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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 181 lõige 3), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A9-0169/2021

Euroopa Parlamendi resolutsioon seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste olukorra kohta ELis seoses naiste tervisega

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artikleid 2 ja 5,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 2, 3, 4, 5, 6 ja 168,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

– võttes arvesse 25. septembril 2015. aastal vastu võetud ja 1. jaanuaril 2016. aastal 
jõustunud kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ning eriti kestliku arengu 
eesmärke 3, 5, 16 ja nendega seotud näitajaid,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 
tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon),

– võttes arvesse 18. detsembri 1979. aasta ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise kohta (CEDAW) ja selle üldsoovitusi nr 21 (1994), 
nr 24 (1999), nr 28 (2010), nr 33 (2015) ja nr 35 (2017),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

A. arvestades, et õigus elule, vabadusele ja eraelu puutumatusele on inimõiguste 
ülddeklaratsioonis sätestatud olulised ja põhilised inimõigused; arvestades, et seksuaal- 
ja reproduktiivtervis on füüsilise, emotsionaalse, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund 
seksuaalsuse ja soo jätkumise kõikides aspektides;

B. arvestades, et subsidiaarsuse põhimõte on sätestatud ELi lepingu artikli 5 lõikes 3 ning 
ELi toimimise lepingu artiklites 2, 3, 4, 5 ja 6;

C. arvestades, et Euroopa Liidul ei ole otsest pädevust edendada seksuaal- ja 
reproduktiivtervist ning seonduvaid õigusi liidus, kuid liikmesriigid teevad koostööd 
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avatud koordinatsiooni meetodil; arvestades, et abordiseadused ning seksuaal- ja 
reproduktiivtervis ja seonduvad õigused põhinevad riiklikel õigusaktidel;

D. arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on seksuaal- ja 
reproduktiivtervis ning seonduvad õigused üldine mõiste, mis hõlmab nii mehi, naisi, 
poisse kui ka tüdrukuid ning hõlmab nelja eri valdkonda: seksuaaltervis, 
seksuaalõigused, reproduktiivtervis ja reproduktiivõigused; arvestades, et seksuaal- ja 
reproduktiivtervise teenused on esmatähtsad tervishoiuteenused, mis peaksid olema 
kättesaadavad kõigile; arvestades, et seksuaaltervis on väga oluline üksikisikute, paaride 
ja perekondade üldise tervise ja heaolu ning ka kogukondade ja riikide sotsiaalse ja 
majandusliku arengu seisukohast;

E. arvestades, et kuigi ELil on maailmas ühed kõrgeimad seksuaal- ja reproduktiivtervise 
ning seonduvate õiguste standardid ning mõned liikmesriigid on rakendanud poliitikat 
ja programme, mis toetavad seksuaal- ja reproduktiivõigusi, esineb nendega endiselt 
probleeme;

F. arvestades, et viljatus ja viljakuse vähenemine on paljude Euroopa perekondade ja 
inimeste ning kogu maailma inimeste jaoks raske ja valus tõsiasi; arvestades, et on vaja 
kooskõlastatud ja sihipärast tegevust, et toetada perekondi ja üksikisikuid nende 
probleemidega isiklikul tasandil; arvestades, et viljakuse küsimustega tegelemine võib 
aidata lahendada suuri demograafilisi probleeme, mis lähikümnenditel Euroopa ees 
seisavad;

G. arvestades, et keegi ei tohiks surra sünnitusel ning juurdepääs tõenditel põhinevale, 
kvaliteetsele ja kättesaadavale emadus-, rasedus- ja sünnitusabile on inimõigus ja see 
tuleb tagada ilma igasuguse diskrimineerimiseta;

H. arvestades, et terviklik, tõenduspõhine, mittediskrimineeriv ja eakohane seksuaalharidus 
soodustab vastutustundlikku seksuaalkäitumist ning suurendab laste ja noorte 
mõjuvõimu, kuna see annab teaduslikult täpset ja eakohast teavet seksuaalsuse kohta, 
käsitledes seksuaal- ja reproduktiivtervise küsimusi; arvestades, et juurdepääs seksuaal- 
ja reproduktiivtervist käsitlevale teabele on hädavajalik; arvestades, et mingil kujul 
seksuaal- ja tervisekasvatuse pakkumine on juba enamikes liikmesriikides kohustuslik; 
arvestades, et hariduse eest vastutavad perekonnad ja see kuulub liikmesriikide 
pädevusse;

I. arvestades, et Euroopa tuleviku kujundamine eeldab perekondade ja lapsevanemaks 
olemise toetamist;

J. arvestades, et esmalt tuleks teha kõik võimalik abortide arvu vähendamiseks; 
arvestades, et ohtlikud abordid ohustavad naiste tervist ja elu; arvestades, et abort ei ole 
rasedusest hoidumise viis, eriti arvestades rasestumisvastaste vahendite laialdast 
kättesaadavust; arvestades, et abordiseadus kuulub liikmesriikide pädevusse;

K. arvestades, et naistevastane vägivald ja sooline vägivald on meie ühiskonnas laialt 
levinud probleem ning nende vastu tuleks võidelda õigusaktide, politseitöö ja 
kohtusüsteemi kogu jõuga ning anda nende nähtuste põhjustatud kahju alast haridust; 
arvestades, et vägivald ei ole eraeluline küsimus, vaid ühiskondlik probleem; 
arvestades, et Euroopa Liit ja ÜRO on loonud algatuse „Spotlight“ naiste ja tüdrukute 
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vastase vägivalla, sealhulgas seksuaalse vägivalla vastu võitlemiseks, ning selle algatuse 
üks eesmärke on parandada ligipääsu seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu teenustele;

L. arvestades, et naiste mõjuvõimu suurendamine, nende julgustamine ja toetamine on 
Euroopa põhiväärtus, mida tuleks edendada ja kaitsta;

1. rõhutab, et kõigil inimestel on õigus loomupärasele inimväärikusele ning võrdsetele ja 
võõrandamatutele õigustele, mis põhinevad vabadusel, õigusel ja rahul; rõhutab, et 
naistel on õigus kehalisele puutumatusele ja vastutada oma keha ja valikute eest;

2. rõhutab, et seksuaal- ja reproduktiivtervise ja seonduvate õiguste ning aborditeenuse 
osutamise õiguslik reguleerimine on vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele liikmesriikide 
vastutusalas ning ELil on pädevus toetada, kooskõlastada või täiendada seda tegevust;

3. rõhutab, et kogu elutsükli vältel on vaja positiivset ja ennetavat tervishoiukäsitust; palub 
liikmesriikidel tagada, et igal inimesel oleks võrdne juurdepääs kvaliteetsele ja 
terviklikule seksuaal- ja reproduktiivtervisele ning seonduvatele õigustele ning et need 
oleksid kättesaadavad;

4. rõhutab, et seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste valdkonnas on 
juurdepääs mainekatest allikatest saadud kindlale ja usaldusväärsele teabele äärmiselt 
tähtis selleks, et kõigil inimestel oleks võimalik teha oma keha ja elu kohta teadvaid 
otsuseid; rõhutab lisaks vajadust laiahaardelise, tõenduspõhise, mittediskrimineeriva ja 
eakohase seksuaalkasvatuse järele; rõhutab, et see võib märkimisväärselt aidata 
vähendada seksuaalset vägivalda ja ahistamist, kui seda täiendavad ELi rahalised 
vahendid ja projektid, millega tõhustatakse koostööd ja rahvatervise poliitika 
koordineerimist, ning heade tavade väljatöötamine ja levitamine;

5. palub Euroopa Komisjonil esitada käesoleva aasta jooksul ettepanekud naistevastase 
vägivalla vastu võitlemise kohta;

6. rõhutab vajadust arvestada seksuaal- ja reproduktiivtervist ning seonduvaid õigusi 
puudutavate spetsiifiliste tervishoiuvajadustega, mida võivad põhjustada nt viljatus, 
menopaus, endometrioos ja teatavad reproduktiivelundkonna vähktõved, sealhulgas 
emakakaelavähk ja munasarjavähk; pooldab ELi vähktõvevastase võitluse kava 
püüdlusi edendada võimaluse korral vähktõve, nt emakakaelavähi varajast sõeluuringut 
riiklike vähitõrje tegevuskavade kaudu, mida toetab vähktõve sõeluuringute kava; 
kutsub komisjoni üles esitama teavet ELi programmide panuse kohta 
reproduktiivtervise edendamisse ja toetamisse;

7. kutsub liikmesriike üles võtma meetmeid, et tagada kõigile diskrimineerimiseta 
juurdepääs kvaliteetsetele, kättesaadavatele, tõenduspõhistele ja inimväärikust 
austavatele emaduse, raseduse ja sünnitusega seotud tervishoiuteenustele, sealhulgas 
ämmaemandateenusele ning sünnituseelsetele, -aegsetele ja -järgsetele teenustele ning 
emade vaimse tervise toetamisele; kutsub liikmesriike üles pakkuma rasedatele naistele 
majanduslikku ja sotsiaalset tuge;

8. rõhutab, et haridusel ja teadlikkuse suurendamisel on väga tähtis roll haiguste 
ennetamisel; rõhutab ka vaktsineerimise tähtsust haiguste ennetamisel, juhul kui 
vaktsiinid on olemas; nõuab seetõttu, et liikmesriigid ja Euroopa Komisjon ostaksid 
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märkimisväärselt suuremas koguses HPV vaktsiine, nii nagu seda tehti COVID-19 
vaktsiinide puhul, ning toetaksid seeläbi ELi vähktõvevastase võitluse kavas esitatud 
eesmärki, et 15-aastaseks saanud tüdrukutest peaks HPV vaktsiiniga olema täielikult 
vaktsineeritud 90 %, ning suurendaksid 2030. aastaks märkimisväärselt poiste 
vaktsineerimist;

9. rõhutab, et ELis on oluline põhjalikult uurida viljakust ja viljatuse levimust, mis on 
paljude perede ja inimeste jaoks keeruline ja valus tegelikkus; rõhutab vajadust 
rakendada nii viljakust kui ka viljatust arvesse võtvat terviklikku lähenemisviisi, mis 
hõlmab ennetamist ja võrdset juurdepääsu teenustele; rõhutab, et keskkonnamuutused 
võivad tulevikus viljakust kahjustada; rõhutab vajadust võtta arvesse 
keskkonnamuutuste, sealhulgas vee- ja õhusaaste ning kemikaalide suurema tarbimise 
mõju seksuaal- ja reproduktiivtervisele ning seonduvatele õigustele;

10. rõhutab seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu teenuste osutajate tähtsust piisavalt laia 
valiku seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu teenuste pakkumisel, mis hõlmavad nii 
füüsilist kui ka vaimset tervist; tunnistab, et igal inimesel on õigus tegutseda vastavalt 
oma südametunnistusele ja veendumustele ning et arstidel peaks seetõttu olema 
võimalus kasutada isiklikel põhjustel südametunnistuse klauslit, kui neil palutakse viia 
läbi protseduure, mis on vastuolus nende sügavate veendumustega; rõhutab, et 
veendumusvabadus ja valikuvabadus on põhiõigused; rõhutab samuti, et patsientidel 
peab olema juurdepääs seadusega ette nähtud ravile; kutsub liikmesriike ja 
tervishoiuteenuste osutajaid üles võtma selliseid asjaolusid tervishoiuteenuste osutamise 
geograafilisel kavandamisel arvesse;

11. rõhutab, et teenused, kaubad ja asutused peavad olema kvaliteetsed, piisavalt 
kättesaadavad, austama meditsiinieetikat, olema kultuuriliselt sobivad ning vastama soo 
ja elukorralduse nõuetele; rõhutab vajadust võtta arvesse eri elanikkonnarühmade 
erivajadusi, pidades silmas konfidentsiaalsust ja teadvat nõusolekut, ning et teenused 
peaksid olema teaduslikult ja meditsiiniliselt asjakohased ja kvaliteetsed;

12. rõhutab, et Euroopa Liit saab toetada liikmesriikide meetmeid, mille eesmärk on tagada 
juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu teenustele ning nendega seotud 
ravimitele, sealhulgas maailmaturul, ning toetada ennetamise, diagnoosimise, ravi ja 
hoolduse integreeritud ja valdkonnaüleseid lähenemisviise; tuletab sellega seoses 
meelde aastateks 2021–2027 loodud programmi „EL tervise heaks“ võimalikke 
meetmeid, et edendada juurdepääsu kvaliteetsetele tervishoiuteenustele, sealhulgas 
seksuaal- ja reproduktiivtervishoiule, mida peetakse prioriteetseks;

13. rõhutab, et liit saab liikmesriike toetada nende tervishoiusüsteemide ettevalmistamisel 
esilekerkivate tehnoloogiate jaoks, et tagada kõige eesrindlikumate ja esilekerkivate 
ravimeetodite ja diagnostikameetodite kättesaadavus, mis võimaldab patsientidel 
digipöördest täiel määral kasu saada; rõhutab, et nende prioriteetide edendamiseks on 
vaja täielikult ära kasutada programme „Euroopa horisont“ ja „Digitaalne Euroopa“;

14. rõhutab, et EL saab toetada seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste 
pakkumist, hõlbustades selles valdkonnas parimate tavade vahetamist liikmesriikide 
vahel, ning nõuab seetõttu, et liikmesriigid ja sidusrühmad vahetaksid ja edendaksid 
korrapäraselt häid tavasid seoses seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate 
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õiguste uute suundumuste, tipptasemel raviviiside ning teabega diagnostikameetodite ja 
ravi edusammude kohta;

15. rõhutab, kui oluline on tagada naiste seksuaal- ja reproduktiivtervisele piisavad 
eelarvevahendid ning piisavate ressursside ja vajalike kaupade kättesaadavus 
tervishoiusüsteemi kõikidel tasanditel nii linnas kui ka maapiirkondades;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

Or. en


