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Projekt rezolucji (art. 181 ust. 3 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 
nieustawodawczej A9-0169/2021

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE w kontekście zdrowia 
kobiet

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2 i 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając art. 2, 3, 4, 5, 6 oraz 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE),

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

– uwzględniając Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, przyjętą 25 września 
2015 r., która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., w szczególności cele zrównoważonego 
rozwoju nr 3, 5, 16 i związane z nimi wskaźniki,

– uwzględniając Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej (konwencję stambulską),

– uwzględniając Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) z 18 grudnia 1979 r. oraz odnoszące 
się do niej Zalecenia Ogólne nr 21 (1994 r.), nr 24 (1999 r.), nr 28 (2010 r.), nr 33 
(2015 r.) i nr 35 (2017 r.),

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że prawo do życia, wolności i prywatności to podstawowe prawa 
człowieka określone w Powszechnej deklaracji praw człowieka; mając na uwadze, że 
zdrowie seksualne i reprodukcyjne jest stanem dobrego samopoczucia fizycznego, 
emocjonalnego, psychicznego i społecznego w odniesieniu do wszystkich aspektów 
seksualności i rozmnażania;

B. mając na uwadze, że zasadę pomocniczości ustanowiono w art. 5 ust. 3 TUE oraz w art. 
2, 3, 4, 5 i 6 TFUE;
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C. mając na uwadze, że Unia Europejska nie ma bezpośrednich kompetencji w odniesieniu 
do postępów w zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w Unii, ale 
współpraca między państwami członkowskimi opiera się na otwartej metodzie 
koordynacji; mając na uwadze, że przepisy dotyczące aborcji oraz praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego opierają się na ustawodawstwie krajowym;

D. mając na uwadze, że według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prawa i zdrowie 
reprodukcyjne i seksualne to termin ogólny, który uwzględnia szereg kwestii 
dotyczących mężczyzn, kobiet, dziewcząt i chłopców i obejmuje cztery różne obszary: 
zdrowie seksualne, prawa seksualne, zdrowie reprodukcyjne i prawa reprodukcyjne; 
mając na uwadze, że usługi w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego to 
podstawowe usługi opieki zdrowotnej, które powinny być powszechnie dostępne: mając 
na uwadze, że zdrowie seksualne ma podstawowe znaczenie dla zdrowia i dobrostanu 
osób, par i rodzin w ogóle i przyczynia się do społecznego i gospodarczego rozwoju 
społeczności i państw;

E. mając na uwadze, że chociaż UE może się pochwalić jednymi z najwyższych na świecie 
standardów w zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a niektóre 
państwa członkowskie wdrożyły strategie polityczne i programy na rzecz ochrony praw 
seksualnych i reprodukcyjnych, niektórym wyzwaniom wciąż jeszcze musi stawić 
czoła;

F. mając na uwadze, że bezpłodność i niższa płodność to trudna i bolesna rzeczywistość 
wielu rodzin i osób w Europie i na całym świecie; mając na uwadze, że potrzebne jest 
skoordynowane i ukierunkowane wsparcie poszczególnych rodzin i osób znajdujących 
się w tej sytuacji; mając na uwadze, że rozwiązanie problemów płodności może pomóc 
w sprostaniu poważnym wyzwaniom demograficznym, przed którymi stoi Europa w 
najbliższych dziesięcioleciach;

G. mając na uwadze, że nikt nie powinien umierać przy porodzie, a dostęp do opartej na 
dowodach opieki położniczej, ciążowej i okołoporodowej wysokiej jakości i 
przystępnej cenowo jest prawem człowieka, które należy zagwarantować bez 
jakiejkolwiek dyskryminacji;

H. mając na uwadze, że wszechstronna, oparta na dowodach, niedyskryminacyjna i 
dostosowana do wieku edukacja seksualna ułatwia odpowiedzialne zachowania 
seksualne i umacnia pozycję dzieci i młodzieży, ponieważ dostarcza rzetelnych pod 
względem naukowym i dostosowanych do wieku informacji na temat seksualności oraz 
porusza kwestie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego; mając na uwadze, że dostęp 
do informacji na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego ma zasadnicze 
znaczenie; mając na uwadze, że edukacja seksualna i zdrowotna jest już w różnej formie 
obowiązkowa w większości państw członkowskich; mając na uwadze, że za edukację 
odpowiadają rodziny, lecz leży ona również w gestii państw członkowskich;

I. mając na uwadze, że przyszłość Europy wymaga wspierania rodzin i rodzicielstwa;

J. mając na uwadze, że w pierwszej kolejności należy zmniejszyć liczbę aborcji; mając na 
uwadze, że aborcje wykonywane w niebezpiecznych warunkach stanowią zagrożenie 
dla zdrowia i życia kobiet; mając na uwadze, że aborcja nie jest formą antykoncepcji, 
zwłaszcza że środki antykoncepcyjne są powszechnie dostępne; mając na uwadze, że 
prawo dotyczące aborcji leży w gestii państw członkowskich;
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K. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet i przemoc na tle płci stanowią powszechną 
plagę w naszych społeczeństwach; trzeba ją zwalczać za pomocą wszystkich środków 
prawnych, policji i sądownictwa oraz edukacji na temat tragicznych skutków tych form 
przemocy; mając na uwadze, że przemoc nie jest sprawą prywatną, ale problemem 
społecznym; mając na uwadze, że UE i ONZ zapoczątkowały inicjatywę „Spotlight”, 
aby zwalczać przemoc, w tym przemoc seksualną, wobec kobiet i dziewcząt, oraz że 
inicjatywa ta ma na celu między innymi poprawę dostępu do edukacji seksualnej oraz 
usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego;

L. mając na uwadze, że umacnianie pozycji kobiet, wspieranie ich i zachęcanie do 
działania jest niepodważalną wartością europejską, którą należy wspierać i chronić;

1. podkreśla, że kobiety mają niepodważalne prawo do integralności oraz równe i 
niezbywalne prawa oparte na wolności, sprawiedliwości i pokoju; podkreśla, że kobiety 
mają prawo do integralności cielesnej i swobodę decydowania o swoim ciele i własnych 
wyborach;

2. podkreśla, że zgodnie z zasadą pomocniczości to państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za prawne uregulowanie świadczenia opieki w zakresie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego oraz aborcji; z kolei UE odpowiada za wsparcie, 
koordynację i uzupełnianie tych działań;

3. podkreśla potrzebę pozytywnego i proaktywnego podejścia do opieki zdrowotnej przez 
całe życie; wzywa państwa członkowskie, by zagwarantowały dostępność wysokiej 
jakości praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz powszechny i równy dostęp 
do wszechstronnej opieki w tej dziedzinie;

4. podkreśla, że dostęp do rzetelnych i wiarygodnych informacji o prawach i zdrowiu 
reprodukcyjnym i seksualnym to podstawowy warunek, aby umożliwić każdej osobie 
podejmowanie świadomych decyzji o własnym ciele i życiu; podkreśla ponadto, że 
potrzebna jest wszechstronna, oparta na dowodach i niedyskryminacyjna edukacja 
seksualna dostosowana do wieku; podkreśla, że dzięki wsparciu z unijnych środków i 
projektów na rzecz poprawy współpracy i koordynacji polityki w dziedzinie zdrowia 
publicznego oraz opracowaniu i upowszechnianiu dobrych praktyk taka edukacja 
seksualna może znacznie przyczynić się do zmniejszenia przemocy seksualnej i 
molestowania seksualnego;

5. zwraca się do Komisji Europejskiej, aby jeszcze w tym roku przedstawiła wnioski 
dotyczące przeciwdziałania przemocy wobec kobiet;

6. podkreśla, że trzeba uwzględnić szczególne potrzeby zdrowotne związane z prawami i 
zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym, takie jak niepłodność, menopauza, 
endometrioza i nowotwory narządów rozrodczych, np. rak szyjki macicy i rak jajnika; z 
zadowoleniem przyjmuje ambitne założenia europejskiego planu walki z rakiem, by w 
miarę możliwości upowszechnić wczesne badania przesiewowe dotyczące raka, w tym 
raka szyjki macicy, w ramach krajowych planów ograniczania zapadalności na 
nowotwory przy wsparciu programu badań przesiewowych w kierunku raka; wzywa 
Komisję do przedstawienia informacji na temat wkładu programów UE w rozwój i 
wspieranie zdrowia reprodukcyjnego;

7. wzywa państwa członkowskie, aby przyjęły środki zapewniające powszechny i 
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niedyskryminujący dostęp do wysokiej jakości, przystępnej, opartej na dowodach i 
szacunku opieki macierzyńskiej, ciążowej i okołoporodowej, w tym opieki położniczej, 
przedporodowej, porodowej i poporodowej, a także także wsparcie w zakresie zdrowia 
psychicznego matek; wzywa państwa członkowskie, aby zapewniły kobietom w ciąży 
wsparcie ekonomiczne i socjalne;

8. podkreśla, że ważne jest zapobieganie chorobom w drodze edukacji i zwiększania 
świadomości; zwraca ponadto uwagę na znaczenie szczepień w zapobieganiu 
chorobom, przeciwko którym istnieją szczepionki; wzywa w związku z tym państwa 
członkowskie i Komisję Europejską, aby zakupiły znacznie więcej szczepionek 
przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w takim samym trybie jak 
szczepionki przeciwko COVID-19; przyczyni się to do osiągnięcia do 2030 roku celu 
określonego w europejskim planie walki z rakiem, czyli pełnego zaszczepienia 
przeciwko HPV 90 % dziewcząt przed 15 rokiem życia oraz do znacznego zwiększenia 
szczepień chłopców;

9. podkreśla znaczenie przeprowadzania w UE dokładnych badań płodności oraz częstości 
występowania niepłodności, która dla wielu rodzin i osób jest trudną i bolesną 
rzeczywistością; podkreśla, że trzeba przyjąć całościowe podejście uwzględniające 
jednocześnie płodność i niepłodność, w tym zapobieganie i równy dostęp do usług; 
podkreśla, że zmiany w środowisku naturalnym mogą negatywnie wpływać na płodność 
w przyszłości; podkreśla potrzebę rozważenia wpływu zmian w środowisku na prawa i 
zdrowie reprodukcyjne i seksualne, w tym wpływu zanieczyszczenia wody i powietrza, 
oraz zwiększonego zużycia chemikaliów;

10. podkreśla znaczenie podmiotów świadczących usługi w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego w zapewnianiu kompleksowej gamy usług w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego, w tym zarówno zdrowia fizycznego, jak i 
psychicznego; podkreśla, że każdy człowiek ma prawo do działania zgodnie z własnym 
sumieniem i przekonaniami; każdy lekarz powinien zatem – z powodów osobistych – 
mieć możliwość powołania się na klauzulę sumienia w przypadku zabiegu sprzecznego 
z jego podstawowymi przekonaniami; podkreśla, że wolność przekonań i wyboru to 
prawa podstawowe; podkreśla także, że pacjenci muszą mieć dostęp do opieki 
przewidzianej w prawie;  wzywa państwa członkowskie i podmioty świadczące opiekę 
zdrowotną do uwzględnienia takich okoliczności w ramach świadczenia usług opieki 
zdrowotnej na konkretnych obszarach geograficznych;

11. podkreśla, że usługi, towary i obiekty muszą być dobrej jakości, wystarczająco dostępne 
i zgodne z etyką lekarską, oraz że powinny one być dostosowane do wymogów 
związanych z kulturą, płcią społeczno-kulturową i stylem życia; odkreśla potrzebę 
zaspokojenia konkretnych potrzeb różnych grup ludności, z zachowaniem poufności i 
po uzyskaniu świadomej zgody; trzeba także zapewnić dobrą jakość usług 
odpowiednich pod względem naukowym i medycznym;

12. podkreśla, że Unia Europejska może wspierać działania państw członkowskich 
zmierzające do zapewnienia dostępu do usług i produktów medycznych związanych ze 
zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym, w tym na światowym rynku, oraz wspierające 
zintegrowane przekrojowe podejście do zapobiegania, diagnostyki, leczenia i opieki; 
przypomina w tym kontekście, że w ramach Programu UE dla zdrowia na lata 2021–
2027 można prowadzić działania na rzecz wsparcia dostępu do dobrej jakości opieki 
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zdrowotnej, w tym w odniesieniu do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, które 
wskazano w tym programie jako jeden z priorytetów;

13. podkreśla, że Unia może wesprzeć państwa członkowskie w przygotowaniu systemów 
opieki zdrowotnej na nowe technologie, aby zapewnić dostępność 
najnowocześniejszych i nowo powstających terapii i metod diagnostycznych; przyniesie 
to pacjentom pełne korzyści z rewolucji cyfrowej; podkreśla potrzebę pełnego 
wykorzystania programów „Horyzont Europa” i „Cyfrowa Europa” do realizacji tych 
priorytetów;

14. podkreśla, że UE może wspierać świadczenie usług w zakresie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego dzięki ułatwieniu wymiany najlepszych praktyk między 
państwami członkowskimi w tej dziedzinie; wzywa zatem państwa członkowskie i 
zainteresowane podmioty do regularnej wymiany i wspierania dobrych praktyk 
dotyczących praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, najnowocześniejszych 
terapii i informacji w zakresie postępów metod diagnostycznych i leczenia;

15. podkreśla znaczenie zagwarantowania w budżecie wystarczających środków na zdrowie 
seksualne i reprodukcyjne kobiet i zapewnienia dostępności odpowiednich zasobów 
oraz potrzebnych produktów na wszystkich poziomach systemu opieki zdrowotnej, 
zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.

Or. en


