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Resolutie van het Europees Parlement over de situatie op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van 
vrouwen

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 2 en 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

– gezien de artikelen 2, 3, 4, 5, 6 en 168 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, die op 25 september 2015 werd 
aangenomen en op 1 januari 2016 in werking is getreden, en met name de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 3, 5 en 16 daarvan, en de bijbehorende 
indicatoren,

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (het “Verdrag van Istanbul”),

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW) van 18 december 1979 en de bijbehorende 
algemene aanbevelingen nr. 21 (1994), nr. 24 (1999), nr. 28 (2010), nr. 33 (2015) en 
nr. 35 (2017),

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

A. overwegende dat het recht op leven, het recht op vrijheid en het recht op privacy 
essentiële en fundamentele mensenrechten vormen die zijn vastgelegd in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens; overwegende dat seksuele en reproductieve 
gezondheid een toestand van fysiek, emotioneel, mentaal en maatschappelijk welzijn 
inhoudt in verband met alle aspecten van seksualiteit en voortplanting;



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

NL In verscheidenheid verenigd NL

B. overwegende dat het subsidiariteitsbeginsel is vastgelegd in artikel 5, lid 3, VEU en in 
de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 van het VWEU;

C. overwegende dat de Europese Unie niet rechtstreeks bevoegd is te handelen op het 
gebied van de bevordering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten binnen 
de Unie, maar dat er samenwerking tussen de lidstaten plaatsvindt door middel van de 
open coördinatiemethode; overwegende dat abortuswetten en de regelgeving inzake 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten gebaseerd zijn op nationale 
wetgeving;

D. overwegende dat “seksuele en reproductieve gezondheid en rechten” volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een overkoepelende term is voor diverse 
kwesties die gevolgen hebben voor mannen, vrouwen, jongens en meisjes en kunnen 
worden onderverdeeld in vier afzonderlijke gebieden: seksuele gezondheid, seksuele 
rechten, reproductieve gezondheid en reproductieve rechten; overwegende dat diensten 
op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten essentiële 
onderdelen van de gezondheidszorg vormen die voor iedereen beschikbaar moeten zijn; 
overwegende dat seksuele gezondheid van fundamenteel belang is voor de algehele 
gezondheid en het algehele welzijn van personen, koppels en gezinnen, net als voor de 
maatschappelijke en economische ontwikkeling van gemeenschappen en landen;

E. overwegende dat de EU op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten weliswaar enkele van de hoogste normen ter wereld heeft en sommige lidstaten 
beleid en programma’s hebben ingevoerd om seksuele en reproductieve rechten te 
handhaven, maar dat er nog altijd sprake is van uitdagingen;

F. overwegende dat onvruchtbaarheid en geringe vruchtbaarheid over de hele wereld voor 
veel gezinnen en personen een moeilijke en pijnlijke realiteit vormen; overwegende dat 
er gecoördineerde en gerichte maatregelen nodig zijn om gezinnen en personen in deze 
situatie op persoonlijk niveau te ondersteunen; overwegende dat het aanpakken van 
vruchtbaarheidsproblemen kan bijdragen tot het aanpakken van de ernstige 
demografische uitdagingen die Europa de komende decennia te wachten staan;

G. overwegende dat niemand tijdens de bevalling zou mogen sterven, en dat toegang tot 
wetenschappelijk onderbouwde, hoogwaardige en toegankelijke kraamzorg en zorg 
tijdens de zwangerschap en de bevalling een mensenrecht is en zonder enige 
discriminatie moet worden gewaarborgd;

H. overwegende dat uitgebreide, empirisch onderbouwde, niet-discriminerende en op 
leeftijd afgestemde seksuele voorlichting verantwoordelijk seksueel gedrag bevordert en 
kinderen en jongeren sterker maakt, aangezien hiermee wetenschappelijk correcte en op 
leeftijd afgestemde informatie over seksualiteit wordt verstrekt, waarbij wordt ingegaan 
op kwesties in verband met seksuele en reproductieve gezondheid; overwegende dat de 
toegang tot informatie over seksuele en reproductieve gezondheid van essentieel belang 
is; overwegende dat het in de meerderheid van de lidstaten al verplicht is enige vorm 
van seksuele voorlichting en gezondheidsonderricht te verstrekken; overwegende dat 
opvoeding de verantwoordelijkheid van gezinnen vormt en tot de bevoegdheden van de 
lidstaten behoort;

I. overwegende dat gezinnen en het ouderschap moeten worden ondersteund om de 
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toekomst van Europa voor te bereiden;

J. overwegende dat in eerste instantie alles in het werk moet worden gesteld om het aantal 
abortussen te verminderen; overwegende dat onveilige abortussen een gevaar vormen 
voor de gezondheid en het leven van vrouwen; overwegende dat abortus geen vorm van 
anticonceptie is, met name gezien de wijdverbreide beschikbaarheid van 
anticonceptiemiddelen; overwegende dat abortuswetten onder de bevoegdheid van de 
lidstaten vallen;

K. overwegende dat geweld tegen vrouwen en gendergerelateerd geweld een wijdverbreide 
plaag vormen in onze samenlevingen en moeten worden aangepakt met alle mogelijke 
beschikbare wetgeving en politiële en justitiële middelen, en middels voorlichting over 
de schade die deze fenomenen veroorzaken; overwegende dat geweld geen 
privéaangelegenheid is, maar een maatschappelijk probleem; overwegende dat de EU en 
de VN het Spotlight-initiatief hebben gelanceerd, dat tot doel heeft geweld – met 
inbegrip van seksueel geweld – tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, en dat dit 
initiatief onder meer is gericht op de verbetering van de toegang tot seksuele 
voorlichting en diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid;

L. overwegende dat het mondig maken, aanmoedigen en ondersteunen van vrouwen een 
inherente Europese waarde is die moet worden bevorderd;

1. benadrukt dat alle mensen het recht hebben op waardigheid en gelijke en 
onvervreemdbare rechten bezitten die gebaseerd zijn op vrijheid, gerechtigheid en 
vrede; benadrukt dat vrouwen het recht hebben op lichamelijke integriteit en de vrijheid 
moeten hebben om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor hun lichaam en hun 
keuzes;

2. onderstreept dat het conform het subsidiariteitsbeginsel de verantwoordelijkheid is van 
de lidstaten om de dienstverlening op het vlak van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten en abortus te regelen, en dat de EU het optreden van de lidstaten 
op dit vlak kan ondersteunen, coördineren of aanvullen;

3. beklemtoont dat er behoefte bestaat aan een positieve en proactieve benadering van 
gezondheidszorg gedurende de volledige levenscyclus; verzoekt de lidstaten de 
beschikbaarheid te waarborgen van een uitgebreid scala aan hoogwaardige diensten op 
het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en te garanderen dat 
iedereen hier toegang toe heeft;

4. benadrukt dat de toegang tot betrouwbare informatie over seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten die afkomstig is van gezaghebbende bronnen van essentieel 
belang is opdat iedereen gefundeerde beslissingen kan nemen over zijn eigen lichaam 
en leven; benadrukt voorts de noodzaak van uitgebreide, empirisch onderbouwde, niet-
discriminerende en op leeftijd afgestemde seksuele voorlichting; benadrukt dat 
dergelijke voorlichting aanzienlijk kan bijdragen tot het terugdringen van seksueel 
geweld en intimidatie, wanneer zij wordt aangevuld met financiering en projecten van 
de EU ter verbetering van de samenwerking en coördinatie van het 
volksgezondheidsbeleid en ter ontwikkeling en verspreiding van goede praktijken;

5. verzoekt de Europese Commissie om in de loop van het jaar voorstellen te doen om 
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geweld jegens vrouwen tegen te gaan;

6. wijst erop dat er rekening moet worden gehouden met specifieke gezondheidsbehoeften 
die verband houden met seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, zoals 
onvruchtbaarheid, de menopauze, endometriose en specifieke vormen van kanker in het 
voortplantingsstelsel, zoals baarmoederhalskanker en eierstokkanker; is ingenomen met 
de ambitie van het kankerbestrijdingsplan van de EU om de vroegtijdige screening voor 
kankers zoals  baarmoederhalskanker waar mogelijk nog te vervroegen in het kader van 
de nationale kankerbestrijdingsplannen van de lidstaten, die worden ondersteund door 
de EU‑kankerscreeningsregeling; verzoekt de Commissie informatie te verstrekken over 
de bijdrage die EU-programma’s leveren aan de bevordering en ondersteuning van 
reproductieve gezondheid;

7. verzoekt de lidstaten maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat iedereen zonder 
discriminatie toegang heeft tot hoogwaardige, toegankelijke, empirisch onderbouwde en 
respectvolle kraamzorg en zorg tijdens de zwangerschap en bevalling, waaronder 
verloskundige, prenatale en postnatale zorg, zorg tijdens de bevalling en geestelijke 
gezondheidszorg voor moeders; verzoekt de lidstaten zwangere vrouwen economische 
en sociale ondersteuning te bieden;

8. benadrukt het belang van ziektepreventie door middel van voorlichting en 
bewustmakingscampagnes; beklemtoont voorts het belang van vaccinaties, indien die 
beschikbaar zijn, voor de preventie van ziekten; verzoekt de lidstaten en de Europese 
Commissie dan ook om veel meer vaccins tegen het humaan papillomavirus (HPV) aan 
te kopen, op dezelfde manier als voor de vaccins tegen COVID-19 gebeurt, zodat de in 
het kankerbestrijdingsplan van de EU vastgelegde doelstelling om tegen 2030 90 % van 
alle meisjes volledig te vaccineren tegen HPV voor zij de leeftijd van 15 jaar bereiken, 
en de vaccinatie van jongens aanzienlijk te verhogen, eerder kan worden bereikt;

9. beklemtoont het belang van grondig onderzoek naar vruchtbaarheid in de EU, alsook 
naar de prevalentie van onvruchtbaarheid, die voor veel gezinnen en personen een 
moeilijke en pijnlijke realiteit vormt; onderstreept de noodzaak van een holistische 
benadering, waarbij vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid samen worden beschouwd, 
ook op het vlak van preventie en de toegang tot dienstverlening; benadrukt dat 
veranderingen in het milieu schadelijk kunnen zijn voor de toekomstige vruchtbaarheid; 
wijst erop dat er rekening moet worden gehouden met de effecten van veranderingen in 
het milieu op de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met inbegrip van 
water- en luchtverontreiniging en een toename van de consumptie van chemische 
stoffen;

10. beklemtoont het belang van aanbieders van seksuele en reproductieve gezondheidszorg 
voor de verstrekking van een alomvattende reeks seksuele- en reproductieve-
gezondheidszorgdiensten, die zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid omvatten; 
benadrukt dat iedereen het recht heeft om te handelen in overeenstemming met zijn 
eigen geweten en overtuigingen, en dat  individuele medische beroepsbeoefenaars 
bijgevolg om persoonlijke redenen een beroep moeten kunnen doen op een 
gewetensclausule indien hun wordt gevraagd procedures uit te voeren die ingaan tegen 
hun fundamentele overtuigingen; benadrukt dat vrijheid van geloof en keuzevrijheid 
grondrechten zijn; benadrukt ook dat patiënten toegang moeten hebben tot de zorg 
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waarin de wet voorziet; roept de lidstaten en de zorgaanbieders op om in de 
geografische verlening van gezondheidsdiensten rekening te houden met dergelijke 
omstandigheden;

11. benadrukt dat diensten, goederen en faciliteiten van goede kwaliteit en voldoende 
beschikbaar moeten zijn, de medische ethiek moeten eerbiedigen, cultureel passend 
moeten zijn en moeten beantwoorden aan vereisten inzake gender en levensloop; 
beklemtoont dat moet worden tegemoetgekomen aan de specifieke behoeften van 
diverse bevolkingsgroepen, met inachtneming van de vertrouwelijkheid en 
geïnformeerde toestemming, en dat diensten wetenschappelijk en medisch geschikt en 
van goede kwaliteit moeten zijn;

12. benadrukt dat de Europese Unie de acties van de lidstaten kan ondersteunen teneinde 
toegang tot diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en 
verwante medische producten te waarborgen, onder meer op de wereldwijde markt, en 
integrale en intersectionele benaderingen voor preventie, diagnose, behandeling en zorg 
te bevorderen; wijst in dit verband op de mogelijke maatregelen in het kader van het 
EU4Health-programma 2021-2027 om de toegang tot kwalitatief hoogstaande 
gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheidszorg, die als een 
prioriteit is bestempeld, te bevorderen;

13. benadrukt dat de Unie de lidstaten kan ondersteunen bij het voorbereiden van hun 
gezondheidszorgstelsels op opkomende technologieën teneinde te waarborgen dat de 
meest moderne en nieuwe behandelingen en diagnosemethoden beschikbaar zijn, zodat 
patiënten ten volle van de digitale revolutie kunnen profiteren; benadrukt dat Horizon 
Europa en Digitaal Europa volledig moeten worden benut teneinde vorderingen te 
maken met betrekking tot die prioriteiten;

14. benadrukt dat de EU de dienstverlening op het vlak van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten kan ondersteunen door de uitwisseling van goede praktijken op 
dit vlak tussen de lidstaten te bevorderen, en pleit in dit verband voor regelmatige 
uitwisselingen en de promotie van goede praktijken tussen lidstaten en 
belanghebbenden voor wat betreft opkomende trends op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, geavanceerde behandelingen en informatie over 
nieuwe ontwikkelingen in diagnosemethoden en behandelingen;

15. benadrukt hoe belangrijk het is in een toereikende begroting te voorzien voor de 
seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen en de beschikbaarheid te 
waarborgen van toereikende middelen en noodzakelijke producten op alle niveaus van 
het gezondheidszorgstelsel, zowel in stedelijke als in plattelandsgebieden;

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Or. en


