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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 157 lõige 4), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A7-0426/2013 

Euroopa Parlamendi resolutsioon seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate 

õiguste kohta 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni, milles märgitakse, et laps vajab erilist 
kaitset ja hoolt, kaasa arvatud vastav seaduslik kaitse nii enne kui ka pärast sündi, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõiget 7, kus märgitakse, et 
liidu meetmetes võetakse arvesse liikmesriikide vastutust oma tervishoiupoliitika 
määratlemisel ning tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks 
tegemisel, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, 

– võttes arvesse Euroopa Kohtu otsust C-34/10 (Brüstle versus Greenpeace), milles 
märgitakse, et teadusliku tõsiasjana algab uus inimelu viljastumisest ning et inimese 
embrüo on inimkeha konkreetne arenguetapp, 

A. arvestades, et naistel ja tüdrukutel on õigus vabadusele, võrdsetele võimalustele, 
inimväärikusele ja tervisele ning soopõhisele võrdsele kohtlemisele; 

B. arvestades, et ettekavatsemata ja soovimatud rasedused on jätkuvalt ELis paljude naiste, 
sh teismeliste tüdrukute probleem;  

C. arvestades, et noored inimesed puutuvad laialdaselt ja väga varakult kokku pornograafilise 
sisuga, eriti interneti kaudu kodus või koolis; arvestades, et tüdrukute seksualiseerimine 
meedias on nähtus, mis mõjutab mitte ainult naiste, vaid ka meeste emotsionaalset arengut 
ja seksuaalelu ning aitab kaasa sooliste stereotüüpide püsimisele ning seksuaalsele 
vägivallale; 

D. arvestades, et üheski rahvusvahelises õiguslikult siduvas lepingus ega konventsioonis ei 
määratleta mõistet „seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused”; arvestades, 
et Maailma Terviseorganisatsiooni sõnaraamatus on rakendatud nn kaasavat 
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keelekasutust, mille kohaselt kuuluvad seksuaal- ja reproduktiivtervise alla ka viljakuse 
reguleerimise meetodid, sealhulgas raseduse katkestamine (abort); 

E. arvestades, et ÜRO lepingu järelevalveorganitel ei ole õigust tõlgendada neid lepinguid 
viisil, mis looks riikidele uusi kohustusi või muudaks lepingute sisu, ning arvestades, et 
kui ÜRO lepingu järelevalveorganid tõlgendavad, et leping hõlmab abordi tegemise 
õigust, ületavad nad oma volitusi ning toimivad vastupidiselt oma mandaadile; arvestades, 
et puuetega inimeste õiguste ja väärikuse kaitse ja edendamise laiahaardelise ja tervikliku 
rahvusvahelise konventsiooni ajutise komitee 7. istungjärgu aruandes järeldati, et selline 
võimupiiride ületamine ei pane lepingus osalevatele riikidele mingeid õiguslikke 
kohustusi ning samuti ei pea riigid olema nõus sellega, et sellega edendatakse uue 
rahvusvahelise tavaõiguse kujundamist;  

F. arvestades, et puudub rahvusvaheline õiguslik kohustus tagada abordi kättesaadavus mis 
tahes alusel, sealhulgas – kuid mitte ainult – tervise, eraelu puutumatuse, 
mittediskrimineerimise või seksuaalse autonoomia alusel; 

Sünnieelse ja emade tervishoiu, pereplaneerimise ja naiste kehalise puutumatuse 

üldaspektid 

1. mõistab hukka naiste kehalise puutumatuse kõik rikkumised ning kahjulikud tavad, mille 
eesmärk on kontrollida naiste enesemääramist, ning mõistab hukka ebaseadusliku naiste 
suguelundite moonutamise tava kui vahendi naiste seksuaalseks kontrollimiseks; 

2. kutsub liikmesriike üles lisama oma rahvatervise poliitikasse (loomuliku) 
pereplaneerimise meetodite edendamise ning tagama juurdepääsu hinnanguvabale teabele 
abordijärgse trauma sündroomi kohta ning kohese ja üldise juurdepääsu selle ravile, mida 
pakutakse ohutul ja hinnanguvabal viisil; 

3. tuletab liikmesriikidele meelde, et investeeringud sünnieelsesse ja emade tervishoidu ning 
loomulikku pereplaneerimisse on arengu seisukohast ühed kulutasuvaimad investeeringud 
ja kõige tõhusam viis riigi jätkusuutliku arengu edendamiseks; 

4. tuletab meelde rahvusvahelise rahvastiku ja arengukonverentsi tegevuskava punkti 8.25, 
milles sätestatakse, et „aborti ei tuleks mingil juhul propageerida pereplaneerimise 
vahendina. […] Soovimatute raseduste ennetamist tuleb alati pidada esmatähtsaks ning 
tuleb teha kõik selleks, et kaoks vajadus abordi järele. Soovimatult rasestunud naistel 
peaks olema takistamatu juurdepääs usaldusväärsele teabele ja kaastundlikule 
nõustamisele. Kõik tervishoiusüsteemi raames võetavad meetmed või muudatused, mis on 
seotud abortidega, tuleb vastu võtta riiklikul või kohalikul tasandil kooskõlas riigisisese 
õigusloome protsessiga.”; 

Rahvusvahelise õiguse ning õigusriigi põhimõtte järgimine 

5. tuletab meelde, et aborti ei ole nimetatud üheski rahvusvaheliselt siduvas ÜRO 
inimõiguste lepingus ning et rahvusvaheline õigus ei hõlma lepingulise kohustusena ega 
rahvusvahelise tavaõiguse raames inimõigusena raseduse katkestamise õigust; tuletab 
meelde, et ühelegi õiguslikult siduvale rahvusvahelisele ÜRO lepingule ei saa täpselt 
viidata kui abordiõigust sätestavale või tunnustavale lepingule; 
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6. väidab, et rakendades eriklauslit, mis käsitleb Kairo elanikkonna ja arengu rahvusvahelisel 
konverentsil kokkulepitud sunni või sunniviisilisuse keeldu seksuaal- ja 
reproduktiivtervise küsimustes, samuti õiguslikult siduvaid rahvusvahelisi 
inimõigustealaseid õigusakte, ELi acquis communautaire’i ja liidu poliitilisi pädevusi 
kõnealustes küsimustes, ei tohiks liidu abi anda ühelegi asutusele, organisatsioonile ega 
programmile, mis edendab, toetab või osaleb sellise tegevuse juhtimises, mis hõlmab 
selliseid inimõiguste rikkumisi nagu sundabort, naiste ja meeste sundsteriliseerimine, 
loote soo määramine, mis põhjustab sünnieelset soo valimist või imikute tapmist; 

7. kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles austama täielikult reservatsioone, mida 
riiklikud valitsused väljendavad seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste 
ja abordi suhtes asjaomastes rahvusvahelistes lepingutes, konventsioonides ja 
programmides; 

Südametunnistusevabadust ning oma veendumustest tuleneva keeldumise vabadust 

hõlmavad põhiõigused 

8. toetab ühte põhilistest inimõigustest keelduda millestki oma veendumuste tõttu ja riigi 
kohustust tagada, et patsientidele võimaldatakse seadusliku meditsiiniabi kättesaadavus 
õigeaegselt, eelkõige sünnieelse ja emade esmaabi korral; tuletab meelde, et mitte ühtegi 
isikut, haiglat ega institutsiooni ei tohiks sundida, võtta vastutusele ega diskrimineerida 
ühelgi moel, kui nad on keeldunud sooritamast protseduuri, mis võib põhjustada inimese 
embrüo surma, või kui nad on keeldunud sellele protseduurile kaasa aitamast või seda 
võimaldamast; 

Euroopa Liidu pädevus selles küsimuses 

9. märgib, et seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste poliitikapõhimõtete 
kujundamine ja rakendamine on liikmesriikide pädevuses; 

10. märgib, et seksuaalharidust hõlmavate poliitikapõhimõtete kujundamine ja rakendamine 
on liikmesriikide pädevuses; 

11. kutsub seega ELi institutsioone, asutusi ja ameteid üles järgima ELi õigusakte ning 
hoiduma kõnealuses poliitikavaldkonnas meetmetest, millega püütakse õiguslikku alust 
uuesti tõlgendada; 

Liikmesriikide poolt rakendatav seksuaalharidus 

12. tunnustab vanemate ja muude noorte eest õiguslikult vastutavate isikute õigusi, kohustusi 
ja vastutust pakkuda vastavalt noore inimese arenevatele võimetele asjakohaseid juhiseid 
ja nõuandeid seksuaal- ja reproduktiivküsimustes; 

13. tuletab avaliku korra põhimõtet ja rahvusvaheliselt vastu võetud standardeid arvesse 
võttes meelde, et lapse vanematel või seaduslikel eestkostjatel on vabadus tagada, et 
nende lapsed saavad hariduse kooskõlas nende endi veendumustega ning et last ei sunnita 
saama vastu tema vanemate või seaduslike eestkostjate tahtmist õpetust seksuaalhariduse 
vallas, mis hõlmab ka seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste edendamist 
ja raseduse katkestamist, lähtudes põhimõtteliselt lapse parimatest huvidest;  



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

14. tuletab meelde, et vanemate õigus anda oma lastele haridus vastavalt oma usulistele või 
mitteusulistele põhimõtetele hõlmab vanemate õigust keelduda riigi või riigiväliste 
osaliste sekkumisest nende haridusse; 

15. rõhutab sellega seoses, et seksuaalharidus on erakordselt vajalik, kuna noortel on varakult 
juurdepääs pornograafilisele ja sobimatule sisule, eelkõige interneti kaudu; rõhutab, et 
seksuaalharidus peab seega olema osa laiemast noorte emotsionaalset arengut toetavast 
lähenemisviisist, et võimaldada neil luua suhteid, mis põhinevad erinevate sugupoolte 
vastastikusel austamisel; julgustab liikmesriike töötama välja teadlikkuse parandamise 
kampaaniaid, mis on suunatud lapsevanematele ja noortega tegelevatele täiskasvanutele 
ning mis käsitlevad pornograafia kahjulikku mõju teismelistele; 

Sünnieelne ja emade tervishoid arengupoliitikas 

16. kutsub komisjoni üles tagama, et ELi arengukoostöös pööratakse erilist tähelepanu 
sünnieelsele ja emade tervishoiule ning sellega seotud konkreetsetele eesmärkidele; 

17. palub Euroopa välisteenistusel teha arenguriikides tegutsevate ELi delegatsioonide kaudu 
koostööd asjaomaste riikide valitsustega, et tagada tütarlastele nende õigused ilma soolise 
diskrimineerimiseta, muu hulgas lõpetades sellised ebaeetilised ja diskrimineerivad tavad 
nagu sünnieelne soovalik, naissoost loodete abort, naissoost imikute tapmine, varajane 
sunniviisiline abiellumine ning naiste suguelundite moonutamine; 

18. kutsub komisjoni üles jätma oma arengualastesse prioriteetidesse alles juurdepääsu 
kvaliteetsetele, taskukohastele, aktsepteeritavatele ja kättesaadavatele sünnieelse ja emade 
tervishoiu teenustele, poistele ja tütarlastele suunatud suhteid ja tundeelu käsitlevale 
haridusele ning seksuaalharidusele, mille eest vastutavad inimõiguste ülddeklaratsiooni 
artikli 26 lõike 3 kohaselt peamiselt vanemad, vabatahtlikule pereplaneerimisele, 
sealhulgas loomuliku pereplaneerimise meetoditele, ning võitlema samaaegselt soopõhise 
diskrimineerimisega, mis toob kaasa soolisel valikul põhinevaid ja sunniviisilisi aborte, 
sundsteriliseerimist ja seksuaalset vägivalda, ning tagama samuti sünnieelse ja emade 
tervishoiuks vajaminevate vahendite tarnimise, sh HIVi ennetamise, ravi, hoolduse ja 
toetuse pakkumise ilma diskrimineerimiseta; 

Kokkuvõte 

19. kinnitab uuesti iga riigi suveräänset õigust rakendada käesoleva resolutsiooni ettepanekuid 
kooskõlas oma siseriiklike õigusaktidega, järgides täielikult oma rahva erinevaid 
usundilisi ja eetilisi väärtusi ja kultuuritausta (avaliku korra eeskiri), ja vastavalt üldiselt 
tunnustatud rahvusvahelistele inimõigustele; 

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile ning 
ÜRO peasekretärile. 

Or. en 

 


