
AM\1234681DA.docx PE694.487v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

21.6.2021 A9-0169/2

Ændringsforslag 2
Esteban González Pons, Frances Fitzgerald
for PPE-Gruppen

Betænkning A9-0169/2021
Predrag Fred Matić
Situationen for så vidt angår seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i EU inden for 
rammerne af kvinders sundhed
(2020/2215(INI))
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et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A9-0169/2021

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for så vidt angår seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder i EU inden for rammerne af kvinders sundhed

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2 og 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til artikel 2, 3, 4, 5, 6 og 168 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

– der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget den 25. 
september 2015 og trådte i kraft den 1. januar 2016, navnlig verdensmål (SDG) 3, 5 og 
16 og de tilhørende indikatorer,

– der henviser til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen),

– der henviser til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod 
kvinder (CEDAW) og dens generelle henstilling nr. 21 (1994), nr. 24 (1999), nr. 28 
(2010), nr. 33 (2015) og nr. 35 (2017),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

A. der henviser til, at retten til liv, frihed og privatlivets fred er afgørende og 
grundlæggende menneskerettigheder som fastsat i verdenserklæringen om 
menneskerettigheder; der henviser til, at seksuel og reproduktiv sundhed (SRS) er en 
tilstand af fysisk, følelsesmæssig, mental og social trivsel i forhold til alle aspekter af 
seksualitet og reproduktion;

B. der henviser til, at nærhedsprincippet er fastlagt i artikel 5, stk. 3, i TEU og i artikel 2, 3, 
4, 5 og 6 i TEUF;
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C. der henviser til, at Den Europæiske Union ikke har direkte kompetence til at handle for 
at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) i Unionen, men at 
medlemsstaterne samarbejder gennem den åbne koordinationsmetode; der henviser til, 
at abortlovgivningen og reguleringen af SRSR er baseret på national lovgivning;

D. der henviser til, at SRSR ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er et 
paraplybegreb for forskellige spørgsmål, der berører såvel mænd og kvinder som drenge 
og piger, og som repræsenterer fire særskilte områder: seksuel sundhed, seksuelle 
rettigheder, reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder; der henviser til, at SRS-
ydelser er vigtige sundhedsydelser, som bør være tilgængelige for alle; der henviser til, 
at seksuel sundhed er afgørende for enkeltpersoners, pars og familiers almene sundhed 
og trivsel i tilgift til den sociale og økonomiske udvikling i lokalsamfund og lande;

E. der henviser til, at selv om EU har nogle af de højeste SRSR-standarder i verden, og 
nogle medlemsstater har gennemført politikker og programmer, der værner om de 
seksuelle og reproduktive rettigheder (SRR), er der stadig udfordringer;

F. der henviser til, at infertilitet og underfertilitet er en vanskelig og smertefuld realitet for 
mange europæiske familier og enkeltpersoner samt for personer over hele verden; der 
henviser til, at der er behov for en samordnet og målrettet indsats for at støtte familier 
og individer med disse problemer på personligt plan; der henviser til, at håndtering af 
fertilitetsproblemer kan bidrage til at tackle de store demografiske udfordringer, som 
Europa vil stå over for i de kommende årtier;

G. der finder, at ingen bør dø under fødsel, og at let adgang til evidensbaserede og 
kvalitetsprægede barsels-, graviditets- og fødselsrelaterede ydelser er en menneskeret og 
må sikres uden forskelsbehandling;

H. der henviser til, at en omfattende, evidensbaseret, ikkediskriminerende og 
alderssvarende seksualundervisning fremmer ansvarlig seksuel adfærd og styrker børn 
og unge, da den giver videnskabeligt velfunderede og alderssvarende oplysninger om 
seksualitet og forholder sig til spørgsmål vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed; 
der henviser til, at adgang til information om seksuel og reproduktiv sundhed er af 
afgørende betydning; der henviser til, at det i de fleste medlemsstater allerede er 
obligatorisk at yde en eller anden form for undervisning i seksualitet og sundhed; der 
henviser til, at uddannelse er familiernes ansvar og henhører under medlemsstaternes 
kompetence;

I. der henviser til, at forberedelsen af Europas fremtid indebærer støtte til familier og 
forældreskab;

J. der finder, at der i første omgang bør gøres enhver mulig indsats for at nedbringe 
antallet af aborter; der påpeger, at usikre aborter udgør en risiko for kvinders sundhed 
og liv; der påpeger, at abort ikke er en form for prævention, navnlig i betragtning af den 
udbredte adgang til prævention; der henviser til, at abortlovgivningen hører under 
medlemsstaternes kompetence;

K. der henviser til, at vold mod kvinder og kønsbaseret vold er en udbredt svøbe i vores 
samfund og bør bekæmpes med fuld kraft af lovgivning, politi og retsvæsen og gennem 
oplysning om de skader, som disse fænomener forårsager; der henviser til, at vold ikke 
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er et privat anliggende, men et samfundsproblem; der henviser til, at Spotlight-initiativet 
blev iværksat af EU og FN med henblik på at bekæmpe vold, herunder seksuel vold, 
imod kvinder og piger, og at formålet med dette initiativ bl.a. er at forbedre adgangen til 
seksualundervisning og til seksuelle og reproduktive sundhedstjenester;

L. der henviser til, at styrkelse og opmuntring af samt støtte til kvinder er en europæisk 
kerneværdi, som bør fremmes og forsvares;

1. understreger, at alle personer har en naturlig ret til værdighed og lige og umistelige 
rettigheder baseret på frihed, retfærdighed og fred; understreger, at kvinder har ret til 
kropslig integritet og frihed til at bestemme over deres egen krop og træffe deres egne 
valg;

2. understreger, at ansvaret for reguleringen af SRSR- og abortydelser ligger hos 
medlemsstaterne i overensstemmelse med nærhedsprincippet, mens EU har beføjelse til 
at støtte, koordinere eller supplere disse foranstaltninger;

3. understreger behovet for at anlægge en positiv og proaktiv tilgang til sundhedspleje i 
hele livscyklussen; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at alle har lige adgang til 
omfattende SRSR-ydelser af høj kvalitet;

4. understreger, at adgang til pålidelig og troværdig information om SRSR fra anerkendte 
kilder er afgørende for at sikre, at alle kan træffe informerede beslutninger om deres 
krop og liv; understreger endvidere behovet for omfattende, evidensbaseret, 
ikkediskriminerende og alderssvarende seksualundervisning; understreger, at dette i høj 
grad kan bidrage til at mindske seksuel vold og chikane, når det suppleres med EU-
finansiering og -projekter, der kan styrke samarbejdet og samordningen af offentlige 
sundhedspolitikker og udviklingen og formidlingen af god praksis;

5. opfordrer Kommissionen til at fremlægge sine forslag til bekæmpelse af vold mod 
kvinder senere i år;

6. understreger behovet for at tage hensyn til specifikke SRSR-relaterede sundhedsbehov 
såsom infertilitet, menopause, endometriose og de kræftformer, der specifikt rammer de 
reproduktive organer, herunder livmoderhalskræft og æggestokkræft; glæder sig over, at 
EU's kræfthandlingsplan har ambition om at fremme tidlig screening for kræft, hvor det 
er muligt, såsom for livmoderhalskræft, gennem de nationale kræftbekæmpelsesplaner 
med støtte fra EU's kræftscreeningsordning; opfordrer Kommissionen til at fremlægge 
oplysninger om EU-programmernes bidrag til fremme og støtte af reproduktiv sundhed;

7. opfordrer medlemsstaterne til at indføre foranstaltninger til at sikre adgang uden 
forskelsbehandling til tilgængelige, evidensbaserede og respektfulde barsels-, 
graviditets- og fødselsrelateret ydelser af høj kvalitet for alle, herunder 
jordemoderbistand, ydelser før, under og efter fødslen samt støtte til mødres mentale 
sundhed; opfordrer medlemsstaterne til at yde gravide kvinder økonomisk og social 
støtte;

8. understreger betydningen af sygdomsforebyggelse gennem uddannelse og 
bevidstgørelse; fremhæver endvidere betydningen af vaccination til 
sygdomsforebyggelse, hvor der findes vacciner; opfordrer derfor medlemsstaterne og 
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Kommissionen til i væsentlig grad at øge indkøbet af HPV-vaccinen ud fra de samme 
retningslinjer som for covid-19-vaccinerne og dermed fremme det mål, der er opstillet i 
EU's kræfthandlingsplan, om, at 90 % af pigerne bør være fuldt vaccineret med HPV-
vaccinen, når de er fyldt 15 år, og i væsentlig grad øge vaccinationen af drenge inden 
2030;

9. fremhæver betydningen af en nøje undersøgelse af fertiliteten i EU og forekomsten af 
infertilitet, som er en vanskelig og smertefuld realitet for mange familier og personer; 
understreger behovet for at anlægge en holistisk tilgang, hvor fertilitet og infertilitet 
betragtes under ét, herunder via forebyggelse og lige adgang til ydelser; understreger, at 
forandringer i miljøet kan skade fremtidens fertilitet; fremhæver behovet for at overveje 
indvirkningen på SRSR af miljøforandringer, herunder vand- og luftforurening, og af en 
stigning i kemikalieforbruget;

10. fremhæver betydningen af udbydere af seksuel og reproduktiv sundhedspleje, som 
leverer en bred vifte af ydelser inden for reproduktiv og seksuel sundhed, herunder både 
fysisk og psykisk sundhed; anerkender, at den enkelte har ret til at handle i 
overensstemmelse med sin egen samvittighed og overbevisning, og at de enkelte læger 
derfor af personlige grunde bør kunne påberåbe sig en samvittighedsklausul, hvis de 
bedes om at udføre procedurer, der er i strid med deres grundlæggende overbevisning; 
understreger, at trosfrihed og valgfrihed er grundlæggende rettigheder; understreger 
endvidere, at patienter skal have adgang til den behandling, de har lovkrav på; opfordrer 
medlemsstaterne og sundhedstjenesteyderne til at tage højde for sådanne 
omstændigheder i deres geografiske levering af sundhedsydelser;

11. understreger, at tjenesteydelser, varer og faciliteter skal være af høj kvalitet, være 
tilstrækkeligt tilgængelige og respektere lægelig etik samt være kulturelt tilpassede og 
tage hensyn til køns- og aldersrelaterede behov; fremhæver, at det er nødvendigt at 
imødekomme de forskellige befolkningsgruppers specifikke behov med hensyn til 
fortrolighed og informeret samtykke, og at tjenesteydelser bør være videnskabeligt og 
lægefagligt baserede og af god kvalitet;

12. påpeger, at EU kan hjælpe medlemsstaterne i deres bestræbelser for at sikre adgang til 
ydelser inden for seksuel og reproduktiv sundhed og relaterede lægemidler, bl.a. på det 
globale marked, og for at fremme integrerede og tværsektorielle tilgange til 
forebyggelse, diagnose, behandling og pleje; minder i denne forbindelse om 
mulighederne for foranstaltninger inden for rammerne af EU4Health-programmet for 
2021-2027 til at fremme adgangen til sundhedsydelser af høj kvalitet, herunder til 
seksuel og reproduktiv sundhedspleje, som er blevet udpeget som en prioritet;

13. understreger, at Unionen kan hjælpe medlemsstaterne med at forberede deres 
sundhedssystemer på at tage de nyeste teknologier i anvendelse med henblik på at sikre 
adgang til de mest avancerede behandlingsformer og diagnostiske metoder, så 
patienterne kan få det fulde udbytte af den digitale revolution; understreger behovet for 
at udnytte Horisont Europa og det digitale Europa fuldt ud for at fremme opnåelsen af 
disse prioriterede mål;

14. understreger, at EU kan støtte leveringen af SRSR-ydelser ved at fremme udveksling af 
bedste praksis mellem medlemsstaterne på dette område, og opfordrer derfor i den 
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forbindelse til regelmæssig udveksling og fremme af god praksis mellem medlemsstater 
og interessenter om nye tendenser inden for SRSR, avancerede behandlinger og 
information om fremskridt inden for diagnosemetoder og -behandlinger;

15. understreger vigtigheden af at afsætte tilstrækkelige budgetmidler til kvinders seksuelle 
og reproduktive sundhed og sikre et tilstrækkeligt udbud af ressourcer og nødvendige 
goder på alle niveauer af sundhedssektoren i både by- og landdistrikter;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen;

Or. en


