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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile aferente

(2013/2040(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată în 1948, în special 
articolele 2 și 25,

– având în vedere articolul 2 alineatul (2), articolele 3 și 12 din Pactul internațional al 
Organizației Națiunilor Unite din 1996 privind drepturile economice, sociale și culturale, 
astfel cum au fost interpretate în Comentariul general nr. 14 al Comisiei pentru drepturi 
economice, sociale și culturale din cadrul Organizației Națiunilor Unite, 

– având în vedere articolul 2, articolul 12 alineatul (1) și articolul 16 alineatul (1) din 
Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW), 
care se referă la sănătatea, căsătoria și viața de familie a femeilor, și recomandările 
generale nr. 21 (1994) și 24 (1999),

– având în vedere articolele 2, 12 și 24 din Convenția cu privire la drepturile copilului, 
adoptată în 1989, care se referă la nediscriminare, la dreptul copilului de a fi ascultat și la 
protecția sănătății mamei, a fătului și a copilului, precum și la dezvoltarea educației și 
serviciilor în domeniul planificării familiale,

– având în vedere Declarația și Programul de acțiune al Conferinței Internaționale a 
Organizației Națiunilor Unite privind populația și dezvoltarea (Cairo, 13 septembrie 1994) 
și Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 65/234 privind cursul dat 
Conferinței Internaționale privind populația și dezvoltarea după 2014 (decembrie 2010),

– având în vedere Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune, adoptate în cadrul celei 
de-a patra Conferințe mondiale privind femeile, la 15 septembrie 1995, precum și 
rezoluțiile Parlamentului din 18 mai 2000 privind cursul dat Platformei de acțiune de la 
Beijing din 10 martie 2005 privind cursul dat Programului de acțiune al celei de-a patra 
Conferințe mondiale privind femeile (Beijing + 10) și din 18 mai 2000, privind cursul dat 
Programului de acțiune de la Beijing (Beijing +15),

– având în vedere Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, adoptate în cadrul summit-ului 
mileniului al Organizației Națiunilor Unite din septembrie 2000,

– având în vedere declarațiile parlamentare de asumare a angajamentului privind punerea în 
aplicare a Programului de acțiune al CIPD de la Ottawa (2002), de la Strasbourg (2004), 
de la Bangkok (2006), de la Addis Abeba (2009) și de la Istanbul (2012),

– având în vedere Raportul Organizației Națiunilor Unite întocmit de raportorul special 
privind dreptul la educație, A/65/162 (2010),

– având în vedere Strategia globală a Organizației Mondiale a Sănătății pentru sănătatea 
femeilor și a copiilor, lansată în 2010, 
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– având în vedere punctul 16 din Raportul interimar al raportorului special al Organizației 
Națiunilor Unite privind dreptul fiecăruia de a se bucura de cel mai înalt nivel de sănătate 
fizică și mentală, A/66/254 (2011),

– având în vedere Raportul raportorului special al Organizației Națiunilor Unite privind 
dreptul fiecăruia de a se bucura de cel mai înalt nivel de sănătate fizică și mentală, 
A/HRC/17/25 (2011),

– având în vedere Rezoluția Consiliului pentru drepturile omului al Organizației Națiunilor 
Unite nr. 21/6 din 21 septembrie 2012 privind mortalitatea și morbiditatea materne care 
pot fi prevenite și drepturile fundamentale,

– având în vedere Raportul Fondului Organizației Națiunilor Unite pentru Populație intitulat 
„Situația populației la nivel mondial în 2012: o alegere, nu o întâmplare”, din 14 
noiembrie 2012,

– având în vedere punctele 45-50 din Raportul raportorului special al Organizației 
Națiunilor Unite privind tortura și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau 
degradante, A/HRC/22/53 (2013),

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului și jurisprudența Curții 
Europene a Drepturilor Omului, în special articolul 9, referitor la dreptul la convingeri și 
conștiință,

– având în vedere Rezoluția 1399 din 2004 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
priind strategia europeană pentru promovarea sănătății și a drepturilor sexuale și 
reproductive,

– având în vedere Rezoluția 1607 din 2008 a Adunării parlamentare a Consiliului Europei 
priind accesul la avortul sigur și legal în Europa,

– având în vedere articolele 2, 5 și 152 din Tratatul CE,

– având în vedere articolele 8, 9 și 19 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 
care se referă la combaterea discriminării bazate pe criteriul de sex și la protecția sănătății 
umane,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Consensul european privind dezvoltarea (2005),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1567/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 iulie 2003 privind ajutorul pentru politicile și acțiunile privind sănătatea 
reproductivă și sexuală și drepturile aferente în țările în curs de dezvoltare1, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru 

                                               
1 JO L 224, 6.9.2003, p.1.
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egalitatea de șanse între femei și bărbați1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al 
bolilor2,

– având în vedere Rezoluția sa din 29 septembrie 19943 referitoare la rezultatele Conferinței 
internaționale de la Cairo privind populația și dezvoltarea și Rezoluția sa din 4 iulie 19964

privind cursul dat acestei conferințe,

– având în vedere Rezoluția sa din 3 iulie 20025 referitoare la sănătatea sexuală și 
reproductivă și la drepturile aferente,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 februarie 20046 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unui Centru 
European de Prevenire și Control al Bolilor,

– având în vedere Rezoluția sa din 4 septembrie 2008 privind mortalitatea maternă, înaintea 
reuniunii ONU la nivel înalt programate pentru 25 septembrie 20087 și consacrate 
revizuirii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 20128 privind egalitatea dintre femei și bărbați 
în Uniunea Europeană - 2011,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere Raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și avizul 
Comisiei pentru dezvoltare (A7-0000/2013),

A. întrucât drepturile sexuale și reproductive sunt drepturi ale omului, încălcarea acestora 
constituind încălcări ale dreptului femeilor și fetelor la egalitate, nediscriminare, 
demnitate și sănătate și ale dreptului de a nu fi supuse unui tratament inuman sau 
degradant; 

B. întrucât femeile și bărbații ar trebui să se bucure de libertatea de face propriile alegeri 
responsabile și în cunoștință de cauză în ceea ce privește sănătatea lor sexuală și 
reproductivă;

C. întrucât Raportul din 2010 privind dreptul la educație al raportorului special al ONU 
menționează că dreptul la o educație sexuală completă este un drept fundamental;

                                               
1 JO L 403, 30.12.2006, p.9.
2 JO L142, 30.4.2004, p.1.
3 JO C 305, 31.10.1994, p. 80.
4 JO C 211, 22.7.1996, p. 31.
5 JO C 271, 12.11.2003, p. 197.
6 JO L 142, 30.4.2004, p.1.
7 JO C 295, 4.12.2009.
8 P7_TA(2012)0069.
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D. întrucât femeile sunt afectate în mod disproporționat de lacunele în materie de sănătate 
sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SRHR), având în vedere natura reproducerii 
umane și contextul social, juridic și economic, bazat pe sex, în care aceasta are loc;

E. întrucât există o disparitate între standardul de sănătate sexuală și reproductivă care există 
între statele membre și în cadrul acestora și inegalitatea în materie de drepturi sexuale și 
reproductive de care se bucură femeile;

F. întrucât opoziția față de sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SRHR) a 
crescut în Europa și în întreaga lume, cu scopul de a interzice femeilor și bărbaților 
drepturile sexuale și reproductive esențiale pe care statele membre ale UE s-au angajat să 
le protejeze în acordurile internaționale;

G. întrucât accesul la avort în condiții de siguranță este interzis, cu excepția unor 
circumstanțe excepționale, în trei state membre ale UE (Irlanda, Malta și Polonia) și, deși 
acesta este legal, rămâne în mare măsură inaccesibil din cauza recurgerii abuzive la 
obiecția pe motive de conștiință sau a unor interpretări mult prea restrictive ale limitelor 
existente;

H. întrucât mortalitatea maternă continuă să fie o preocupare în unele state membre;

I. întrucât disparitățile între ratele avorturilor la nivelul statelor membre și problemele de 
sănătate reproductivă foarte răspândite în unele părți ale Europei indică necesitatea oferirii 
în mod nediscriminatoriu a unor servicii abordabile, accesibile, acceptabile și de calitate, 
inclusiv servicii de planificare familială adaptate pentru tineri, precum și o educație 
sexuală completă;

J. întrucât studiile au demonstrat că educația sexuală completă sporește într-adevăr 
probabilitatea unui comportament responsabil în cazul primului raport sexual și al celor 
ulterioare;

K. întrucât practica sterilizării forțate a femeilor de etnie romă sau a celor cu handicap 
persistă încă în unele state membre;

Politica generală a UE în domeniul sănătății sexuale și reproductive și al drepturilor 
aferente

1. reamintește că „sănătatea este un drept fundamental indispensabil pentru exercitarea altor 
drepturi ale omului” și că UE nu poate atinge cel mai înalt nivel de sănătate posibil dacă 
SRHR pentru toți nu sunt recunoscute și promovate pe deplin;

2. reamintește că SRHR sunt un element esențial al demnității umane care trebuie abordat în 
contextul mai larg al discriminării structurale și al in egalităților de gen; invită statele 
membre să protejeze SRHR prin intermediul Agenției pentru Drepturi Fundamentale;

3. regretă profund faptul că propunerea privind instituirea unui nou Program „Sănătate 



PR\937987RO.doc 7/16 PE513.082v01-00

RO

pentru creștere economică” pentru 2014-2020 nu menționează SRHR1;

4. ia act de faptul că, deși competența de a formula și de a pune în aplicare politicile din 
domeniul SRHR aparține statelor membre, UE poate să își exercite competența de a 
elabora politici în domeniul sănătății publice și al combaterii discriminării, precum și de a 
sprijini o mai bună aplicare a drepturilor sexuale și reproductive; 

5. invită statele membre să colaboreze cu Institutul European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați (EIGE) și cu societatea civilă pentru a elabora o strategie europeană 
pentru promovarea SRHR și să sprijine elaborarea și punerea în aplicare a unor strategii 
naționale globale în domeniul sănătății sexuale și reproductive; sugerează ca EIGE să fie 
împuternicită să colecteze și să analizeze datele și bunele practici; 

6. subliniază că actualele măsuri de austeritate au un impact negativ, în special pentru femei, 
asupra serviciilor de sănătate publică legate de sănătatea sexuală și reproductivă, atât din 
punctul de vedere al calității, cât și al accesibilității, precum și asupra organizațiilor de 
planificare familială, asupra ONG-urilor prestatoare de servicii și asupra independenței 
economice a femeilor;

Sarcina nedorită: accesul la contracepție și la avorturi în condiții de siguranță 

7. subliniază că este esențial pentru dezvoltarea individuală, socială și economică ca femeile 
să aibă dreptul de a decide în mod liber și responsabil numărul copiilor, momentul 
apariției lor și intervalul de timp care îi separă, astfel cum este stabilit în legislația 
internațională privind drepturile omului;

8. îndeamnă statele membre să promoveze cercetarea științifică în domeniul metodelor de 
contracepție controlate de femei și a celor controlate de bărbați, pentru a facilita 
împărțirea responsabilității contracepției;

9. subliniază că avortul nu trebuie, în niciun caz, promovat ca metodă de planificare 
familială;

10. consideră că, în vederea respectării drepturilor fundamentale, avortul ar trebui să devină 
legal, sigur și accesibil pentru toți; 

11. subliniază că, chiar și atunci când este legal, avortul este adesea împiedicat sau întârziat de 
obstacole care stau în calea accesului la servicii corespunzătoare, cum ar fi recurgerea 
generalizată la obiecția pe motive de conștiință, perioadele de așteptare nejustificate din 
punct de vedere medical sau consilierea părtinitoare; subliniază că statele membre ar 
trebui să reglementeze și să monitorizeze recurgerea la obiecția pe motive de conștiință 
pentru a se asigura că îngrijirea în materie de sănătate reproductivă este garantată ca drept 
fundamental, garantând, în același timp, accesul la servicii legale și creând sisteme de 
trimitere abordabile;

12. recomandă statelor membre să furnizeze în continuare informațiile și serviciile necesare 
pentru a menține un nivel scăzut de mortalitate maternă și pentru a garanta îngrijiri 

                                               
1 COM (2011) 709
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prenatale și postnatale de calitate;

Educația sexuală completă și servicii adaptate pentru tineri 

13. invită statele membre să garanteze accesul universal la informații, educație și servicii 
complete în materie de SRHR; îndeamnă statele membre să se asigure că aceste informații 
acoperă o gamă largă de metode de planificare și de consiliere familială, asistarea la 
nașteri de către personal specializat și dreptul de acces la îngrijiri ginecologice și 
obstetrice în regim de urgență și că aceste informații sunt neutre și exacte din punct de 
vedere științific în ceea ce privește avortul;

14. subliniază că nevoile adolescenților în materie de sănătate sexuală și reproductivă diferă 
de cele ale adulților; invită statele membre să se asigure că adolescenții și adulții 
vulnerabili (cu handicap, analfabeți, refugiați etc.) au acces la servicii accesibile, prin care 
preocupările lor și dreptul lor la confidențialitate și la viață privată sunt luate în 
considerare în mod corespunzător;

15. invită statele membre să asigure pentru toți copiii și adolescenții o educație obligatorie, 
adaptată în funcție de vârstă și care să țină seama de problemele de gen în materie de 
sexualitate și relații (atât în cadrul, cât și în afara școlii); 

16. evidențiază că educația sexuală trebuie să includă lupta împotriva stereotipurilor și a 
prejudecăților, să clarifice problema discriminării din motive de gen și de orientare 
sexuală și a barierelor structurale din calea egalității reale, precum și să pună accentul pe 
respectul reciproc și pe responsabilitatea comună;

Prevenirea și tratarea infecțiilor cu transmitere sexuală 

17. îndeamnă statele membre să garanteze accesul imediat și universal la tratamentele pentru 
infecțiile cu transmitere sexuală, oferite într-un mod sigur și nemoralizator;

18. invită Comisia și statele membre să abordeze problema specifică a sănătății sexuale și 
reproductive și a drepturilor aferente în cazul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, 
punând accentul pe nevoile femeilor, în special prin integrarea accesului la teste și la 
tratament și schimbând factorii socioeconomici subiacenți care sporesc riscul de infectare 
cu HIV/SIDA pentru femei, cum ar fi inegalitatea de gen și discriminarea;

Violența legată de drepturile sexuale și reproductive 

19. condamnă orice încălcare a integrității corporale a femeilor, precum și practicile 
dăunătoare care vizează controlarea dreptului femeilor de a decide liber privind viața lor 
sexuală și reproductivă; subliniază că acestea reprezintă încălcări grave ale drepturilor 
fundamentale, pe care statele membre au obligația de a le stopa urgent; 

20. invită statele membre să abordeze necesitatea de a proteja femeile, tinerii, copii și bărbații 
de orice abuz, inclusiv de abuzul sexual, exploatare, contrabandă, trafic și violență, 
inclusiv mutilarea genitală a femeilor, cu sprijinul programelor educaționale atât la nivel 
național, cât și comunitar, și să se axeze pe măsurile necesare, prevăzând pedepse drastice 
pentru persoanele care comit astfel de acte de abuz;
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SRHR și asistența oficială pentru dezvoltare (AOD)

21. reamintește statelor membre că investițiile în sănătatea reproductivă și în planificarea 
familială sunt printre cele mai eficiente din punctul de vedere al costurilor și al dezvoltării, 
și cele mai eficiente modalități de promovare a dezvoltării durabile ale unei țări;

22. sprijină Recomandarea 1903 (2010) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
privind alocarea a 0,7% din venitul național brut AOD; invită UE să mențină acest 
angajament prin finanțarea și punerea în aplicare a instrumentelor europene pentru acțiuni 
externe 2014-2020 și a Fondului european de dezvoltare;

23. îndeamnă Comisia să se asigure că cooperarea europeană pentru dezvoltare adoptă o 
abordare întemeiată pe drepturile fundamentale și vizează cu tărie și în mod explicit 
SRHR, stabilind obiective concrete;

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Anual, PNUD realizează un clasament al țărilor în funcție de nivelul lor de inegalitate de gen. 
Indicele inegalității de gen este măsurat în funcție de dezavantajele de care suferă femeile în 
trei aspecte ale vieții: sănătatea reproductivă, emanciparea și piața muncii. 1 Prezentul raport 
se axează pe primul element și pe drepturile sale aferente, nu doar ca o chestiune legată de 
drepturile omului, ci și ca modalitate de realizare a egalității de gen.

Aflându-se printre cele mai dezvoltate țările din lume, statele membre ale UE se situează în 
fruntea clasamentului mondial al țărilor din punctul de vedere al sănătății reproductive a 
populației lor2. Totuși, din datele puse la dispoziție de statele membre reiese o disparitate 
puternică în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor la nivelul Europei. 

Cu numeroase ocazii, Parlamentul European (PE) și-a exprimat sprijinul pentru realizarea de 
investiții în domeniul sănătății sexuale și reproductive și al drepturilor aferente (SRHR). 
Adoptarea unei poziții ferme de către UE în materie de SRHR va fi posibilă doar printr-un 
impuls puternic din partea acestei instituții.

Prezentul raport intervine într-un moment foarte important. Actualul context politic și 
economic amenință respectarea SRHR. Din cauza crizei financiare actuale, a recesiunii și a 
reducerile aferente din bugetele publice, există la nivelul statelor membre tendința de a 
accelera privatizarea serviciilor de sănătate și de a reduce accesul la serviciile de sănătate și 
nivelul de calitate al acestora3.  În plus, au apărut reacții foarte conservatoare în ceea ce 
privește SRHR în întreaga Europă. Așa cum s-a manifestat în mod clar în țări precum Spania 
și Ungaria și în forumuri regionale, cum ar fi Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, 
Comitetul european privind drepturile sociale și chiar în cadrul PE, opoziția față de avort 
devine tot mai puternică și își face tot mai mult auzită vocea. Având în vedere aceste atacuri, 
este mai important ca oricând ca PE să apere drepturile sexuale și reproductive ca drepturi 
fundamentale și să ofere un rezumat util al situației actuale privind SRHR la nivel european.

Sănătatea sexuală și reproductivă

OMS afirmă că „sănătatea reproductivă se referă la procesele și funcțiile reproductive și la 
sistemul reproductiv în toate etapele vieții. Prin urmare, acest lucru înseamnă că oamenii sunt 
capabili să aibă o viață sexuală responsabilă, satisfăcătoare și sigură și au capacitatea de a se 
reproduce și libertatea de a decide dacă, când și cât de des doresc să facă acest lucru. Sunt 
implicite drepturile bărbaților și ale femeilor de a fi informați cu privire la metodele sigure, 
eficace, abordabile și acceptabile de reglare a fertilității, alese de aceștia, și de a avea acces la 
aceste metode, precum și dreptul de acces la servicii de sănătate corespunzătoare, care să le 

                                               
1 Fondul de Dezvoltare al ONU (2011). Raportul privind dezvoltarea umană 2011: Sustenabilitate și echitate: un 
viitor mai bun pentru toți, nota tehnică 3. 
2 După cum au demonstrat datele indicative utilizate pentru calcularea indicelui inegalității de gen. UNDF (2011) 
Raportul privind dezvoltarea umană 2011: Sustenabilitate și echitate: un viitor mai bun pentru toți. Anexă 
statistică, tabelul 4.
3 Rezoluția PE din 12 martie 2013 referitoare la impactul crizei economice asupra egalității de gen și a 
drepturilor femeilor.
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permită femeilor să ducă sarcina până la capăt și să nască în condiții de siguranță și să le ofere 
cuplurilor cele mai bune șanse de a avea copii sănătoși.” 1
Sănătatea sexuală este definită ca „o bunăstare fizică, emoțională, mentală și socială în ceea 
ce privește sexualitatea; nu este vorba doar de absența bolii, a disfuncției sau a infirmității. 
Sănătatea sexuală necesită o abordare pozitivă și respectuoasă a sexualității și a relațiilor 
sexuale, precum și posibilitatea de a avea experiențe sexuale satisfăcătoare și sigure, fără 
constrângere, discriminate și violență. Pentru a ajunge la sănătatea sexuală și pentru a o 
menține, drepturile sexuale ale tuturor persoanelor trebuie respectate, protejate.” 2

Drepturile sexuale și reproductive

Sănătatea sexuală și reproductivă este protejată de drepturile sexuale și reproductive. Așa cum 
este prevăzut la articolul 96 din Platforma de acțiune de la Beijing (1995), aceste drepturi se 
bazează pe drepturile fundamentale la egalitate și la demnitate. 

Drepturile sexuale și reproductive, inclusiv dreptul la îngrijire maternă și la planificare 
familială, includ libertăți și drepturi legate de numeroasele drepturi civile, politice, 
economice, sociale și culturale deja stabilite. Deși nu sunt interșanjabile, drepturile 
reproductive reprezintă un aspect al drepturilor sexuale, la fel cum drepturile sexuale 
reprezintă un aspect al drepturilor reproductive. 3

Mortalitatea maternă

Deși majoritatea statelor membre continuă să mențină rate foarte scăzute ale mortalității 
materne (între 2 și 10 decese materne pentru 100 000 de născuți vii) 4, în unele state membre 
aceste rate sunt mult mai ridicate (34 în Letonia, 27 în România, 21 în Ungaria și 20 în 
Luxemburg). O serie de state membre înregistrează tendințe încurajatoare, de exemplu, din 
1999 în 2010, mortalitatea maternă a scăzut în România de la 170 la 27, în Letonia de la 54 la 
34, în Bulgaria de 24 la 11, în Lituania de 34 la 8. Totuși, în același timp, alte state membre 
înregistrează tendințe și fluctuații îngrijorătoare; rata estimată a mortalității materne în 
Luxemburg a crescut de la 6 în 1990 la 20 în 2010, în timp ce Ungaria a reușit să reducă rata 
sa de 23 din 1990 la 10 în cursul anilor 2000, pentru ca aceasta să crească din nou în 2010 la 
21. 5 În Rezoluția sa din 13 decembrie 2012 referitoare la Raportul anual 2011 privind 
drepturile fundamentale și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință, 
Parlamentul European a reamintit că prevenirea mortalității și morbidității materne necesită 
promovarea și protejarea eficace a drepturilor omului ale femeilor și fetelor, mai ales a 

                                               
1 Comitetul pentru politică globală al OMS (1994). Document de poziție privind sănătatea, populația și 
dezvoltarea cu ocazia Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea, Cairo, 5-13 septembrie 1994, p. 
24, punctul 89.
2 OMS (2006). Definirea sănătății sexuale: Raport al unei consultări tehnice privind sănătatea sexuală; 28-31 
ianuarie 2002, Geneva.
3 Yamin, A. E. (Ed.), 2005, Learning to dance: Advancing women’s reproductive health and well-being from the 
perspectives of public health and human rights („Lecție de dans: progresele în materie de sănătate reproductivă 
și de bunăstare a femeilor din perspectiva sănătății publice și a drepturilor omului”), Cambridge, Harvard 
University Press. 
4 Se presupune că „țările cu 1-10 decese pentru 100 000 de născuți vii se situează, în esență, la același nivel și că 
diferențele sunt aleatorii”, a se vedea nota de subsol 1. 
5 Grupul interagenții pentru estimarea mortalității materne al ONU (2012). Tendințe în mortalitatea maternă 
1990-2010: estimările OMS, UNICEF, UNFPA și ale Băncii Mondiale,
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dreptului lor la viață, educație, informare și sănătate. PE a subliniat că UE trebuie așadar să 
joace un rol important, contribuind la reducerea complicațiilor evitabile care apar înaintea și 
în timpul sarcinii și al nașterii, precum și ulterior;

Colectarea datelor 

Numeroase state membre nu colectează datele necesare pentru a evalua pe deplin sănătatea 
reproductivă și sexuală. De exemplu, peste două treimi din statele membre nu dețin informații 
privind procentajul de femei însărcinate care au efectuat cel puțin o vizită prenatală și peste un 
sfert dintre statele membre nu dispun de date privind procentajul nașterilor la care a participat 
un cadru medical specializat. 1 Deși colectarea acestor date poate fi considerată inutilă de 
unele țări foarte dezvoltate, ele reprezintă totuși indicatori importanți care permit 
monitorizarea sistematică a standardelor în materie de sănătate reproductivă. Este necesar ca 
statele membre să colecteze și să monitorizeze date și statistici mai cuprinzătoare privind 
indicatorii în materie de sănătate sexuală și reproductivă (infecțiile cu transmitere sexuală, 
ratele avorturilor și contracepției, necesitățile nesatisfăcute în materie de contracepție, sarcina 
în rândul adolescentelor etc.) Pentru a avea o mai bună privire de ansamblu asupra situației în 
întreaga Uniune, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați ar 
trebui, prin urmare, să garanteze colectarea și analizarea datelor și a bunelor practici. 

Educația sexuală

În majoritatea statelor membre, educația sexuală este obligatorie în temeiul dreptului național, 
deși conținutul și calitatea sa variază. Potrivit unui studiu recent, bunele practici în materie de 
educație sexuală pot fi observate în Benelux și în țările nordice, în Franța și în Germania. 
Programele de educație sexuală din statele membre din estul și sudul Europei tind să fie 
deficitare sau chiar inexistente. 2

Ratele ridicate ale sarcinii, avortului și infecțiilor cu transmitere sexuală în rândul 
adolescentelor tind să fie legate de o educație sexuală deficitară sau insuficientă. Datele 
actuale ale UE corespund acestei premise, așa cum o indică rata mai ridicată a natalității în 
rândul adolescentelor și a avortului din statele membre din Europa de Est3.

Deși tendința generală înregistrează o ușoară îmbunătățire a programelor în materie de 
educație sexuală, obiectivele comune și schimbul de bune practici între statele membre ar 
putea contribui la facilitarea armonizării normelor în materie de educație sexuală și ar 
contribui la îmbunătățirea sănătății sexuale și reproductive a tuturor tinerilor europeni.

Ratele natalității și sarcina nedorită în rândul adolescentelor

                                               
1 UNDF (2011) Raportul privind dezvoltarea umană 2011: Sustenabilitate și echitate: un viitor mai bun pentru 
toți. Anexă statistică, tabelul 4.
2 Beaumont, K; Maguire, M; Schulze, E; Parlamentul European (2013). Policies for Sexuality Education in the 
European Union („Politicile de educație sexuală în Uniunea Europeană”), disponibil la: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm
3 Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (iunie 2012). Sexually Transmitted Infections in Europe, 
1990-2010 („ Infecțiile cu transmitere sexuală în Europa, 1990-2010”)  
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Ratele natalității în rândul adolescentelor1 variază în mod semnificativ de la un stat membru la 
altul. Ratele cele mai scăzute ale natalității în rândul adolescentelor (între 5 și 9 nașteri pe an) 
se înregistrează în prezent în Țările de Jos, Slovenia, Danemarca, Suedia, Cipru, Italia, 
Luxemburg și Finlanda. Rate ușor mai ridicate ale natalității în rândul adolescentelor (între 10 
și 20) se înregistrează în majoritatea statelor membre: Germania, Austria, Franța, Belgia, 
Grecia, Spania, Republica Cehă, Letonia, Polonia, Portugalia, Irlanda, Lituania, Ungaria și 
Malta. Ratele cele mai ridicate ale natalității în rândul adolescentelor se înregistrează în 
Slovacia (22), Estonia (24), Regatul Unit (26), România (40) și Bulgaria (44). 

În ciuda tendințelor încurajatoare din unele state membre, disparitatea puternică între rata 
natalității în rândul adolescentelor din Țările de Jos (5) și cea din Regatul Unit (26) și 
Bulgaria (44) indică faptul că majoritatea tinerilor din UE nu dispun de competențele și 
cunoștințele necesare pentru a face alegeri responsabile în materie de sexualitate și de 
reproducere. 

Pe lângă natura neprevăzută a majorității sarcinilor din rândul adolescentelor și a faptului că 
tinerele fete nu sunt, în general, pregătite să fie mame, nașterea are adesea consecințe pe 
termen lung pentru acestea. Problemele de sănătate legate de sarcină sunt mai curente la 
adolescente decât la persoanele adulte (de exemplu, pierderea sarcinii, decesul neonatal). De 
asemenea, studiile sugerează că mamele adolescente au mai puține șanse de a promova liceul 
și mai multe șanse de a se confrunta cu sărăcia. Mai mult decât atât, copiii adolescentelor 
suferă adesea de insuficiență ponderală și se confruntă cu probleme de sănătate și de 
dezvoltare. 2  

Problema sarcinii nedorite privește și femeile adulte și aceasta poate surveni din mai multe 
motive: eșecul contracepției, contracepția necorespunzătoare sau neregulată, parteneri sexuali 
care se opun contracepției, raportul sexual forțat sau violul sau problemele de sănătate. Așa 
cum indică OMS, „chiar și o sarcină planificată poate deveni nedorită în cazul în care 
împrejurările se modifică.” 3

Avortul 

Douăzeci de state membre permit avortul la cerere. Din cele șapte rămase, trei state membre 
(Regatul Unit, Finlanda, Cipru) permit o interpretare suplă a motivelor restricției, în timp ce în 
alte trei state membre (Irlanda, Polonia, Luxemburg) interpretarea motivelor restricției este 
mai strictă, iar medicii nu sunt dispuși, în general, să practice avorturi sau se tem de 
repercusiuni, ceea ce înseamnă că avorturile legale sunt, conform statisticilor, practicate foarte 
rar, chiar niciodată. Malta este singurul stat membru care interzice avortul prin lege, fără nicio 
excepție. 4 Motivele care limitează practicarea avortului pot include riscul pentru viața mamei 
sau sănătatea fizică și/sau mintală, malformația fătului, violul sau motive medicale sau 

                                               
1 Numărul anual de nașteri la tinerele cu vârsta între 15 și 19 ani pentru 1 000 de fete din această grupă de vârstă.
2 Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (iunie 2012). Sexually Transmitted Infections in Europe, 
1990-2010 („ Infecțiile cu transmitere sexuală în Europa, 1990-2010”) 
3 OMS (2012). Sexual and reproductive health: facts and figures about abortion in the European region 
(„Sănătatea sexuală reproductivă: fapte și cifre privind avortul în regiunea europeană”). 
4 A se vedea UN ICPD Beyond 2014 Review (iulie 2012), Profiluri de punere în aplicare la nivel de țară; 
Federația internațională pentru planificarea familială (mai 2012), Abortion Legislation in Europe („Legislația 
privind avortul în Europa”).
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socieoeconomice. În majoritatea statelor membre limita gestațională pentru practicarea 
avortului este 12 săptămâni. Cheltuielile legate de avort variază foarte mult de la un stat 
membru la altul; în țările în care securitatea socială rambursează avorturile, rambursarea nu 
are loc decât în cazul în care avortul este practicat din motive medicale. Unele state membre 
impun o perioadă de așteptare și este posibil ca minorele care doresc să facă un avort să aibă 
nevoie de acordul parental. 1

Trebuie remarcat faptul că sunt impuse din ce în ce mai multe obstacole pentru a împiedica 
accesul la avort, chiar și în țările care au legi mai suple în materie de avort. Femeile se 
confruntă în principal cu recurgerea nereglementată la obiecția pe motive de conștiință, cu 
perioade de așteptare obligatorii sau cu consiliere părtinitoare2. Recurgerea la obiecția pe 
motive de conștiință a împiedicat numeroase femei să aibă acces la servicii de sănătate 
reproductivă, cum ar fi informații privind contracepția, accesul la contracepție și 
achiziționarea mijloacelor contraceptive, testele prenatale și întreruperea legală a sarcinii. Au 
fost raportate cazuri în Slovacia, Ungaria, România, Polonia, Irlanda și Italia în care 70% 
dintre medicii ginecologi și 40% dintre anesteziști invocă obiecția pe motive de conștiință și 
refuză să practice actele legate de avort. Aceste bariere se opun în mod clar normelor în 
materie de drepturi fundamentale și standardelor medicale internaționale3.

Nu sunt rare situațiile în care femeile care locuiesc în țări care impun restricții în materie de 
avort se deplasează în alte state membre pentru a avorta. Această practică reprezintă totuși o 
povară economică importantă pentru anumite grupuri, pe lângă faptul că prezintă riscul 
urmăririi penale în țara de reședință. Mai mult decât atât, ea face dificilă colectarea de date 
fiabile în materie de avort. În unele state membre, femeile care locuiesc în zonele rurale 
trebuie adesea să se deplaseze pentru a avorta legal4. Practic, interzicerea avortului afectează 
în special femeile deja marginalizate, care nu se pot deplasa cu ușurință în alte state membre 
pentru a avorta, cum ar fi femeile care se află într-o situația financiară dificilă, cele care 
solicită azil, femeile care se află în grija sau în custodia statului etc., ceea ce contribuie la 
creșterea inegalităților în materie de sănătate în cadrul Uniunii.

Statele membre cu cel mai mic număr de avorturi raportate5 sunt Germania, Grecia, 
Danemarca și Portugalia (între 7 și 9 avorturi legale pentru 1 000 de femei cu vârsta între 15 
și 44 de ani), în timp ce statele membre cu cel mai mare număr de avorturi raportate sunt 
Estonia, România, Bulgaria, Letonia, Ungaria și Suedia (între 21 și 35 de avorturi), urmate de 
Regatul Unit (17) și Franța (18) 6.

Având în vedere posibilele consecințe ale interzicerii avortului asupra sănătății publice, este 
evident că interzicerea avortului nu va descuraja femeile să recurgă la acesta; ar fi mai eficient 
                                               
1 IPPF (mai 2012). Abortion Legislation in Europe („Legislația privind avortul în Europa”). 
2 Raportul lui Christine McCafferty adresat Consiliului Europei privind accesul femeilor la îngrijiri medicale 
legale: problema recurgerii nereglementate la obiecția pe motive de conștiință, 20.7.2010 și Rezoluția 1763 
(2010) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. 
3OMS (a 2-a ediție, 2012), Safe abortion: technical and policy guidance for health systems („Avortul în condiții 
de siguranță: orientări tehnice și politice pentru sistemele de sănătate”) 
4 IPPF (mai 2012), Abortion Legislation in Europe („Legislația privind avortul în Europa”). 
5 Cu excepția statelor membre cu cele mai restrictive politici (Irlanda, Polonia, Luxemburg, Malta).
6 Nu sunt disponibile date pentru Austria, Cipru, Luxemburg și Malta. Departamentul de afaceri economice și 
sociale al ONU: Secția populație (martie 2011), World Abortion Policies 2011 („Politicile în materie de avort în 
lume, 2011”).
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să fie avută în vedere prevenirea sarcinilor nedorite1. În fine, nu există o legătură foarte 
strânsă între legalitatea avorturilor și incidența acestora, în schimb există o legătură strânsă 
între legalitatea avorturilor și practicarea acestora în condiții de siguranță. Mai mult decât atât, 
conform OMS, „costul unui avort reprezintă […] o zecime din costul tratării consecințelor 
unui avort în condiții necorespunzătoare.” 2

Trebuie remarcat, de asemenea, că accentul pus în prezent pe politicile familiale, din cauza 
crizei demografice, are efecte directe și indirecte asupra alegerilor politice în materie de 
SRHR. Unii par să creadă că interzicerea avortului va duce la creșterea ratei natalității, în timp 
ce autorizarea acestuia ar fi un factor de descreștere a populației. Această idee nu este 
susținută prin date concrete și considerăm că rata natalității în Europa ar fi sprijinită cu 
siguranță în mod mai eficient prin îmbunătățirea posibilităților mamelor și ale taților de a 
ajunge la un echilibru între viața lor privată și cea profesională. 

Infecțiile cu transmitere sexuală

UE realizează sistematic anchete cu privire la unele infecții cu transmitere sexuală: HIV, 
sifilis, sifilisul congenital, gonoree, chlamydia și limfogranulomul veneric (LGV). În 
conformitate cu Decizia 2119/98/CE, statele membre trebuie să prezinte date legate de toate 
variabilele cerute; totuși, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna în practică și, în plus, anumite 
sisteme naționale de supraveghere a infecțiilor cu transmitere sexuală sunt incomplete. Prin 
urmare, compararea și identificarea tendințelor s-ar putea baza pe date insuficiente sau 
inexistente. 

Rata medie a noilor cazuri de HIV pe an în statele membre este de 5,7 pentru 100 000 de 
locuitori, cele mai scăzute rate fiind raportate în 2010 în Slovacia (0,5) și România (0,7), iar 
cele mai ridicate în Estonia (27,8), Letonia (12,2), Belgia (11) și Regatul Unit (10,7). Din 
datele defalcate pe vârstă, reiese că 11% din noile cazuri de contaminare cu HIV au fost 
înregistrate în rândul tinerilor cu vârsta între 15 și 24 de ani3. 

Este important ca Comisia Europeană (CE) și statele membre să abordeze problema specifică 
a SRHR și nevoile femeilor care trăiesc cu HIV, ca parte dintr-o abordare globală care vizează 
limitarea acestei epidemii. Acest obiectiv poare fi atins generalizând accesul la programele de 
sănătate sexuală și reproductivă, integrând accesul la depistarea și tratarea HIV/SIDA, oferind 
servicii de sprijin, de consiliere și de prevenire și schimbând factorii socioeconomici 
subiacenți care sporesc riscul de infectare cu HIV/SIDA pentru femei, cum ar fi inegalitatea 
de gen, discriminarea și absența unor mecanisme de protecție ale drepturilor fundamentale.

Violența legată de drepturile sexuale și reproductive

Conform estimărilor, șapte din zece femei se confruntă cu violența fizică și/sau sexuală în 
cursul vieții lor. Violența pe criterii de sex este o formă de discriminare care afectează în mod 
grav capacitatea femeilor de a se bucura de drepturile și libertățile lor, în același mod ca 
                                               
1 IPPF (mai 2012), Abortion Legislation in Europe („Legislația privind avortul în Europa”). 
2 OMS (2012). Sexual and reproductive health: facts and figures about abortion in the European region 
(„Sănătatea sexuală și a reproducerii: fapte și cifre privind avortul în regiunea europeană”. 
3 Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)/Biroul regional al OMS pentru Europa, HIV/AIDS 
surveillance in Europe 2011 („Supravegherea HIV/SIDA în Europa, 2011”).
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bărbații. Violența sexuală are efecte devastatoare și permanente asupra sănătății și bunăstării 
psihologice și fizice ale victimelor acestor acte. Respectarea și promovarea sănătății sexuale și 
reproductive și protejarea drepturilor reproductive reprezintă o condiție necesară pentru 
realizarea egalității de gen și a emancipării femeilor, pentru a le permite să se bucure de toate 
drepturile lor fundamentale, precum și pentru a preveni și atenua violența împotriva femeilor.

Ar trebui, de asemenea, acordată o atenție deosebită practicilor tradiționale dăunătoare, cum 
ar fi mutilarea genitală a femeilor, căsătoriile precoce și forțate, deoarece aceste practici au un 
efect negativ asupra bunăstării femeilor, asupra relațiilor lor sexuale și asupra sarcinilor și a 
nașterilor, dar și asupra comunităților.

SRHR în asistența oficială pentru dezvoltare

SRHR sunt elemente esențiale ale demnității și dezvoltării umane și reprezintă piatra de temelie a 
progresului social și economic. Datele colectate recent indică faptul că numeroase probleme 
trebuie încă soluționate în materie de sănătate sexuală și reproductivă în întreaga lume, în 
special în țările în curs de dezvoltare. 

Pe lângă asumarea unor angajamente politice ferme, UE ar trebui, de asemenea, să joace rolul 
de actor politic și de dezvoltare în apărarea SRHR. UE are un rol important de jucat în 
promovarea, aplicarea și apărarea SRHR la nivel internațional, inclusiv în cadrul dezvoltării 
după 2015, pentru a garanta că chestiunile legate de populație și de SRHR au prioritate în 
elaborarea acestui cadru și în cursul dat Conferinței de la Rio +20.

Statele membre ar trebui să accelereze progresele făcute pentru atingerea obiectivului 5 de 
dezvoltare al mileniului și cele două obiective secundare ale acestuia, abordând în mod global 
sănătatea reproductivă, maternă, a fătului și a copilului. Acest lucru ar putea include oferirea 
de servicii de planificare familială, de îngrijiri prenatale, de asistență specializată la naștere, 
îngrijiri de urgență în materie obstetricală și pentru nou-născuți și metode de prevenire și trate 
a bolilor și infecțiilor cu transmitere sexuală, cum ar fi HIV. Statele membre ar trebui să 
promoveze, de asemenea, sistemele care oferă accesul egal la servicii de sănătate integrate 
abordabile, echitabile și de înaltă calitate, inclusiv îngrijiri preventive și clinice la nivelul 
colectivităților.

CE poate juca un rol important, garantând că cooperarea europeană pentru dezvoltare adoptă 
o abordare bazată pe drepturile fundamentale, cu un accent explicit pe SRHR și stabilind 
obiective concrete în acest domeniu. 


