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Alteração 2
Esteban González Pons, Frances Fitzgerald
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0169/2021
Predrag Fred Matić
Saúde e direitos sexuais e reprodutivos na UE no contexto da saúde das mulheres
(2020/2215(INI))

Proposta de resolução alternativa (artigo 181.º, n.º 3, do Regimento) à proposta de 
resolução não legislativa A-0169/2021

Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a situação da saúde e dos direitos 
sexuais e reprodutivos na UE no contexto da saúde das mulheres

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 2.º e 5.º do Tratado da União Europeia (TUE),

– Tendo em conta os artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 168.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos,

– Tendo em conta a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que foi adotada 
em 25 de setembro de 2015 e entrou em vigor em 1 de janeiro de 2016, e, em particular, 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3, 5 e 16, bem como os 
indicadores correspondentes,

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 
Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de Istambul),

– Tendo em conta a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres (CEDAW) das Nações Unidas, de 18 de dezembro de 1979, e as 
respetivas recomendações gerais n.º 21 (1994), n.º 24 (1999), n.º 28 (2010), n.º 33 
(2015) e n.º 35 (2017),

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

A. Considerando que o direito à vida, à liberdade e à privacidade são direitos humanos 
essenciais e fundamentais, tal como consagrados na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos; que a saúde sexual e reprodutiva é um estado de bem-estar físico, emocional, 
mental e social relativamente a todos os aspetos da sexualidade e da reprodução;

B. Considerando que o princípio da subsidiariedade está consagrado no artigo 5.º, n.º 3, do 
TUE e nos artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º do TFUE;
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C. Considerando que a União Europeia não tem competência direta para agir em favor do 
progresso da saúde e direitos sexuais e reprodutivos (SDSR) no âmbito da União mas 
que a cooperação entre os Estados-Membros é efetuada através do método aberto de 
coordenação; que as leis relativas ao aborto e à regulamentação da SDSR têm por base a 
legislação nacional;

D. Considerando que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), «SDSR» é 
um termo englobante que designa várias questões que afetam homens, mulheres, 
rapazes e raparigas e que representa quatro domínios distintos: saúde sexual, direitos 
sexuais, saúde reprodutiva e direitos reprodutivos; que os serviços de saúde sexual e 
reprodutiva são serviços de saúde essenciais que devem estar à disposição de todos; que 
a saúde sexual é fundamental para a saúde e o bem-estar global dos indivíduos, dos 
casais e das famílias, bem como para o desenvolvimento económico e social das 
comunidades e dos países;

E. Considerando que, embora a UE possua alguns dos padrões mais elevados do mundo 
em matéria de SDSR e alguns Estados-Membros tenham implementado políticas e 
programas que defendem os direitos sexuais e reprodutivos, ainda persistem desafios;

F. Considerando que a infertilidade e a subfertilidade são uma realidade difícil e dolorosa 
para muitas famílias e pessoas na Europa, bem como em todo o mundo; que é 
necessária uma ação concertada e específica para apoiar, a nível pessoal, as famílias e os 
indivíduos afetados por estes problemas de saúde; que dar resposta às questões 
relacionadas com a fertilidade pode ajudar a combater os grandes desafios demográficos 
que a Europa enfrenta nas próximas décadas;

G. Considerando que ninguém deve morrer no parto e que o acesso a cuidados de 
maternidade, gravidez e parto baseados em dados concretos, de qualidade e acessíveis é 
um direito humano e tem de ser assegurado sem qualquer discriminação;

H. Considerando que uma educação sexual abrangente, baseada em dados concretos, não 
discriminatória e adaptada à idade facilita um comportamento sexual responsável e 
capacita as crianças e os jovens, uma vez que fornece informações sobre a sexualidade 
cientificamente precisas e adequadas à idade, abordando questões de saúde sexual e 
reprodutiva; que o acesso à informação sobre saúde sexual e reprodutiva é essencial; 
que a oferta de alguma forma de educação sexual e para a saúde já é obrigatória na 
maioria dos Estados-Membros; que a educação é da responsabilidade das famílias e é 
uma competência dos Estados-Membros;

I. Considerando que a preparação do futuro da Europa implica o apoio às famílias e à 
parentalidade;

J. Considerando que devem ser envidados todos os esforços para, em primeiro lugar, 
reduzir o número de abortos; que os abortos não seguros representam um risco para a 
saúde e a vida das mulheres; que o aborto não é uma forma de contraceção, 
especialmente tendo em conta a ampla disponibilidade de contraceção; que a legislação 
em matéria de aborto é da competência dos Estados-Membros;

K. Considerando que a violência contra as mulheres e a violência baseada no género 
constituem um flagelo generalizado nas nossas sociedades e devem ser combatidas com 
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a plena força da legislação, do policiamento e do sistema judicial, bem como deve ser 
prestada educação sobre os danos causados por estes fenómenos; que a violência não é 
um problema privado, mas sim social; que a iniciativa «Spotlight» foi lançada pela UE e 
pela ONU para combater a violência, incluindo a violência sexual, contra as mulheres e 
as raparigas e que um dos seus objetivos é melhorar o acesso à educação sexual e aos 
serviços de saúde sexual e reprodutiva;

L. Considerando que a capacitação, o incentivo e o apoio às mulheres são um valor 
europeu intrínseco que deve ser promovido e defendido;

1. Sublinha que todas as pessoas têm direito à sua dignidade inerente e a direitos iguais e 
inalienáveis, com base na liberdade, na justiça e na paz; salienta que as mulheres têm o 
direito à integridade física e à liberdade de assumir a responsabilidade pelo seu corpo e 
pelas suas escolhas;

2. Frisa que a responsabilidade pela regulamentação da prestação de cuidados relativos à 
SDSR e ao aborto é dos Estados-Membros, segundo o princípio da subsidiariedade, 
cabendo à UE a competência de apoiar, coordenar ou complementar essas ações;

3. Salienta a necessidade de uma abordagem positiva e pró-ativa dos cuidados de saúde ao 
longo de todo o ciclo de vida; insta os Estados-Membros a assegurarem que todas as 
pessoas tenham igualdade de acesso e disponibilidade de serviços de SDSR abrangentes 
e de elevada qualidade;

4. Sublinha que o acesso a informação sobre SDSR que seja fiável, de confiança e 
disponibilizada por fontes idóneas é essencial para assegurar que todas as pessoas 
possam tomar decisões informadas sobre os seus corpos e as suas vidas; sublinha ainda 
a necessidade de uma educação sexual abrangente, baseada em dados concretos, não 
discriminatória e adaptada à idade; sublinha que esta pode contribuir significativamente 
para reduzir a violência e o assédio sexual, quando complementada por financiamento 
da UE e projetos que reforcem a cooperação e coordenação de políticas de saúde 
pública e do desenvolvimento e divulgação de boas práticas;

5. Convida a Comissão Europeia a apresentar no final deste ano as suas propostas relativas 
ao combate à violência contra as mulheres;

6. Sublinha a necessidade de ter em consideração necessidades de saúde específicas 
relacionadas com a SDSR, como a infertilidade, a menopausa, a endometriose e os 
cancros específicos do sistema reprodutivo, designadamente o cancro do colo do útero e 
do ovário; acolhe com agrado a aspiração do plano europeu de luta contra o cancro de 
promover, dentro do possível, o rastreio precoce do cancro, como o cancro do colo do 
útero, através dos planos nacionais de controlo do cancro e com o apoio do programa 
europeu de rastreio do cancro; insta a Comissão a fornecer informações quanto ao 
contributo dos programas da UE para promover e apoiar a saúde reprodutiva;

7. Insta os Estados-Membros a adotarem medidas para garantir o acesso de todos, sem 
discriminação, a cuidados de maternidade, gravidez e parto de elevada qualidade, 
acessíveis, baseados em dados concretos e respeitadores, designadamente cuidados de 
parteira, pré-natais, parto e pós-natais e apoio à saúde mental materna; insta os Estados-
Membros a prestarem apoio económico e social às mulheres grávidas;
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8. Sublinha a importância da prevenção de doenças através da educação e de ações de 
sensibilização; sublinha ainda a importância da vacinação na prevenção de doenças para 
as quais existem vacinas; exorta, por conseguinte, os Estados-Membros e a Comissão 
aumentarem substancialmente a compra da vacina contra o HPV, à semelhança do que 
foi feito para as vacinas contra a COVID-19, dando, assim, cumprimento ao objetivo 
definido no plano da EU de luta contra o cancro de conseguir a vacinação plena de 90 % 
das raparigas contra o HPV e de aumentar significativamente a vacinação dos rapazes 
até 2030;

9. Sublinha a importância de um exame minucioso da fertilidade na UE e da prevalência 
da infertilidade que, para muitas famílias e pessoas, é uma realidade difícil e dolorosa; 
destaca a necessidade de adotar uma abordagem holística, tendo em consideração a 
fertilidade e a infertilidade no seu conjunto e incluindo a prevenção e a igualdade de 
acesso aos serviços; salienta que as alterações ambientais podem ser prejudiciais para a 
fertilidade no futuro; sublinha a necessidade de ter em conta os impactos das alterações 
ambientais na SDSR, designadamente a poluição da água e do ar e um aumento do 
consumo de produtos químicos;

10. Salienta a importância dos prestadores de serviços de saúde sexual e reprodutiva na 
prestação duma gama abrangente destes serviços, incluindo saúde física e mental; 
reconhece que cada indivíduo tem o direito de agir de acordo com a sua própria 
consciência e crenças e que, por razões pessoais, os médicos devem ter a possibilidade 
de invocar uma cláusula de consciência caso sejam chamados a levar a cabo 
procedimentos contrários às suas convicções fundamentais; frisa que a liberdade de 
convicção e a liberdade de escolha são direitos fundamentais; salienta igualmente que 
os doentes devem poder ter acesso aos cuidados que lhes são prestados ao abrigo da lei; 
insta os Estados-Membros e os prestadores de cuidados de saúde a terem em conta essas 
circunstâncias na sua prestação geográfica de serviços de saúde;

11. Salienta ainda que os serviços, os produtos de base e as instalações têm de ser de 
qualidade, estar suficientemente disponíveis e respeitar a ética médica, bem como ser 
culturalmente adequados e responder aos requisitos da fase da vida; sublinha a 
necessidade de atender às necessidades específicas de grupos diversificados da 
população, com respeito pela confidencialidade e pelo consentimento informado, e que 
os serviços devem ser adequados do ponto de vista científico e médico e de boa 
qualidade;

12. Sublinha que a União Europeia pode apoiar as ações dos Estados-Membros para 
garantir o acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva e aos medicamentos 
correspondentes, nomeadamente no mercado mundial, bem como as abordagens 
integradas e interseccionais da prevenção, diagnóstico, tratamento e prestação de 
cuidados; recorda, a este respeito, as possíveis ações no âmbito do programa UE pela 
Saúde 2021-2027 para promover o acesso a cuidados de saúde de qualidade, 
nomeadamente cuidados de saúde sexual e reprodutiva, que foi identificada como 
prioritária;

13. Salienta que a União pode apoiar os Estados-Membros na preparação dos seus sistemas 
de saúde para as tecnologias emergentes, a fim de garantir a disponibilidade dos 
tratamentos e métodos de diagnóstico mais avançados e emergentes, permitindo aos 
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doentes beneficiarem plenamente da revolução digital; salienta a necessidade de utilizar 
plenamente o Horizonte Europa e o Europa Digital para concretizar estas prioridades;

14. Frisa que a UE pode apoiar a disponibilização de SDSR facilitando o intercâmbio de 
boas práticas entre os Estados-Membros neste domínio e apela, por conseguinte, neste 
contexto, a um intercâmbio regular e à promoção de boas práticas entre os Estados-
Membros e as partes interessadas sobre as tendências emergentes em matéria de SDSR, 
tratamentos de vanguarda e informação relativa a avanços nos métodos de diagnóstico e 
tratamentos;

15. Salienta a importância de assegurar uma dotação orçamental suficiente para a saúde 
sexual e reprodutiva das mulheres e de garantir a disponibilidade de recursos e dos bens 
necessários suficientes em todos os níveis do sistema de saúde, tanto nas zonas urbanas 
como nas zonas rurais;

16. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en


