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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.6.2021 A9-0169/2

Módosítás 2
Esteban González Pons, Frances Fitzgerald
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0169/2021
Predrag Fred Matić
A szexuális és reprodukciós egészség és jogok helyzete az EU-ban a nők egészségével 
összefüggésben
(2020/2215(INI))

Az A9-0169/2021 számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 
állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 181. cikkének (3) bekezdése)

Az Európai Parlament állásfoglalása a szexuális és reprodukciós egészség és jogok 
helyzetéről az EU-ban a nők egészségével összefüggésben

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. és 5. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2., 3., 4., 5., 6. és 168. cikkére,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel a 2015. szeptember 25-én elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrendre, amely 2016. január 1-jén lépett életbe, és különösen 
annak a 3., 5., 16. számú fenntartható fejlődési céljára és a kapcsolódó mutatókra,

– tekintettel az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak 
elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményére (isztambuli egyezmény),

– tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden 
formájának kiküszöböléséről szóló, 1979. december 18-i ENSZ-egyezményre 
(CEDAW), valamint annak a 21. sz. (1994), 24. sz. (1999), 28. sz. (2010), 33. sz. (2015) 
és 35. sz. (2017) általános ajánlására,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

A. mivel az élethez, a szabadsághoz és a magánélethez való jog az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatában rögzített alapvető emberi jogok; mivel a szexuális és 
reprodukciós egészség a fizikai, érzelmi, mentális és társadalmi jóllét állapota a 
szexualitás és a reprodukció valamennyi aspektusával kapcsolatban;

B. mivel a szubszidiaritás elvét az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdése és az EUMSZ 2., 3., 
4., 5. és 6. cikke rögzíti;

C. mivel az Európai Unió nem rendelkezik közvetlen hatáskörrel arra, hogy fellépjen a 
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szexuális és reprodukciós egészség és jogok Unión belüli előmozdítása terén, de a 
tagállamok között sor kerül együttműködésre a nyitott koordinációs módszeren 
keresztül; mivel az abortuszra vonatkozó jogszabályok és a szexuális és reprodukciós 
egészség és jogok szabályozása a nemzeti jogszabályokon alapulnak;

D. mivel a szexuális és reprodukciós egészség és jogok az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) szerint a férfiakat, nőket, fiúkat és lányokat egyaránt érintő kérdésekre 
vonatkozó átfogó gyűjtőfogalom, amely a következő négy különálló területet öleli fel: 
szexuális egészség, szexuális jogok, reprodukciós egészség és reprodukciós jogok; 
mivel a szexuális és reprodukciós egészségügyi szolgáltatások nélkülözhetetlen 
egészségügyi szolgáltatások, amelyeknek mindenki számára elérhetőnek kell lenniük; 
mivel a szexuális egészség alapvető fontosságú az egyének, a párok és a családok 
általános egészsége és jólléte, valamint a közösségek és országok társadalmi és 
gazdasági fejlődése szempontjából;

E. mivel annak ellenére, hogy a szexuális és reprodukciós egészséggel kapcsolatos európai 
uniós normák a világon a legszigorúbbak közé tartoznak, és néhány tagállam 
végrehajtott olyan szakpolitikákat és programokat, amelyek biztosítják a szexuális és 
reprodukciós jogokat, még mindig vannak kihívások;

F. mivel a meddőség és a csökkent nemzőképesség számos európai család és személy, 
valamint világszerte sok ember számára nehéz és fájdalmas valóság; mivel összehangolt 
és célzott fellépésre van szükség ahhoz, hogy személyes szinten támogassák az ilyen 
problémákkal küzdő családokat és egyéneket; mivel a termékenységi problémák 
kezelése segíthet azon jelentős demográfiai kihívások kezelésében, amelyekkel 
Európának az elkövetkező évtizedekben szembe kell néznie;

G. mivel senkinek sem szabadna belehalni a szülésbe, és a tényeken alapuló, minőségi és 
hozzáférhető szülészeti, terhességi és szüléssel kapcsolatos ellátáshoz való hozzáférés 
emberi jog, amelyet megkülönböztetés nélkül kell biztosítani;

H. mivel átfogó, tényeken alapuló, megkülönböztetésmentes és az életkornak megfelelő 
szexuális nevelés elősegíti a felelősségteljes szexuális magatartást, és lehetővé teszi a 
gyermekek és a fiatalok szerepvállalását, mivel tudományosan pontos és az életkornak 
megfelelő tájékoztatást nyújt a szexualitásról, valamint a szexuális és reprodukciós 
egészséggel kapcsolatos kérdésekről; mivel a szexuális és reprodukciós egészséggel 
kapcsolatos információkhoz való hozzáférés alapvető fontosságú; mivel a szexuális és 
az egészségügyi nevelés valamilyen formájának biztosítása már a tagállamok nagy 
részében kötelező; mivel a nevelés a családok felelőssége és a tagállamok hatásköre;

I. mivel az Európa jövőjére való felkészülés magában foglalja a családok és a szülői 
szerep támogatását;

J. mivel először is minden erőfeszítést meg kell tenni az abortuszok számának csökkentése 
érdekében; mivel a nem biztonságos abortusz veszélyezteti a nők egészségét és életét; 
mivel az abortusz nem a fogamzásgátlás egyik formája, különös tekintettel a 
fogamzásgátlás széles körű elérhetőségére; mivel az abortusztörvények a tagállamok 
hatáskörébe tartoznak;

K. mivel a nők elleni erőszak és a nemi alapú erőszak széles körű veszélyt jelent 
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társadalmainkra, és azt a jogszabályok, a rendfenntartás és az igazságszolgáltatás, 
valamint az e jelenségek által okozott károkra vonatkozó oktatás teljes erejével kell 
kezelni; mivel az erőszak nem egyéni probléma, hanem társadalmi ügy; mivel az EU és 
az ENSZ elindította a Reflektorfény kezdeményezést a nők és lányok elleni erőszak, 
többek között a szexuális erőszak elleni küzdelem érdekében, és mivel e kezdeményezés 
egyik célja a szexuális neveléshez, valamint a szexuális és reprodukciós egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása;

L. mivel a nők szerepvállalásának növelése, ösztönzése és támogatása olyan elévülhetetlen 
európai érték, amelyet népszerűsíteni és támogatni kell;

1. hangsúlyozza, hogy mindenkinek joga van a szabadságon, igazságosságon és békén 
alapuló veleszületett méltósághoz és egyenlő és elidegeníthetetlen jogokhoz; 
hangsúlyozza, hogy a nőknek joguk van a testi épséghez, valamint ahhoz, hogy 
felelősséget vállaljanak saját testükért és döntéseikért;

2. hangsúlyozza, hogy a szexuális és reprodukciós egészséggel és jogokkal, valamint az 
abortusszal kapcsolatos ellátás szabályozása a szubszidiaritás elvének megfelelően a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, az EU hatáskörébe pedig ezen intézkedések 
támogatása, összehangolása vagy kiegészítése tartozik;

3. hangsúlyozza, hogy az életciklus egésze során szükség van az egészségügy pozitív és 
proaktív megközelítésére; felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy mindenki 
egyenlő hozzáféréssel rendelkezzen a magas színvonalú és átfogó szexuális és 
reprodukciós egészséghez és jogokhoz, és azok rendelkezésre álljanak;

4. hangsúlyozza, hogy a szexuális és reprodukciós egészséggel és jogokkal kapcsolatos 
megbízható és hiteles, elismert forrásokból származó információkhoz való hozzáférés 
elengedhetetlen annak biztosításához, hogy minden személy megalapozott döntéseket 
hozhasson testével és életével kapcsolatban; hangsúlyozza továbbá, hogy átfogó, 
tényeken alapuló, megkülönböztetésmentes és az életkornak megfelelő szexuális 
nevelésre van szükség; hangsúlyozza, hogy ez jelentős mértékben hozzájárulhat a nemi 
erőszak és a szexuális zaklatás csökkentéséhez, ha a közegészségügyi szakpolitikák 
együttműködését és koordinálását növelő uniós finanszírozással és projektekkel, 
valamint a bevált gyakorlatok fejlesztésével és terjesztésével egészül ki;

5. felkéri az Európai Bizottságot, hogy az idei év folyamán nyújtsa be a nők elleni erőszak 
leküzdésére irányuló javaslatait;

6. hangsúlyozza, hogy szükség van arra, hogy számításba vegyenek bizonyos, a szexuális 
és reprodukciós egészséggel és jogokkal kapcsolatos egészségügyi szükségleteket, 
például a meddőséget, a menopauzát, az endometriózist, valamint a szaporítószervek 
daganatos megbetegedéseit, többek között a méhnyakrákot és a petefészekrákot; üdvözli 
az EU rákellenes tervének azon törekvését, hogy a rákszűrési rendszer által támogatott 
nemzeti rákellenes tervek révén lehetőség szerint előmozdítsa a rák, például a 
méhnyakrák korai szűrését; felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson tájékoztatást az uniós 
programoknak a reprodukciós egészség előmozdításához és támogatásához való 
hozzájárulásáról;

7. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el olyan intézkedéseket, amelyek 
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megkülönböztetés nélkül biztosítják a hozzáférést a magas színvonalú, hozzáférhető, 
tudományosan megalapozott és tiszteletteljes szülészeti, terhességi és szüléssel 
kapcsolatos ellátáshoz mindenki számára, beleértve a szülésznői ellátást, a 
terhesgondozást, a szülés közbeni és a szülést követő ellátást, valamint az anyák 
mentális egészségügyi támogatását; felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak gazdasági 
és szociális támogatást a várandós nők számára;

8. hangsúlyozza az oktatás és figyelemfelkeltés révén történő betegségmegelőzés 
fontosságát; hangsúlyozza továbbá a védőoltások fontosságát a betegségmegelőzésben, 
azokban az esetekben, ahol léteznek védőoltások; felhívja ezért a tagállamokat és az 
Európai Bizottságot, hogy a Covid19-oltóanyagok mintájára jelentősen növeljék a 
HPV-oltóanyag beszerzését, ezáltal előmozdítva a rák elleni küzdelemre vonatkozó 
uniós tervben felvázolt célt, amely szerint a lányok 90%-át 15 éves korig teljeskörűen 
be kell oltani a HPV-vakcinával, és 2030-ig jelentősen növeljék a fiúk beoltását;

9. hangsúlyozza, hogy fontos alapos vizsgálatot folytatni az Unióban a termékenységgel és 
a meddőség terjedésével kapcsolatban, amely számos család és személy számára súlyos 
és fájdalmas valóság; hangsúlyozza, hogy szükség van a holisztikus megközelítésre, 
egyszerre figyelembe véve a termékenységet és a meddőséget, beleértve a megelőzést és 
a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést; hangsúlyozza, hogy a környezeti változás 
hátrányosan érintheti a jövőbeli termékenységet; hangsúlyozza, hogy figyelembe kell 
venni a környezeti változások szexuális és reprodukciós egészségre és jogokra 
gyakorolt hatásait, beleértve a víz- és légszennyezést, valamint a vegyi anyagok 
fogyasztásának növekedését;

10. hangsúlyozza a szexuális és reprodukciós egészségügyi szolgáltatók fontosságát a 
szexuális és reprodukciós egészségügyi szolgáltatások széles körének biztosításában, 
beleértve mind a fizikai, mind a mentális egészséget; elismeri, hogy mindenkinek joga 
van ahhoz, hogy saját lelkiismerete szerint és meggyőződésének megfelelően járjon el, 
és hogy személyes okokból az egyes orvosok számára lehetővé kell tenni, hogy 
lelkiismereti záradékra hivatkozzanak, amennyiben olyan eljárások elvégzésére kérik fel 
őket, amelyek ellentétesek az alapvető meggyőződésükkel; hangsúlyozza, hogy a 
meggyőződés szabadsága és a választási szabadság alapvető jogok; hangsúlyozza 
továbbá, hogy a betegeknek hozzá kell tudniuk férni a törvény által számukra biztosított 
ellátáshoz; felhívja a tagállamokat és az egészségügyi szolgáltatókat, hogy az 
egészségügyi szolgáltatások földrajzi elosztása során vegyék figyelembe ezeket a 
körülményeket;

11. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatásoknak, áruknak és létesítményeknek minőséginek kell 
lenniük, megfelelően rendelkezésre kell állniuk és tiszteletben kell tartaniuk az orvosi 
etikát, kulturális szempontból megfelelőknek kell lenniük, és igazodniuk kell a nemek 
közötti egyenlőség és az életciklus követelményeihez; hangsúlyozza, hogy figyelmet 
kell szentelni a vegyes összetételű népességcsoportok különleges szükségleteinek, 
tiszteletben tartva a titoktartást és a beleegyező nyilatkozatot, valamint hogy a 
szolgáltatásoknak tudományos és orvosi szempontból megfelelőnek, valamint jó 
minőségűnek kell lenniük;

12. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió támogathatja a tagállamok arra irányuló 
tevékenységeit, hogy biztosítsák a szexuális és reprodukciós egészségügyi 
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szolgáltatásokhoz és a kapcsolódó gyógyszerekhez való hozzáférést, többek között a 
globális piacon, valamint hogy támogassák a megelőzés, a diagnózis, a kezelés és a 
gondozás integrált és interszekcionális megközelítéseit; e tekintetben emlékeztet 2021–
2027-es időszakra szóló, „az EU az egészségért” program keretében a minőségi 
egészségügyi ellátáshoz – többek között a szexuális és reprodukciós egészséggel 
kapcsolatos egészségügyi ellátáshoz – való hozzáférés előmozdítására irányuló 
lehetséges intézkedésekre, amelyeket prioritásként határoztak meg;

13. hangsúlyozza, hogy az Unió támogathatja a tagállamokat abban, hogy felkészítsék 
egészségügyi rendszereiket a kialakulóban lévő technológiákra, hogy biztosítsák a 
legkorszerűbb csúcstechnológiájú és kialakulóban lévő kezelések és diagnosztikai 
módszerek elérhetőségét, lehetővé téve a betegek számára, hogy teljes mértékben 
kihasználják a digitális forradalom előnyeit; hangsúlyozza, hogy szükség van a Horizont 
Európa és a Digitális Európa teljes körű kihasználására, e prioritások előmozdítása 
érdekében;

14. hangsúlyozza, hogy az EU támogathatja a szexuális és reprodukciós egészség és jogok 
biztosítását azáltal, hogy elősegíti a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét ezen 
a területen, és ezzel összefüggésben felszólít a szexuális és reprodukciós egészséggel és 
jogokkal, a legkorszerűbb kezelésekkel és a diagnosztikai módszerek és kezelések 
fejlődésével kapcsolatos bevált gyakorlatok tagállamok és érdekelt felek közötti 
rendszeres cseréjére és előmozdítására;

15. hangsúlyozza, hogy fontos az elégséges költségvetési források garantálása a nők 
szexuális és reprodukciós egészségének érdekében, valamint a megfelelő emberi 
erőforrások és szükséges termékek biztosítása az egészségügyi rendszer minden 
szintjén, városi és vidéki területeken egyaránt;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Or. en


