
 

AM\1012233DA.doc  PE519.436v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

4.12.2013 A7-0426/1 

Ændringsforslag  1 

Bastiaan Belder, Tadeusz Cymański, Philippe de Villiers, Rolandas Paksas, Claudio 

Morganti, Lorenzo Fontana 

for EFD-Gruppen 

 

Betænkning A7-0426/2013 

Edite Estrela 

Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder 

2013/2040(INI) 

Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 157, stk. 4) i forbindelse med 

et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A7-0426/2013 om seksuel og reproduktiv 

sundhed og rettigheder 

Europa-Parlamentets beslutning om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til FN’s Erklæring om Barnets Rettigheder, hvoraf det fremgår, at barnet som 

følge af sin fysiske og psykiske umodenhed har behov for særlig beskyttelse og omsorg, 

herunder passende juridisk beskyttelse, både før og efter fødslen, 

– der henviser til artikel 168, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

hvoraf det fremgår, at Unionens indsats respekterer medlemsstaternes ansvar for 

udformningen af deres sundhedspolitik samt for organisation og levering af 

sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet, 

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 

– der henviser til Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-34/10, Brüstle mod 

Greenpeace, der fastslår, at det er en videnskabelig kendsgerning, at et nyt menneskeliv 

begynder ved befrugtningen, og at det menneskelige embryon udgør et præcist stadie i 

udviklingen af menneskekroppen, 

A. der henviser til, at kvinder og piger har ret til frihed, lige muligheder, værdighed og 

sundhed samt til ikke at blive udsat for forskelsbehandling på grundlag af køn; 

B. der henviser til, at utilsigtede og uønskede graviditeter fortsat er et problem for mange 

kvinder i EU, herunder teenagepiger;  

C. der henviser til, at unge fra en tidlig alder i høj grad er udsat for pornografisk indhold, især 

via adgangen til internettet i hjemmet eller i skolen; der henviser til, at seksualisering af 

unge piger i medierne er et fænomen, som påvirker den følelsesmæssige udvikling og 

både kvinders og mænds sexliv og bidrager til at opretholde kønsstereotyper og seksuel 

vold; 

D. der henviser til, at ingen internationalt bindende traktater eller konventioner definerer 
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begrebet ”seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder”; der henviser til WHO-

ordbogen, som tydeliggør tilbøjeligheden til et inklusivt sprogbrug, idet ”seksuel og 

reproduktiv sundhed” inkluderer ”metoder til regulering af frugtbarhed”, som omfatter 

”svangerskabsafbrydelse (abort)”; 

E. der henviser til, at FN’s traktatovervågende organer ikke har kompetence til at fortolke 

disse traktater på en sådan vis, at medlemsstaterne pålægges nye forpligtelser, eller at 

indholdet i traktaterne ændres, og at ethvert FN-traktatovervågende organ, der fortolker en 

traktat med henblik på at medtage en ret til abort, tilsvarende handler uden for sine 

beføjelser og i modstrid med sit mandat; der henviser til, at rapporten fra den 7. session fra 

Ad hoc-udvalget om en omfattende og integreret international konvention til beskyttelse 

og fremme af handicappedes rettigheder og værdighed konkluderede, at ”sådanne 

overskridelser af kompetencer ikke skaber nogle retlige forpligtelser for de stater, der er 

parter i nævnte traktat, ligesom disse stater heller ikke bør acceptere, at disse ændringer 

bidrager til at danne ny international sædvaneret”;  

F. der henviser til, at der ikke eksisterer en international juridisk forpligtelse til at sikre 

adgang til abort på noget grundlag, derunder – men ikke begrænset til – sundhed, 

privatliv, ikke-forskelsbehandling eller seksuel autonomi; 

Generelle aspekter i forbindelse med prænatal behandling og sundhedspleje for mødre, 

familieplanlægning og kvinders fysiske integritet 

1. fordømmer enhver form for krænkelse af kvinders fysiske integritet samt alle former for 

skadelig praksis, der har til formål at kontrollere kvinders selvbestemmelse, og fordømmer 

den ulovlige praksis med hensyn til kvindelig kønslemlæstelse som en form for seksuel 

kontrol over kvinder; 

2. opfordrer medlemsstaterne til at indarbejde fremme af (naturlige) 

familieplanlægningsmetoder i deres offentlige sundhedspolitik og til at sikre adgang til 

såvel neutral information om post-abort-stresssyndrom som en øjeblikkelig og universel 

adgang til behandling heraf på en sikker og neutral måde; 

3. minder medlemsstaterne om, at investeringer i prænatal behandling og sundhedspleje for 

mødre samt naturlig familieplanlægning er nogle af de mest omkostningseffektive 

investeringer i udviklingsmæssig henseende og en af de mest effektive måder til at 

fremme et lands bæredygtige udvikling; 

4. minder om stk. 8.25 i handlingsprogrammet for den internationale konference om 

befolkning og udvikling, der slår følgende fast: "Abort bør på ingen måde fremmes som 

en metode for familieplanlægning. [...] Forebyggelse af uønskede graviditeter skal altid 

have den højeste prioritet, og der bør gøres ethvert forsøg på at fjerne behov for abort. 

Kvinder, der får en uønsket graviditet, bør have let adgang til pålidelige oplysninger og 

medfølende rådgivning. Enhver foranstaltning eller ændring i forbindelse med abort inden 

for sundhedssystemet kan kun bestemmes på nationalt plan eller lokalt plan i henhold til 

den nationale lovgivningsprocedure." 
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Overholdelse af folkeretten og retsstatsprincippet 

5. erindrer om, at abort ikke nævnes i nogen internationalt bindende FN-

menneskerettighedstraktat, og at der ikke findes nogen ”menneskerettighed til abort” i 

medfør af international lovgivning, hverken i form af en traktatmæssig forpligtelse eller i 

form af international sædvaneret; minder om, at ingen internationalt juridisk bindende FN-

traktat med nøjagtighed kan siges at fastslå eller anerkende en ret til abort; 

6. hævder, at Unionen ved gennemførelsen af de specifikke klausuler om forbud mod pres 

eller tvang i spørgsmål vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed, som der opnåedes 

enighed om under verdenskonferencen i Kairo om befolkning og udvikling, såvel som 

internationalt juridisk bindende menneskerettighedsinstrumenter, EU's regelværk og EU's 

politiske kompetencer på disse områder ikke bør yde støtte til myndigheder, 

organisationer eller programmer, der fremmer, støtter eller deltager i forvaltningen af 

tiltag, der involverer sådanne menneskerettighedskrænkelser som tvungen abort, 

tvangssterilisation af kvinder og mænd, kønsbestemmelse af fostre med henblik på 

prænatal kønsselektion eller barnemord; 

7. opfordrer indtrængende Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil til fuldt 

ud at overholde de forbehold for SRSR og abort, der er givet udtryk for af nationale 

regeringer i de berørte internationale traktater, konventioner og programmer; 

Den grundlæggende ret til at tænke frit og retten til militærnægtelse af 

samvittighedsgrunde 

8. fremhæver den universale menneskerettighed til nægtelse af samvittighedsgrunde og 

statens forpligtelse til at sikre patienter adgang til rettidig medicinsk behandling, navnlig 

prænatal behandling og sundhedspleje for mødre i akutte tilfælde; minder om, at ingen 

personer, hospitaler eller institutioner på nogen måde skal tvinges til, ansvarliggøres eller 

diskrimineres, fordi de nægter at udføre, foretage, bistå eller gennemføre en abort eller 

nogen anden handling, som kan forårsage døden for et menneskefoster eller embryon af 

nogen som helst grund; 

Den Europæiske Unions beføjelser på dette område 

9. bemærker, at det hører under medlemsstaternes kompetence at udforme og gennemføre 

politikker om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder; 

10. bemærker, at det hører under medlemsstaternes kompetence at udforme og gennemføre 

politikker om seksualundervisning i skoler; 

11. opfordrer derfor EU-institutioner, organer og agenturer til at overholde EU-retten og afstå 

fra enhver form for intervention i dette politikområde, som tilsigter at omfortolke 

retsgrundlaget; 

Seksualundervisning gennemført af medlemsstaterne 

12. anerkender de rettigheder og forpligtelser og det ansvar, som forældre og andre personer 

med juridisk ansvar har over for teenagere til at sikre dem passende vejledning og 
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rådgivning i seksuelle og reproduktive spørgsmål på en måde, som svarer den unges 

udviklingsniveau; 

13. minder om, at et barns forældre eller værger i overensstemmelse med princippet i 

”doktrinet om offentlig politik” (”Public Policy Doctrine”) og internationalt anerkendte 

standarder har frihed til at sikre, at deres børn opnår en uddannelse efter deres egne 

overbevisninger, og at barnet ikke skal forpligtes til at modtage seksualundervisning og 

derunder fremme af spørgsmålene om SRSR og abort, såfremt dette strider imod ønskerne 

fra deres forældre eller værger, da barnets tarv som vejledende princip skal efterkommes;  

14. erindrer om, at forældres ret til at uddanne deres børn i henhold til deres religiøse eller 

ikke-religiøse overbevisninger omfatter retten til at afvise enhver unødig forstyrrelse i 

børnenes uddannelse fra statslige eller ikke-statslige aktører; 

15. understreger, at seksualundervisning især er nødvendig, eftersom unge fra en tidlig alder 

har adgang til pornografisk og nedværdigende indhold, navnlig gennem internettet; 

understreger derfor, at seksualundervisning skal være en del af en bredere, støttende 

tilgang til unges følelsesmæssige udvikling for derved at gøre dem i stand til at stifte 

gensidigt hensynsfulde forhold med det andet køn; opfordrer medlemsstaterne til at 

indføre kampagner henvendt til forældre og voksne, som arbejder med unge mennesker, 

for at øge deres bevidsthed om pornografis skadelige virkning på unge; 

Prænatal behandling og sundhedspleje for mødre i udviklingspolitikker 

16. opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU’s udviklingssamarbejde omfatter et klart fokus 

på og opstiller konkrete mål for prænatal behandling og sundhedspleje for mødre; 

17. opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til gennem EU-delegationer i 

udviklingslande at arbejde sammen med regeringerne i disse lande for at sikre, at piger 

nyder godt af deres rettigheder uden kønsbaseret forskelsbehandling, bl.a. ved at gøre en 

ende på uetiske og diskriminerende praksisser for prænatal kønsselektion, abort af 

kvindelige fostre, mord på pigebørn, tidlige tvangsægteskaber og kvindelig 

kønslemlæstelse; 

18. opfordrer Kommissionen til blandt sine udviklingsprioriteter at opretholde en 

kvalitetsmæssig, overkommelig, acceptabel og lettilgængelig adgang til prænatal 

behandling og sundhedspleje for mødre, til relationel, følelsesmæssig og seksuel 

uddannelse for drenge og piger, hvilket i overensstemmelse med artikel 26, stk. 3, i 

verdenserklæringen om menneskerettigheder er deres forældres vigtigste ansvar, til 

frivillig familieplanlægning, herunder naturlige familieplanlægningsmetoder, samtidig 

med at kønsbaseret forskelsbehandling, der fører til kønsselektive og ufrivillige aborter, 

tvungen sterilisering og seksuelle overgreb bekæmpes, samt til at sikre tilvejebringelse af 

forsyninger til brug ved prænatal behandling og sundhedspleje for mødre, herunder hiv-

forebyggelse, behandling, pleje og støtte uden forskelsbehandling; 

Konklusion 

19. bekræfter på ny hver stats suveræne ret til at reagere på forslagene i den foreliggende 

beslutning i overensstemmelse med den nationale lovgivning med fuld respekt for de 
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forskellige religiøse og etiske værdier og befolkningens kulturelle baggrunde (doktrinet 

om offentlig politik) samt i overensstemmelse med universelt anerkendte internationale 

menneskerettigheder; 

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder samt til FN's generalsekretær. 

Or. en 

 


