 
v težavah;

34. priporoča, da se z vidika skrbi za človekove pravice in javno zdravje zagotovi, da bodo 
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visokokakovostne storitve splava postale zakonite, varne in dostopne za vse ženske v 
javnih zdravstvenih sistemih držav članic, vključno z ženskami iz drugih držav, ki te 
storitve zaradi omejevalnih zakonov glede splava v domači državi pogosto opravljajo v 
tujini, da bi tako preprečili skrivno opravljanje splava, ki resno ogroža telesno in duševno 
zdravje žensk;

35. poudarja, da se splav, tudi če je zakonsko dovoljen, pogosto prepreči ali zakasni zaradi 
ovir pri dostopu do ustreznih storitev, kot so razširjena uporaba ugovora vesti, medicinsko 
nepotrebno obdobje čakanja ali pristransko svetovanje; poudarja, da morajo države članice 
zakonsko urediti in nadzorovati uporabo ugovora vesti v ključnih poklicih, zato da 
zagotovijo zdravstveno oskrbo na področju reprodukcije kot pravico posameznika, pri 
čemer mora biti poskrbljeno za dostop do zakonitih storitev in za primerne in cenovno 
dostopne javne sisteme napotitev visoke kakovosti; poudarja, da je pravica do ugovora 
vesti osebna pravica, ne kolektivna politika ter da mora biti svetovanje zaupno in 
nepristransko; je zaskrbljen, ker so zdravstveni delavci prisiljeni, da zavrnejo izvedbo 
storitev spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic v bolnišnicah in klinikah z versko 
ideologijo po vsej EU;

36. poziva države članice, naj sprejmejo ciljno usmerjene ukrepe za izpolnitev posebnih 
potreb ranljivih ljudi, ki jim grozi zapostavljenost ter socialna in ekonomska izključenost, 
zlasti mladih podeželank, ki jim ekonomske in socialne težave otežujejo dostop do 
sodobnih kontracepcijskih sredstev, zlasti v sedanji gospodarski krizi;

37. poziva vse države članice, naj poskrbijo, da zdravstveni delavci, ki opravljajo splav in 
storitve, povezane z njim, z nobenim instrumentom kazenskega prava ne bodo preganjani 
ali kaznovani, ker so opravljali te storitve; 

38. obžaluje neenakost in diskriminacijo, ki se pojavljata v državah z oteženim dostopom do 
splava, saj se ženske, ki želijo prekiniti nosečnost, delijo na dva razreda: prvi razred, ki si 
lahko privošči potovanje v evropsko državo, kjer je splav dostopen in zakonit, tako da ga 
za plačilo opravi svobodno in zakonito, z vsemi zdravstvenimi zaščitnimi ukrepi, in drugi 
razred, ki nima finančnih sredstev in je zato prisiljen, da splav opravi skrivaj, kot da bi šlo
za kaznivo dejanje, kar resno ogroža zdravje in življenje žensk;

39. poziva vlade držav članic in držav kandidatk, naj ne preganjajo žensk, ki so opravile 
nezakoniti splav;

40. priporoča, da države članice še naprej zagotavljajo informacije in storitve, ki so potrebne 
za ohranitev nizke ravni umrljivosti mater pri porodu, ter si še močneje prizadevajo za 
znižanje te ravni in zagotavljanje kakovostne oskrbe pred porodom in po njem;

Celovita spolna vzgoja in mladim prijazne storitve 

41. poziva države članice, naj zagotovijo splošen dostop do celovitih informacij, 
izobraževanja in storitev s področja spolnega in reproduktivnega zdravja; poziva države 
članice, naj zagotovijo, da te informacije zajemajo različne sodobne metode načrtovanja 
družine in svetovanje, navzočnost izkušenega osebja pri porodu, pravico do ginekološke 
in porodniške oskrbe v nujnih primerih kot tudi operacije za spremembo spola ter da 
nepristransko in znanstveno točno obravnavajo storitve splava;
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42. poudarja, da je udeležba mladih v sodelovanju z drugimi deležniki, kot so starši, pri 
razvoju, izvajanju in ocenjevanju programov bistvena za učinkovito in celovito spolno 
vzgojo; spodbuja uporabo medsebojnega poučevanja pri spolni vzgoji kot dober način za 
neodvisnost ter poziva države članice in države kandidatke, naj se mladim približajo na 
več načinov, kot so oglaševalske kampanje, socialno trženje za uporabo kondomov in 
drugih kontracepcijskih sredstev ter pobude, kot so telefonske linije za zaupno pomoč;

43. poziva države članice, naj poskrbijo, da bo spolna vzgoja postala obvezna za vse učence 
in dijake ter da se bo našlo mesto za ta predmet v šolskih učnih načrtih; poudarja, da je 
treba učne načrte za spolno vzgojo redno pregledovati in posodabljati, spoštovanju žensk 
in enakosti spolov pa nameniti posebno pozornost; 

44. poudarja, da je treba spolno vzgojo zasnovati in izvajati na celovit in pozitiven način, ki 
temelji na človekovih pravicah, pri čemer je treba poudariti razvoj življenjskih veščin ter 
vključiti tako psihosocialni kot biomedicinski vidik spolnega in reproduktivnega zdravja 
ter pravic; poudarja, da je treba spolno vzgojo zagotavljati v varnem in interaktivnem 
okolju med učenci in učitelji, kjer ni tabujev;

45. poudarja, da se potrebe mladostnikov na področju spolnega in reproduktivnega zdravja 
razlikujejo od potreb odraslih; poziva države članice, naj mladostnikom zagotovijo 
uporabniku prijazne storitve, kjer bodo njihovi pomisleki ter pravica do zaupnosti in 
zasebnosti ustrezno obravnavani; 

46. poziva države članice, naj zagotovijo storitve na področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja, ki so prijazne mladostnikom in upoštevajo njihovo starost, zrelost in razvojno 
sposobnost, ki niso diskriminacijske glede na spol, zakonski stan, invalidnost ali spolno 
usmerjenost/identiteto in ki so dostopne brez privolitve staršev ali skrbnikov;

47. poziva države članice, naj zagotovijo obvezno, starosti primerno izobraževanje, ločeno po 
spolu, o spolnosti in odnosih za vse otroke in mladostnike (tako v šoli kot drugod), ki se 
bo izvajalo za oba spola hkrati;

48. poziva države članice, naj razvijejo in uvedejo podiplomsko izobraževanje ter programe in 
tečaje usposabljanja o vprašanjih, povezanih s spolnim zdravjem in reproduktivnimi 
pravicami, za študente medicine in zdravstvene delavce, da bi ženskam in parom 
zagotovili visokokakovostno svetovanje v zvezi z velikostjo družine glede na njihovo 
zdravstveno stanje ter osebne in poklicne zahteve; 

49. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za odpravo vseh ovir, ki najstnicam in 
najstnikom preprečujejo dostop do varnih, učinkovitih in cenovno ugodnih 
kontracepcijskih sredstev, vključno s kondomi, ter zagotovijo jasne informacije o 
kontracepciji;

50. opominja države članice, da morajo otrokom in mladim omogočiti svobodo iskanja, 
sprejemanja in širjenja informacij, povezanih s spolnostjo, tudi o spolni usmerjenosti, 
identiteti in izražanju, in sicer starosti primerno in ob upoštevanju spola;

51. vztraja, da morajo države članice oblikovati ukrepe za delo z mladimi ter mladoletnimi 
materami in nosečnicami, da bi jih podprle pri reševanju težav zgodnjega materinstva in 
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preprečile primere pobojev novorojenčkov;

52. poudarja, da mora spolna vzgoja vključevati tudi boj proti stereotipom in predsodkom ter 
vsem oblikam nasilja na podlagi spola in nasilja nad ženskami in dekleti, osvetljevati in 
obsojati vidike diskriminacije na podlagi spola in spolne usmerjenosti ter strukturne ovire 
do dejanske enakosti, zlasti enakosti med ženskami in moškimi, kot tudi poudarjati 
medsebojno spoštovanje in delitev odgovornosti;

53. poudarja, da mora spolna vzgoja vključevati nediskriminacijske informacije in širiti 
pozitivno mnenje o homoseksualcih, biseksualcih, transseksualcin in interseksualcih, da bi 
tako učinkovito podprli in varovali pravice mladih, ki sodijo v to skupino;

54. v zvezi s tem poudarja, da je spolna vzgoja potrebna predvsem zato, ker imajo mladi že 
zelo zgodaj dostop do pornografske in poniževalne vsebine, zlasti prek interneta; zato 
poudarja, da mora biti spolna vzgoja del širšega podpornega pristopa k čustvenemu 
razvoju mladih, da bi jim pomagali pri vzpostavljanju vzajemno spoštljivih odnosov s 
predstavniki nasprotnega spola; spodbuja države članice, naj sprožijo kampanje za starše 
in odrasle, ki delajo z mladimi, da bi okrepile njihovo ozaveščenost o škodljivih učinkih 
pornografije na mladostnike;

55. prav tako poziva države članice, naj obravnavajo bistveno potrebo po celoviti spolni 
vzgoji, ki vključuje čustvene vidike odnosov, glede na pojav seksualizacije deklic v 
avdiovizualni in digitalni vsebini, do katere imajo mladi dostop;

56. poziva države članice, naj se v okviru spolne vzgoje osredotočijo na preprečevanje spolno 
prenosljivih okužb, vključno z okužbo z virusom HIV, s spodbujanjem varnega spolnega 
vedenja in olajševanjem dostopa do ustrezne zaščite pred temi okužbami;

Preprečevanje in zdravljenje spolno prenosljivih okužb 

57. poziva države članice, naj zagotovijo takojšen in splošen dostop do varnega in 
nepristranskega zdravljenja spolno prenosljivih okužb;

58. poziva države članice, naj ohranijo in povečajo kakovost in raven informacij, ki so na 
voljo splošni javnosti, in okrepijo politike za povečanje ozaveščenosti o spolno 
prenosljivih okužbah, zlasti okužbah z virusom HIV/aidsom, na podlagi najnovejših 
medicinskih dosežkov in praks, o načinih prenosa bolezni in o metodah za preprečevanje, 
prav tako pa naj si prizadevajo za preprečevanje neželenih nosečnosti;

59. poziva države članice, naj poleg prostovoljnega svetovanja in testiranja zagotavljajo 
dejavnosti preprečevanja;

60. poziva Komisijo in države članice, naj se posvetijo posebnostim spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter pravic ljudi, ki so okuženi z virusom HIV/aidsom, s 
poudarkom na potrebah žensk in ogroženih skupin, vključno z moškimi, ki imajo spolne 
odnose z moškimi, osebami, ki se prostituirajo, zaporniki, priseljenci in odvisniki, ki 
droge uživajo z iglo, zlasti z možnostjo testiranja in zdravljenja ter s spreminjanjem 
družbeno-gospodarskih dejavnikov, ki prispevajo k tveganju za okužbo s HIV/aidsom pri 
ženskah in ogroženih skupinah, kot so neenakost spolov in diskriminacija;
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61. poziva EU, naj spodbuja in vlaga v raziskave in razvoj novih in izboljšanih sprejemljivih, 
cenovno dostopnih, razpoložljivih in kakovostnih preventivnih tehnologij, diagnostike in 
zdravljenja za HIV/aids in druge spolno prenosljive bolezni ter zapostavljene tropske 
bolezni, da bi zmanjšala ogroženost zdravja mater in otrok zaradi teh bolezni;

62. poziva države članice, naj vzpostavijo učinkovite in vključujoče strategije za 
preprečevanje okužb z virusom HIV ter razveljavijo predpise in zakone, ki kaznujejo in 
stigmatizirajo ljudi, obolele za virusom HIV/aidsom, na primer zakone, ki preganjajo 
virusa HIV ali izpostavljanje okužbi, saj so se izkazali za neučinkovite in celo škodljive 
pri preprečevanju okužb z virusom HIV;

63. poziva Komisijo in države članice, naj olajšajo dostop do informacij, cepiv in zdravljenja, 
da bi zaščitili dojenčke pred okužbo z virusom HIV med nosečnostjo in v primeru okužbe 
zagotovili takojšnjo ustrezno poporodno oskrbo; 

Nasilje v povezavi s spolnimi in reproduktivnimi pravicami 

64. obsoja vsakršno kršitev telesne nedotakljivosti žensk kot tudi škodljive prakse, katerih 
namen je nadzor nad spolnostjo žensk in njihovim samoodločanjem na področju 
reprodukcije, zlasti pohabljanje ženskih spolnih organov; poudarja, da so to hude kršitve 
človekovih pravic, na katere so se države članice dolžne nujno odzvati;

65. priporoča državam članicam, naj zagotovijo, da bodo ženske in moški iz vseh družbenih in 
etničnih skupin popolnoma zavestno privolili v vse zdravstvene storitve in postopke, kot 
so kontracepcija, sterilizacija in splav; poziva države članice, naj vzpostavijo postopke, ki 
bodo zagotavljali varovanje pred nečloveškim in poniževalnim ravnanjem v ustanovah za 
reproduktivno zdravstveno oskrbo, s posebnim poudarkom na prostorih za pridržanje, 
zaporih ter psihiatričnih klinikah in ustanovah za oskrbo ostarelih;

66. opozarja, da spolno nasilje ali spolni nadzor nad ženskami, kot so posilstvo, tudi v 
zakonski zvezi, pohabljanje ženskih spolnih organov, spolna zloraba, incest, spolno 
izkoriščanje, spolno nadlegovanje in prisilna zgodnja poroka/poroka otrok, dolgoročno 
škodljivo vplivata na spolno in reproduktivno zdravje žensk in deklet ter na njihovo 
samopodobo in neodvisnost; poziva države članice, naj ženske in dekleta zaščitijo pred 
tovrstnimi zlorabami ter žrtvam zagotovijo ustrezne storitve ob podpori izobraževalnih 
programov na nacionalni ravni in ravni skupnosti ter naj se osredotočijo na ustrezne 
ukrepe, ki vključujejo stroge kazni za povzročitelje zlorab, vključno z inkriminacijo 
spolne prisile;

67. poziva države članice k podpisu in ratifikaciji konvencije Sveta Evrope o preprečevanju 
nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima;

68. poziva države članice in države kandidatke, naj zagotovijo opravljanje splava z vsemi 
zdravstvenimi in pravnimi zaščitnimi ukrepi ter brez omejitev za ženske, ki so zanosile 
zaradi posilstva, in ženske, pri katerih bi nosečnost ogrozila njihovo zdravje ali življenje;

69. vztraja, da je treba spolno in reproduktivno zdravje ter pravice trdno usidrati v veljavne 
mednarodne instrumente na področju človekovih pravic in ključne dokumente političnega 
soglasja; obžaluje, da se stališče, ki ga je EU oblikovala v pripravah na konferenco 
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Združenih narodov o trajnostnem razvoju (Rio+20) in v katerem je področje spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter pravic priznala kot medsektorsko vprašanje, ki je ključno za 
druge vidike razvoja, ne odraža v končnem dokumentu Združenih narodov, ker EU ni 
nastopila enotno;

70. poziva države članice, naj zagotovijo vključitev procesov ICPD+20, Peking+20 in Rio+20 
v okvir za obdobje po letu 2015;

Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice in uradna razvojna pomoč

71. opozarja države članice, da naložbe v reproduktivno zdravje in načrtovanje družine sodijo 
med stroškovno najučinkovitejše z vidika razvoja ter so eden od najučinkovitejših načinov 
za spodbujanje trajnostnega razvoja države;

72. poudarja, da sta izobraževanje in ozaveščanje o spolnem in reproduktivnem zdravju 
pomembna kot sestavna dela programa za zdravje žensk v državah v razvoju;

73. poziva Komisijo, naj v okviru tematskih vrstic instrumenta za razvojno sodelovanje 
omogoči posebno vrstico za spolno in reproduktivno zdravje ter pravice in zagotovi 
zadostna finančna sredstva za obsežen program na področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja ter pravic v vseh ustreznih instrumentih;

74. opozarja, da so v državah v razvoju nujno potrebni usposobljeni zdravstveni delavci, prav 
tako pa je treba preprečevati njihovo odseljevanje s finančnimi spodbudami in podporo pri 
usposabljanju; poudarja pomen integriranih zdravstvenih storitev na področju okužb z 
virusom HIV in spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic ter sodelovanja civilne 
družbe, lokalnih organov, skupnosti, nepridobitnih organizacij na področju javnega 
zdravja in prostovoljskih organizacij na vseh ravneh vzpostavljanja zdravstvenih storitev; 
vztraja, da je treba dostop do zdravstvene oskrbe, povezane s spolnim in reproduktivnim 
zdravjem ter pravicami, olajšati zlasti na podeželju in oddaljenih območjih;

75. podpira priporočilo 1903 (2010) parlamentarne skupščine Sveta Evrope, da se 0,7 % bruto 
domačega proizvoda nameni uradni razvojni pomoči; poziva EU, naj ohrani to zavezo 
prek financiranja in izvajanja evropskih instrumentov za zunanje delovanje in Evropskega 
razvojnega sklada za obdobje 2014–2020;

76. poudarja dejstvo, da epidemije, ki se pojavljajo v nekaterih državah v razvoju, ki so 
partnerice EU, vključno z epidemijo virusa HIV, močno ovirajo njihov razvoj; 

77. poziva organizacije, ki prejemajo sredstva EU za boj proti virusu HIV/aidsu in/ali za 
varovanje zdravja, naj razvijejo jasne, jedrnate in pregledne strategije o tem, kako bi lahko 
spolno in reproduktivno zdravje in pravice ter primarno preprečevanje okužb z virusom 
HIV vključile v svoje ukrepe;

78. poziva EU, naj zagotovi, da bo evropsko razvojno sodelovanje sledilo pristopu, ki temelji 
na človekovih pravicah, in vsebovalo močno in izrecno osredotočenje ter konkretne cilje 
na področju spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic, pri čemer je treba posebno 
pozornost nameniti načrtovanju družine, smrtnosti mater in dojenčkov, varnemu splavu, 
kontracepcijskim sredstvom, preprečevanju okužb z virusom HIV/aidsom in drugimi 
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spolno prenosljivimi boleznimi ter boju proti njim in odpravi praks, kot so pohabljanje 
ženskih spolnih organov, zgodnje in/ali prisilne poroke, pristransko izbiranje spola in 
prisilna sterilizacija;

79. poziva delegacije EU, naj sodelujejo z ustreznimi vladami pri razvoju in izvajanju politik, 
katerih poudarek je na spodbujanju vrednosti žensk in deklet v družbi, da bi se borili proti 
neenakosti spolov, diskriminaciji žensk in deklet, družbenim normam, v skladu s katerimi 
so bolj zaželeni sinovi in ki predstavljajo glavni vzrok za izbiro spola pred rojstvom, za 
detomor deklic in splavitev zarodkov ženskega spola, ter proti zgodnjim prisilnim 
porokam in pohabljanju ženskih spolnih organov; poudarja, da prizadevanja za omejitev 
izbiranja spola ne smejo ovirati ali omejevati pravice žensk do dostopa do legitimnih 
tehnologij in storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja;

80. poziva, naj bo zagotavljanje humanitarne pomoči EU in njenih držav članic dejansko 
neodvisno od omejitev na področju humanitarne pomoči, ki so jih uvedle ZDA ali druge 
donatorice, zlasti z zagotavljanjem dostopa do splava za ženske in dekleta, ki so žrtve 
posilstva v oboroženih spopadih;

81. poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj v dialogih o človekovih 
pravicah obravnavata ovire, s katerimi se ljudje srečujejo pri dostopu do storitev 
reproduktivnega zdravja ter uveljavljanju pravic s področja spolnega in reproduktivnega 
zdravja;

82. ugotavlja, da je bilo z izvajanjem akcijskega programa mednarodne konference o 
prebivalstvu in razvoju, sprejetega v Kairu leta 1994, priznano, da spolno in reproduktivno 
zdravje ter pravice predstavljajo temelj za doseganje trajnostnega razvoja;

83. v zvezi s tem poziva Komisijo, naj si med razvojnimi prednostnimi nalogami še naprej 
prizadeva za odpravo vseh ovir, da bi omogočili kakovostne, cenovno dosegljive, ustrezne 
in dostopne storitve spolnega in reproduktivnega zdravja, predporodne zdravstvene oskrbe 
in zdravstvene oskrbe za matere, vključno s prostovoljnim načrtovanjem družine, 
kontracepcijo in varnim splavom ter mladim prijaznimi storitvami, pri tem pa naj se bori 
proti diskriminaciji na podlagi spola, ki vodi v splave zaradi spola in prisilne splave, 
prisilno sterilizacijo ter spolno nasilje, ter nediskriminacijsko zagotavlja sredstva za 
spolno in reproduktivno zdravje, predporodno zdravstveno oskrbo in zdravstveno oskrbo 
mater, preprečevanje okužb z virusom HIV, zdravljenje, nego in pomoč;

84. poziva EU in njene države članice, naj zagotovijo, da bo operativni pregled ICPD+20 
omogočil celovit pregled vseh vidikov, povezanih s polnim uživanjem spolnih in 
reproduktivnih pravic, in potrdil odločen in progresiven pristop k uveljavljanju spolnih in 
reproduktivnih pravic za vse, ki je skladen z mednarodnimi standardi na področju 
človekovih pravic in ki povečuje odgovornost vlad za doseganje zadanih ciljev; zlasti 
poziva EU in njene države članice, naj zagotovijo, da se pregled opravi na podlagi 
sodelovanja in da se omogoči smiselno sodelovanje različnim deležnikom, vključno s 
civilno družbo ter ženskami, mladoletniki in mladimi; opozarja, da mora ta pregled 
temeljiti na človekovih pravicah in biti posebej osredotočen na spolne in reproduktivne 
pravice;

85. poziva Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje ter zlasti delegacije EU na terenu, 



RR\1004470SL.doc 19/32 PE513.082v02-00

SL

naj se v celoti zavedajo pomena spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic ter 
predporodne zdravstvene oskrbe in zdravstvene oskrbe za matere kot dejavnikov tako za 
vključujoč in trajnosten razvoj, kar zadeva človekov razvoj, upravljanje, enakost spolov in 
človekove pravice ter krepitev vloge mladih in žensk na področju gospodarstva na ravni 
držav, kot tudi za sedanje načrtovanje programov EU za obdobje od leta 2014 do leta 
2020;

86. poziva EU, naj zagotovi, da bodo demografska gibanja, vključujoče in trajnostno razvojno 
povezovanje ter spolno in reproduktivno zdravje ter pravice prednostne naloge pri 
oblikovanju svetovnega razvojnega okvira za obdobje po letu 2015, tako da bodo lahko 
vsi posamezniki uveljavljali svoje človekove pravice, vključno s pravicami do spolnega in 
reproduktivnega zdravja, ne glede na svoj socialni položaj, starost, spolno usmerjenost, 
spolno identiteto, raso, etnično pripadnost, invalidnost, vero ali prepričanje; vztraja, da 
mora EU v zvezi s tem vprašanjem nastopati enotno in usklajeno ter prevzeti vodilno 
vlogo;

87. poudarja, da bi nosečnice, ki niso želele zanositi, morale imeti po vsem svetu enostaven 
dostop do zanesljivih informacij in svetovanja; poleg tega poudarja, da bi jim bilo treba 
nuditi kakovostno in celovito zdravstveno oskrbo in pomoč;

88. poziva EU in države članice, naj izpolnijo svoje zaveze ter v celoti in učinkovito izvajajo 
akcijski program mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju ter sklepe revizijskih 
konferenc;

89. poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj podpirata zavezanost in 
vodenje s strani nacionalnih vlad, lokalnih oblasti in civilne družbe, kar zadeva 
zagotavljanje in spodbujanje spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic, ki so 
univerzalne in morajo temeljiti na skupni odgovornosti;

90. poziva Parlament, naj v letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu in 
politiki Evropske unije na tem področju obravnava kršitve na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter pravic;

91. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Program Združenih narodov za razvoj (UNDP) vsako leto razvrsti države glede na stopnjo 
neenakosti spolov. Indeks neenakosti spolov se meri na podlagi razlik med spoloma na treh 
življenjskih področjih: reproduktivno zdravje, neodvisnost in trg dela.1 To poročilo se 
osredotoča na prvi vidik in pripadajoče pravice, ne le z vidika človekovih pravic, ampak tudi 
kot sredstva za doseganje večje enakosti spolov.

Ker se države članice uvrščajo med najrazvitejše države na svetu, se na svetovnem seznamu 
držav glede stanja reproduktivnega zdravja državljanov uvrščajo v sam vrh.2 Toda podatki 
držav članic razkrivajo občutne razlike v spolnem in reproduktivnem zdravju žensk po 
Evropi. 

Evropski parlament (EP) je že večkrat izrazil podporo vlaganju v spolno in reproduktivno 
zdravje ter pravice. Odločno stališče EU o spolnem in reproduktivnem zdravju ter pravicah bo 
mogoče le ob okrepljeni podpori te institucije.

Poročilo prihaja v ključnem trenutku. Sedanje politične in gospodarske razmere so velika 
grožnja za spoštovanje spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic. Zaradi trenutne 
finančne krize, gospodarskega upada in krčenjem javnih proračunov se v državah članicah 
pojavljajo težnje po privatizaciji zdravstvenih storitev ter omejevanju dostopa do zdravstvenih 
storitev in njihove kakovosti3. Poleg tega so se o spolnem in reproduktivnem zdravju ter 
pravicah povsod po Evropi začela pojavljati zelo konservativna stališča. Kot je očitno v 
državah, kot sta Španija in Madžarska, ter v regionalnih forumih, kot so parlamentarna 
skupščina Sveta Evrope, Evropski odbor za socialne pravice in celo v EP, postaja opozicija 
proti izbiri vse močnejša in glasnejša. Ob vseh teh napadih je nadvse pomembno, da se EP 
zavzame za spolne in reproduktivne pravice kot človekove pravice in zagotovi koristen 
pregled trenutnih razmer na področju spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic na 
evropski ravni.

Spolno in reproduktivno zdravje

WHO navaja, da „reproduktivno zdravje zadeva reproduktivne procese, funkcije in sistem v 
vseh življenjskih obdobjih. To pomeni, da so ljudje sposobni imeti odgovorno, zadovoljujoče 
in varno spolno življenje ter da so se zmožni reproducirati in da se svobodno odločajo, ali, 
kdaj in kako pogosto bodo imeli otroke. To vključuje pravico moških in žensk do 
obveščenosti in dostopa do varnih, učinkovitih, cenovno dostopnih in sprejemljivih načinov 
za uravnavanje plodnosti po lastni izbiri ter pravico do ustreznih storitev zdravstvene oskrbe, 
ki ženskam omogočajo varno spremljanje nosečnosti in poroda, parom pa zagotovijo najboljše 

                                               
1 Razvojni sklad ZN (2011). Poročilo o človekovem razvoju (2011): Trajnost in enakost: boljša prihodnost za 
vse, tehnična opomba 3.
2 To dokazujejo podatki, ki se uporabljajo za izračun indeksa neenakosti med spoloma. Razvojni sklad ZN 
(2011). Poročilo o človekovem razvoju (2011): Trajnost in enakost: boljša prihodnost za vse. Statistična priloga, 
tabela 4.
3 Resolucija EP z dne 12. marca 2013 o vplivu gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk.
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možnosti za zdravega otroka.“1

Spolno zdravje je opredeljeno kot „stanje fizičnega, čustvenega, duševnega in družbenega 
dobrega počutja v zvezi s spolnostjo; ne gre zgolj za odsotnost bolezni, motenj ali hib. Spolno 
zdravje zahteva pozitiven in spoštljiv odnos do spolnosti in spolnih medsebojnih odnosov kot 
tudi možnost doživljanja prijetnih in varnih spolnih izkušenj, brez prisile, diskriminacije ali 
nasilja. Za doseganje in ohranjanje spolnega zdravja so potrebni spoštovanje, zaščita in 
izvrševanje spolnih pravic vseh ljudi.“2

Spolne in reproduktivne pravice

Spolno in reproduktivno zdravje varujejo spolne in reproduktivne pravice. Kot določa 96. člen 
pekinških izhodišč za ukrepanje (1995), te pravice temeljijo na človekovih pravicah enakosti 
in dostojanstva. 

Spolne in reproduktivne pravice, vključno s pravico do zdravstvene oskrbe mater po porodu 
in načrtovanja družine, zajemajo tako svoboščine kot pravice, ki so povezane z mnogimi že 
uveljavljenimi civilnimi, političnimi, gospodarskimi, socialnimi in kulturnimi pravicami. 
Reproduktivne pravice so eden od vidikov spolnih pravic, tako kot so spolne pravice del 
reproduktivnih pravic, vendar ne gre za medsebojno zamenljiva pojma.3

Umrljivost mater ob porodu

Čeprav večina držav članic ohranja zelo nizko stopnjo umrljivosti mater ob porodu (med 2 in 
10 smrti mater na 100.000 živih rojstev)4, je v nekaterih državah članicah ta stopnja občutno 
višja (34 v Latviji, 27 v Romuniji, 21 na Madžarskem in 20 v Luksemburgu). V nekaterih 
državah članicah so bili ugotovljeni spodbudni trendi, v obdobju od 1990 do 2010 se je na 
primer v Romuniji umrljivost mater znižala s 170 na 27, v Latviji s 54 na 34, v Bolgariji s 24 
na 11 in v Litvi s 34 na 8. Toda hkrati so se v drugih državah članicah pojavili skrb zbujajoči 
trendi in nihanja; ocenjena umrljivost mater ob porodu se je v Luksemburgu povišala s 6 leta 
1990 na 20 leta 2010, medtem ko je Madžarski uspelo znižati stopnjo umrljivosti iz leta 1990, 
23, na 10 v letu 2000, a se je leta 2010 znova povzpela na 21.5 Evropski parlament je v 
resoluciji z dne 13. decembra 2012 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v 
svetu za leto 2011 in politiki EU na tem področju opozoril, da je za preprečevanje umrljivosti 
in obolenj mater treba učinkovito spodbujati in varovati človekove pravice žensk in deklet, 
zlasti pravice do življenja, izobraževanja, obveščenosti in zdravja. Poudaril je, da mora EU 
zato odigrati pomembno vlogo in prispevati k zmanjšanju števila zapletov, ki bi jih bilo 
mogoče preprečiti, tako pred in med nosečnostjo in porodom kot pozneje.
                                               
1 Odbor za svetovno politiko SZO (1994). Stališče o zdravju, prebivalstvu in razvoju za mednarodno konferenco 
o prebivalstvu in razvoju, Kairo, 5. do 13. september 1994, str. 24, odstavek 89.
2 Svetovna zdravstvena organizacija (2006). Defining sexual health: Report of a technical consultation on sexual 
health (Opredelitev spolnega zdravja: poročilo s tehničnega posveta o spolnem zdravju); 28. do 31. januar 2002, 
Ženeva.
3 Yamin, A. E. (ur.), 2005, Learning to dance: Advancing women’s reproductive health and well-being from the 
perspectives of public health and human rights (Učenje plesa: razvoj ženskega reproduktivnega zdravja in 
dobrega počutja z vidika javnega zdravja in človekovih pravic), Cambridge, Harvard University Press. 
4 Predvideva se, da „imajo države z 1 do 10 smrti mater na 100.000 rojstev približno isto stopnjo umrljivosti in 
da so razlike naključne“, glej opombo 1. 
5 Medagencijska skupina ZN za oceno umrljivosti mater ob porodu (2012). Trendi na področju umrljivosti mater 
od 1990 do 2010: ocene organizacij SZO, UNICEF, UNFPA in Svetovne banke. 
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Zbiranje podatkov 

Mnoge države članice ne zbirajo potrebnih podatkov za popolno oceno reproduktivnega in 
spolnega zdravja. Več kot dve tretjini držav članic na primer nimata informacij o številu 
nosečnic, ki so pred porodom deležne vsaj enega obiska zdravstvenega delavca, in več kot ena 
četrtina držav članic nima podatka o deležu porodov, pri katerih je navzoč izkušen 
zdravstveni delavec.1 Čeprav nekatere visoko razvite države menijo, da je zbiranje tovrstnih 
podatkov odveč, gre vseeno za pomembne kazalnike, ki omogočajo usklajeno spremljanje 
standardov reproduktivnega zdravja. Države članice morajo zbirati in nadzorovati bolj 
celovite informacije in statistične podatke o kazalnikih spolnega in reproduktivnega zdravja 
(spolno prenosljive bolezni, delež splavov in kontracepcije, neizpolnjene potrebe po 
kontracepciji, nosečnost pri mladostnicah), ločene vsaj po spolu in starosti. Za boljši pregled 
razmer v celotni EU je torej treba Evropskemu inštitutu za enakost spolov dodeliti pristojnost 
za zbiranje in analizo podatkov in najboljše prakse. 

Izobraževanje o spolnosti

V večini držav članic nacionalna zakonodaja predvideva obvezno spolno vzgojo, vendar se 
vsebina in kakovost med državami razlikujeta. V skladu z nedavno študijo imajo najboljšo 
prakso pri spolni vzgoji v državah Beneluksa in nordijskih državah, v Franciji in Nemčiji. 
Države članice v vzhodni in južni Evropi imajo večinoma pomanjkljive izobraževalne 
programe s področja spolnosti ali pa jih sploh nimajo.2

Višje stopnje mladostniške nosečnosti, splavov in spolno prenosljivih bolezni so pogosto 
povezane z napačno ali nezadostno spolno vzgojo. Trenutni podatki EU to domnevo 
potrjujejo, saj imajo najvišji delež mladostniških nosečnosti in splavov v vzhodnoevropskih 
državah članicah3.

Čeprav je opaziti splošni trend počasnega izboljševanja programov spolne vzgoje, bi 
izmenjava skupnih ciljev in najboljše prakse med državami članicami EU olajšala uskladitev 
standardov spolne vzgoje in prispevala k enakopravnejšemu spolnemu in reproduktivnemu 
zdravju za vse evropske mlade.

Delež rodnosti med mladimi in neželena nosečnost

Stopnje rodnosti med najstnicami4 se med državami članicami občutno razlikujejo. Najnižje 
stopnje rodnosti med najstnicami (med 5 in 9 porodov letno) imajo trenutno Nizozemska, 
Slovenija, Danska, Švedska, Ciper, Luksemburg in Finska. Nekoliko višje stopnje rodnosti 

                                               
1 Razvojni sklad ZN (2011). Poročilo o človekovem razvoju (2011): Trajnost in enakost: boljša prihodnost za 
vse. Statistična priloga, tabela 4.
2 Beaumont, K; Maguire, M; Schulze, E; Evropski parlament (2013). Policies for Sexuality Education in the 
European Union (Politike za spolno vzgojo v Evropski uniji), na voljo na spletnem naslovu: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm
3 Evropski center za preprečevanje in nadziranje bolezni (junij 2012). Sexually Transmitted Infections in Europe 
1990-2010 (Spolno prenosljive bolezni v Evropi 1990–2010). 
4 Letno število deklet, ki rodijo v starosti od 15 do 19 let, na 1.000 deklet v tej starostni skupini.
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med najstnicami (od 10 do 20 porodov) imajo v večini držav članic: Nemčija, Avstrija, 
Francija, Belgija, Grčija, Španija, Češka, Latvija, Poljska, Portugalska, Irska, Litva, 
Madžarska in Malta. Najvišje stopnje rodnosti med najstnicami pa imajo Slovaška (22), 
Estonija (24), Velika Britanija (26), Romunija (40) in Bolgarija (44). 

Kljub spodbudnim trendom v nekaterih državah članicah občutne razlike med stopnjo 
rodnosti pri najstnicah na Nizozemskem (5), v Veliki Britaniji (26) in v Bolgariji (44) kažejo, 
da večina mladih v EU še vedno nima potrebnih spretnosti in znanja za odgovorno odločanje 
o spolnosti in reprodukciji. 

Poleg tega, da je večina najstniških nosečnosti nenačrtovanih in so mlada dekleta večinoma 
nepripravljena na materinstvo, ima rodnost med najstnicami pogosto dolgoročne posledice. 
Zdravstvene težave, povezane z nosečnostjo, so pri najstniških nosečnostih pogostejše kot pri 
odraslih (npr. splav, smrt novorojenčkov). Študije tudi kažejo, da najstniške matere redkeje 
dokončajo srednjo šolo in pogosteje živijo v revščini. Poleg tega se otroci najstnic pogosto 
rodijo z nizko porodno težo in imajo nato zdravstvene in razvojne težave.1

Tudi odrasle ženske se soočajo z neželeno nosečnostjo, do katere pride iz več razlogov: 
neuspela kontracepcija, neustrezna ali neredna raba kontracepcije, spolni partnerji, ki 
nasprotujejo kontracepciji, izsiljeni spolni odnosi, posilstva ali zdravstvene težave. Kot meni 
WHO, „tudi načrtovana nosečnost lahko postane neželena, če se okoliščine spremenijo.“2

Splav 

Dvajset držav članic zakonsko omogoča splav na zahtevo nosečnice. Od preostalih sedmih tri 
(Velika Britanija, Finska, Ciper) omogočajo široko razlago omejujočih dejavnikov, v treh 
(Irska, Poljska, Luksemburg) pa se zaradi ozke razlage omejujočih dejavnikov in splošne 
nepripravljenosti ali strahu pred izvajanjem splavov ta (po podatkih) zakonito opravlja zelo 
redko ali sploh nikoli. Malta je edina država članica, ki zakonsko prepoveduje splav brez 
vsake izjeme.3 Omejujoči dejavniki, ki omogočajo splav, so lahko ogroženost življenja ženske 
ali njenega fizičnega in/ali duševnega zdravja, okvara ploda, posilstvo ali drugi zdravstveni ali 
družbeno-gospodarski razlogi. V večini držav članic je omejitev gestacijske starosti za 
opravljanje splava 12 tednov. Stroški splava se med državami članicami zelo razlikujejo; v 
državah, kjer se splav krije iz nacionalnega zavarovanja, to velja le za splav iz medicinskih 
razlogov. Nekatere države članice zahtevajo obvezno čakalno dobo, mladoletnice, ki želijo
opraviti splav, pa potrebujejo privoljenje staršev.4

Opozoriti je treba, da tudi države s permisivno zakonodajo o splavu vse pogosteje uvajajo 
omejitve. Ženske se najpogosteje soočajo z neurejeno uporabo ugovora vesti ponudnikov 
storitev reproduktivnega zdravja, obveznimi čakalnimi dobami ali pristranskim svetovanjem5. 

                                               
1 Evropski center za preprečevanje in nadziranje bolezni (junij 2012). Sexually Transmitted Infections in Europe 
1990-2010 (Spolno prenosljive bolezni v Evropi 1990–2010).
2 Svetovna zdravstvena organizacija (2012). Sexual and reproductive health: facts and figures about abortion in 
the European region (Spolno in reproduktivno zdravje: dejstva in številke o splavu v evropski regiji).
3 Glej pregled ICPD ZN onkraj 2014 (julij 2012), profili izvajanja po državah; Mednarodna zveza za načrtovano 
starševstvo (maj 2012), zakonodaja s področja splava v Evropi. 
4 IPPF (maj 2012). Zakonodaja s področja splava v Evropi. 
5 Christine McCafferty: poročilo Sveta Evrope, Women’s access to lawful medical care: the problem of 
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Zaradi ugovora vesti je mnogim ženskam preprečen dostop do storitev reproduktivnega 
zdravja, kot so informacije, dostop in nakup kontracepcije, nosečniško testiranje in zakonita 
prekinitev nosečnosti. Podatki iz Slovaške, Madžarske, Romunije, Poljske, Irske in Italije 
kažejo, da skoraj 70 % vseh ginekologov in 40 % vseh anesteziologov posega po ugovoru 
vesti pri nudenju splava. Te ovire so v očitnem nasprotju s standardi človekovih pravic in 
mednarodnimi zdravstvenimi standardi.1

Neredko ženske iz držav z omejujočimi politikami na področju splava odidejo v drugo državo 
članico, da bi opravile splav. Toda tovrstno ravnanje pomeni za nekatere skupine veliko 
ekonomsko breme, hkrati pa tudi tveganje, da jih v domači državi kazensko preganjajo. Poleg 
tega je zato težko zbrati zanesljive podatke o splavu. V nekaterih državah članicah morajo 
tudi podeželanke za opravljanje zakonitega splava pogosto potovati v drugo državo.2
Prepoved tako v praksi vpliva na ženske, ki so že tako posebej ranljive – tiste, ki ne morejo z 
lahkoto potovati v druge države EU, da bi tam opravile splav, kot so tiste v težkih finančnih 
razmerah, prosilke za azil, ženske v priporu ali zaporu itd. – kar prispeva k vse večjim 
zdravstvenim neenakostim v EU.

Države članice z najnižjo stopnjo zabeleženih splavov3 so Nemčija, Grčija, Danska in 
Portugalska (med 7 do 9 zakonsko sproženih splavov na 1.000 žensk v starosti od 15 do 44 
let), države z najvišjim številom zabeleženih splavov so Estonija, Romunija, Bolgarija, 
Latvija, Madžarska in Švedska (od 35 do 21 splavov), sledita ji Velika Britanija (17) in 
Francija (18).4

Zaradi možnih posledic prepovedi splava za javno zdravje se zdi očitno, da prepovedovanje 
splava ne bo spodbudilo znižanja stopnje splava; veliko učinkoviteje bi bilo, če bi se 
osredotočili na preprečevanje neželene nosečnosti.5 Med zakonsko dovoljenim splavom in 
dejanskimi primeri splava je zelo majhna povezava, zelo močna korelacija pa obstaja med 
zakonsko dovoljenim splavom in varnostjo splava. Poleg tega WHO tudi meni, „da stroški 
varnega splava pomenijo [...] eno desetino stroškov za reševanje posledic nevarnih splavov.“6

Prav tako je treba opozoriti, da trenutni poudarek na družinskih politikah zaradi demografske 
krize posredno in neposredno vpliva na politične spremembe, ki so bile izvedene na področju 
spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic. Očitno obstaja prepričanje, da bi prepoved 
splavov povečala stopnjo rojstev, omogočanje splava pa bi privedlo do zniževanja števila 
prebivalstva. Konkretni podatki ne govorijo v prid temu prepričanju in menimo, da bi stopnjo 
rodnosti v Evropi veliko učinkoviteje okrepili z izboljšanjem možnosti mater in očetov, da 
lažje uravnovesijo svoje zasebno in poklicno življenje. 
                                                                                                                                                  
unregulated use of conscientious objection (Dostop žensk do zakonite zdravstvene oskrbe: problem zakonsko 
neurejene rabe ugovora vesti), 20. 7. 2010, in resolucija 1763 (2010) parlamentarne skupščine Sveta Evrope. 
1WHO (2. izdaja, 2012), Safe abortion: technical and policy guidance for health systems (Varen splav: tehnične 
in politične smernice za zdravstvene sisteme) 
2 IPPF (maj 2012), zakonodaja s področja splava v Evropi. 
3 Brez držav članic z najbolj omejevalnimi politikami (Irska, Poljska, Luksemburg, Malta).
4 Podatki za Avstrijo, Ciper, Luksemburg in Malto niso na voljo. Oddelek ZN za gospodarske in socialne 
zadeve: oddelek za prebivalstvo (marec 2011), World Abortion Policies 2011 (Politike na področju splava po 
svetu 2011).
5 IPPF (maj 2012), zakonodaja s področja splava v Evropi. 
6 Svetovna zdravstvena organizacija (2012). Sexual and reproductive health: facts and figures about abortion in 
the European region (Spolno in reproduktivno zdravje: dejstva in številke o splavu v evropski regiji). 
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Spolno prenosljive okužbe

EU redno spremlja nekatere spolno prenosljive bolezni: HIV, sifilis, kongenitalni sifilis, 
gonoreja, klamidija in venerični limfogranulom (LGV). Države članice morajo v skladu s 
sklepom 2119/98/ES posredovati podatke v zvezi z vsemi zahtevanimi spremenljivkami; toda 
praksa pogosto kaže nasprotno, poleg tega pa nadzorni sistemi na področju spolno 
prenosljivih bolezni v nekaterih državah članicah niso celoviti. Posledično se je pri 
primerjanju podatkov in prepoznavanju trendov potrebno zanašati na nezadostne ali 
neobstoječe podatke. 

Povprečna stopnja novih primerov okužb z virusom HIV v državah članicah je 5,7 na 100.000 
prebivalcev, pri čemer so bile najnižje stopnje v letu 2010 na Slovaškem (0,5) in Romuniji 
(0,7), najvišje stopnje pa v Estoniji (27,8), Latviji (12,2), Belgiji (11) in Veliki Britaniji 
(10,7). Skupni podatki glede na starost kažejo, da je 11 % novih primerov okužb z virusom 
HIV med mladimi v starosti od 15 do 24 let.1

Pomembno je, da Evropska komisija in države članice obravnavajo specifično spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice in potrebe žensk, ki so okužene z virusom HIV, kot del 
celovitega pristopa k obvladovanju epidemije. To je mogoče doseči z razširitvijo dostopa do 
zdravstvenih programov na področju spolnosti in reprodukcije, vključno z dostopom do 
testiranja za HIV/aids in zdravljenja, vrstniško podporo, svetovanjem in storitvami 
preprečevanja ter s spreminjanjem družbeno-gospodarskih dejavnikov, ki prispevajo k 
povečanju tveganja za okužbo s HIV/aidsom, kot so neenakost spolov, diskriminacija in 
pomanjkljivo varovanje človekovih pravic.

Nasilje, povezano s spolnimi in reproduktivnimi pravicami

Po ocenah naj bi sedem od desetih žensk v življenju doživelo fizično in/ali spolno nasilje. 
Nasilje na podlagi spola je oblika diskriminacije, ki resno ogroža zmožnost žensk, da svoje 
pravice in svoboščine uresničijo v enaki meri kot moški. Spolno nasilje ima uničujoče 
vseživljenjske posledice na psihološko in fizično zdravje ter dobro počutje žrtev takšnega 
nasilja. Spoštovanje, spodbujanje spolnega in reproduktivnega zdravja ter varovanje in 
uresničevanje reproduktivnih pravic so nujni pogoji za doseganje enakosti spolov in 
neodvisnosti žensk, da lahko uživajo vse človekove pravice in temeljne svoboščine ter da se 
prepreči in omili nasilje nad njimi.

Posebno pozornost je treba nameniti tudi škodljivim tradicijam, kot so pohabljanje/rezanje 
ženskih spolnih organov, zgodnje in prisilne poroke, saj tovrstno početje škodljivo vpliva na 
dobro počutje, spolnost, nosečnost in rojevanje ter tudi na skupnosti.

Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice in uradna razvojna pomoč

Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice so bistveni element človekovega dostojanstva in 
razvoja ter osnova za družbeni in gospodarski razvoj. Nedavno zbrani podatki kažejo na resne 

                                               
1 Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)/SZO regionalni urad za Evropo, HIV/AIDS 
surveillance in Europe 2011 (Spremljanje okužb s HIV/AIDS v Evropi 2011).
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izzive na področju spolnega in reproduktivnega zdravja po vsem svetu, še zlasti v državah v 
razvoju. 

EU mora poleg trdnih političnih zavez prevzeti tudi vlogo razvojnega in političnega akterja v 
boju za spolno in reproduktivno zdravje ter pravice. EU ima pomembno vlogo pri 
spodbujanju, uresničevanju in varovanju spolnega in reproduktivnega zdravja na mednarodni 
ravni, vključno z razvojnim okvirom po letu 2015, da se zagotovi prednostno obravnavo 
prebivalstva ter spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic pri oblikovanju splošnega 
razvojnega okvira po letu 2015 in nadaljnjih ukrepih po konferenci Rio+20.

Države članice morajo prispevati k pospešenemu razvoju, da se doseže peti razvojni cilj 
tisočletja in njegova dva cilja, tako da se začne na celovit način obravnavati reproduktivno 
zdravje, zdravje mater, novorojenčkov in otrok. To lahko vključuje skrb za načrtovanje 
družine, predporodno oskrbo, navzočnost izkušenega osebja pri porodu, porodno oskrbo 
matere in otroka v nujnih primerih, poporodno oskrbo ter metode preprečevanja in zdravljenja 
spolno prenosljivih bolezni in okužb, kot je okužba z virusom HIV. Države članice morajo 
tudi spodbujati sisteme, ki zagotavljajo enak dostop do cenovno ugodnih, pravičnih, 
visokokakovostnih celovitih zdravstvenih storitev ter vključujejo preventivno in klinično 
oskrbo na ravni skupnosti.

Evropska komisija ima lahko pri tem pomembno vlogo, če zagotovi, da bo evropsko razvojno 
sodelovanje ubralo pristop, ki bo temeljil na človekovih pravicah in bo s konkretnimi cilji 
izrecno usmerjen na področje spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic. 
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MANJŠINSKO MNENJE

Anne Zaborske

Ta nezavezujoča resolucija krši Pogodbo o EU in je ni mogoče uporabiti za uvedbo pravice do 
splava ali proti popolnem izvajanju pobude ECI(2012)000005. Nobena mednarodna pravno 
zavezujoča pogodba, sodba Evropskega sodišča za človekove pravice ali zakonodaja na 
področju mednarodnega običajnega prava ne vsebuje določbe, ki bi točno opredeljevala ali 
priznavala to pravico. Vse institucije, organi in agencije EU morajo v zvezi z vprašanjem 
splava ostati nevtralni. Sodišče Evropske unije potrjuje (v zadevi C-34/10), da vsaka človeška 
jajčna celica po oploditvi postane človeški zarodek, ki ga je treba zaščititi. Deklaracija ZN o 
otrokovih pravicah navaja, da ima vsak otrok pravico do pravnega varstva tako pred rojstvom 
kakor tudi po rojstvu. Unija ne bi smela zagotavljati pomoči nobenemu organu ali 
organizaciji, ki spodbuja in podpira opravljanje dejanja, ki vključuje splav, ali ki sodeluje pri 
tem. Spoštovati je treba človekovo pravico do ugovora vesti skupaj z odgovornostjo države, 
da pacientkam zagotovi dostop do medicinske oskrbe, zlasti do nujne predporodne in 
materinske zdravstvene oskrbe. Nobena oseba, bolnišnica ali institucija ne bi smela čutiti 
prisile, se šteti za odgovorno ali biti kakor koli diskriminirana, ker ni izvršila dejanj, ki bi 
lahko povzročila smrt človeškega zarodka, se tem dejanjem prilagodila, pomagala pri njih ali 
se pustila prepričati v ta dejanja.
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MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ

za Odbor za pravice žensk in enakost spolov

o spolnem in reproduktivnem zdravju ter pravicah 
(2013/2040(INI))

Poročevalec: Michael Cashman

POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. vztraja, da je univerzalni dostop do spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic 
temeljna človekova pravica, zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da bosta razvojno 
sodelovanje in prihodnji globalni razvojni okvir sledila pristopu, ki temelji na človekovih 
pravicah in enakosti spolov, imela močno in izrecno usmeritev ter vključevala konkretne 
cilje in merljive kazalnike na področju spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic, pri 
tem pa prednostno obravnavala krepitev vloge žensk in mladih ter enakost spolov;

2. v zvezi s tem poziva Komisijo, naj si med razvojnimi prednostnimi nalogami še naprej 
prizadeva za odpravo vseh ovir, da bi omogočili dostop do kakovostnih, cenovno 
dosegljivih, ustreznih in dostopnih storitev na področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja, predporodne zdravstvene oskrbe in zdravstvene oskrbe za matere, vključno s 
prostovoljnim načrtovanjem družine, dostopom do kontracepcije in varnega splava ter 
mladim prijaznimi storitvami, pri tem pa naj se bori proti diskriminaciji na podlagi spola, 
ki vodi v splave na podlagi spola in prisilne splave, prisilno sterilizacijo ter spolno nasilje, 
ter nediskriminatorno zagotavlja sredstva za spolno in reproduktivno zdravje, 
predporodno zdravstveno oskrbo in zdravstveno oskrbo mater, preprečevanje okužb z 
virusom HIV, zdravljenje, nego in pomoč;

3. poziva Komisijo, naj v okviru tematskih vrstic instrumenta za razvojno sodelovanje 
omogoči posebno vrstico za spolno in reproduktivno zdravje ter pravice ter zagotovi 
zadostna finančna sredstva za obsežen program na področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja ter pravic v vseh ustreznih instrumentih;

4. poziva države članice, naj zagotovijo vključitev procesov ICPD+20, Peking+20 in Rio+20 
v okvir za obdobje po letu 2015;
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5. priznava, da univerzalni dostop do kakovostne zdravstvene nege ter storitev, vključno s 
storitvami na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, predporodno zdravstveno 
oskrbo in zdravstveno oskrbo za matere ter izobraževanjem, prispeva k vključujočemu in 
trajnostnemu razvoju, zmanjšanju smrtnosti dojenčkov, otrok in mater ter k okrepljeni 
vlogi žensk in mladih ter tako predstavlja izjemno stroškovno učinkovito strategijo na 
področju javnega zdravja in razvoja;

6. vztraja, da je treba spolno in reproduktivno zdravje ter pravice trdno usidrati v veljavne 
mednarodne instrumente na področju človekovih pravic in ključne dokumente političnega 
soglasja; obžaluje, da se stališče, ki ga je EU oblikovala v pripravah na konferenco 
Združenih narodov o trajnostnem razvoju (Rio+20) in v katerem je področje spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter pravic priznala kot medsektorsko vprašanje, ki je ključno za 
druge vidike razvoja, ne odraža v končnem dokumentu Združenih narodov, ker EU ni 
nastopila enotno;

7. poziva EU, naj zagotovi, da bodo demografska gibanja, vključujoče in trajnostno razvojno 
povezovanje ter spolno in reproduktivno zdravje ter pravice prednostne naloge pri 
oblikovanju globalnega razvojnega okvira za obdobje po letu 2015, tako da bodo lahko vsi 
posamezniki uveljavljali svoje človekove pravice, vključno s pravicami na področju 
spolnega in reproduktivnega zdravja, ne glede na svoj socialni položaj, starost, spolno 
usmerjenost, spolno identiteto, raso, etnično pripadnost, invalidnost, vero ali prepričanje; 
vztraja, da mora EU v zvezi s tem vprašanjem nastopati enotno in usklajeno ter prevzeti 
vodilno vlogo;

8. ugotavlja, da se s tem, ko ženskam, dekletom in parom omogočamo temeljno svoboščino, 
da sami sprejemajo odločitve o svojem spolnem in reproduktivnem življenju, tudi o tem, 
ali želijo imeti otroke in kdaj jih želijo imeti, ustvarja priložnosti za sodelovanje pri 
dejavnostih, kot sta izobraževanje in zaposlitev, kar prispeva k enakosti spolov, 
zmanjševanju revščine ter k vključujočemu in trajnostnemu razvoju; ugotavlja, da 
utegnejo družine vložiti več v izobraževanje in zdravje posameznega otroka, če imajo 
možnost, da se odločijo za manj otrok, z daljšim obdobjem med posameznimi rojstvi;

9. poziva EU in države članice, naj izpolnijo svoje zaveze ter v celoti in učinkovito izvajajo 
akcijski program Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju ter sklepe revizijskih 
konferenc;

10. poziva Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje ter zlasti delegacije EU na terenu, 
naj se v celoti zavedajo pomena spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic ter 
predporodne zdravstvene oskrbe in zdravstvene oskrbe za matere kot dejavnikov tako za 
vključujoč in trajnosten razvoj, kar zadeva človekov razvoj, upravljanje, enakost spolov in 
človekove pravice ter krepitev vloge mladih in žensk na področju gospodarstva na ravni 
držav, kot tudi za sedanje načrtovanje programov EU za obdobje od leta 2014 do leta 
2020;

11. poziva delegacije EU, naj sodelujejo z ustreznimi vladami pri razvoju in izvajanju politik, 
katerih poudarek je na spodbujanju vrednosti žensk in deklet v družbi, da bi se borili proti 
neenakosti spolov, diskriminaciji žensk in deklet, družbenim normam, v skladu s katerimi 
so bolj zaželeni sinovi in ki predstavljajo glavni vzrok za izbiro spola pred rojstvom, za 
detomor deklic in splavitev zarodkov ženskega spola, ter proti zgodnjim prisilnim 
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porokam in pohabljanju ženskih spolnih organov; poudarja, da prizadevanja za omejitev 
izbiranja spola ne smejo ovirati ali omejevati pravice žensk do dostopa do legitimnih 
tehnologij in storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja;

12. poziva organizacije, ki prejemajo sredstva EU za boj proti virusu HIV/aidsu in/ali za 
varovanje zdravja, naj razvijejo jasne, jedrnate in pregledne strategije o tem, kako bi lahko 
spolno in reproduktivno zdravje in pravice ter primarno preprečevanje okužb z virusom 
HIV vključile v svoje posredovanje;

13. poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj podpirata zavezanost in 
vodenje s strani nacionalnih vlad, lokalnih oblasti in civilne družbe, kar zadeva 
zagotavljanje in spodbujanje spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic, ki so 
univerzalne in morajo temeljiti na skupni odgovornosti;

14. poziva EU, naj spodbuja raziskave in razvoj novih in izboljšanih sprejemljivih, cenovno 
dosegljivih in dostopnih preventivnih tehnologij, diagnostike in zdravljenja, namenjenih 
spolnemu in reproduktivnemu zdravju ter pravicam ter zdravljenju z revščino povezanih 
in zapostavljenih tropskih bolezni (PRND), ki močno ovirajo spolno in reproduktivno 
zdravje ter pravice v družinah s srednjimi in nizkimi prihodki, kar skupaj predstavlja 
enega izmed glavnih vzrokov smrtnosti otrok in mater;

15. poziva Parlament, naj v svojem letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v 
svetu in politiki Evropske unije na tem področju obravnava kršitve na področju spolnega 
in reproduktivnega zdravja ter pravic;

16. poudarja, da bi nosečnice, ki niso želele zanositi, morale imeti po vsem svetu enostaven 
dostop do zanesljivih informacij in svetovanja; poleg tega poudarja, da bi jim bilo treba 
nuditi kakovostno in celovito zdravstveno oskrbo in pomoč.
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