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Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății 
femeilor
(2020/2215(INI))

Propunere de rezoluție [articolul 181 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A9-0169/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația sănătății sexuale și 
reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 2 și 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere articolele 2, 3, 4, 5, 6 și 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

– având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată la 25 septembrie 
2015 și care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, și, în special, obiectivele sale de 
dezvoltare durabilă (ODD) 3, 5, 16 și indicatorii aferenți,

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței domestice („Convenția de la Istanbul”),

– având în vedere Convenția Națiunilor Unite asupra eliminării tuturor formelor de 
discriminare față de femei (CEDAW) din 18 decembrie 1979 și Recomandările sale 
generale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei nr. 21 (1994), 
nr. 24 (1999), nr. 28 (2010), nr. 33 (2015) și nr. 35 (2017),

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât dreptul la viață, libertate și viață privată sunt drepturi esențiale și fundamentale 
ale omului, astfel cum sunt prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor Omului; 
întrucât sănătatea sexuală și reproductivă este o stare de bunăstare fizică, emoțională, 
mentală și socială în ceea ce privește toate aspectele legate de sexualitate și reproducere;

B. întrucât principiul subsidiarității este prevăzut la articolul 5 alineatul (3) din TUE și la 
articolele 2, 3, 4, 5 și 6 din TFUE;
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C. întrucât Uniunea Europeană nu are competența directă de a acționa pentru promovarea 
sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente (SRHR) în Uniune, dar 
cooperarea dintre statele membre are loc prin metoda deschisă de coordonare; întrucât 
legislația privind avortul și reglementarea SRHR se bazează pe legislația națională;

D. întrucât, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), SRHR este un termen 
generic pentru diverse aspecte care afectează deopotrivă bărbații, femeile, băieții și 
fetele și care reprezintă patru domenii distincte: sănătatea sexuală, drepturile sexuale, 
sănătatea reproductivă și drepturile de reproducere; întrucât serviciile de sănătate 
sexuală și reproductivă sunt servicii medicale esențiale care ar trebui să fie disponibile 
tuturor; întrucât sănătatea sexuală este fundamentală pentru sănătatea și bunăstarea 
generală a persoanelor, a cuplurilor și a familiilor, pe lângă dezvoltarea socială și 
economică a comunităților și a țărilor;

E. întrucât, deși UE are unele dintre cele mai înalte standarde SRHR din lume și unele 
state membre au pus în aplicare politici și programe care sprijină SRHR, există în 
continuare provocări;

F. întrucât infertilitatea și subfertilitatea reprezintă o realitate dificilă și dureroasă pentru 
multe familii și persoane din Europa, precum și din întreaga lume; întrucât sunt 
necesare acțiuni concertate și specifice pentru a sprijini la nivel personal familiile și 
persoanele care suferă de aceste afecțiuni; întrucât soluționarea problemelor legate de 
fertilitate poate contribui la gestionarea provocărilor demografice majore cu care se va 
confrunta Europa în următoarele decenii;

G. întrucât nimeni nu ar trebui să moară la naștere, iar accesul la îngrijiri legate de 
maternitate, sarcină și naștere bazate pe dovezi, de calitate și accesibile este un drept al 
omului și trebuie asigurat fără nicio discriminare;

H. întrucât educația sexuală cuprinzătoare, bazată pe dovezi, nediscriminatorie și adaptată 
vârstei facilitează comportamentul sexual responsabil și capacitează copiii și tinerii, 
deoarece oferă informații exacte din punct de vedere științific și adecvate vârstei cu 
privire la sexualitate, abordând aspecte legate de sănătatea sexuală și reproductivă; 
întrucât accesul la informații privind sănătatea sexuală și reproductivă este esențial; 
întrucât furnizarea unei forme de educație sexuală și de sănătate este deja obligatorie în 
majoritatea statelor membre; întrucât educația este o responsabilitate a familiilor și o 
competență a statelor membre;

I. întrucât pregătirea viitorului Europei implică sprijinirea familiilor și a părinților;

J. întrucât ar trebui depuse toate eforturile în primul rând pentru a reduce numărul 
avorturilor; întrucât avorturile nesigure reprezintă un risc pentru sănătatea și viața 
femeilor; întrucât avortul nu este o formă de contracepție, în special având în vedere 
disponibilitatea pe scară largă a contracepției; întrucât legislația privind avortul ține de 
competența statelor membre;

K. întrucât violența împotriva femeilor și violența bazată pe gen reprezintă un flagel larg 
răspândit în societățile noastre și ar trebui combătute cu forța deplină a legislației, prin 
intermediul poliției și al sistemului judiciar, precum și prin educația cu privire la 
prejudiciile cauzate de aceste fenomene; întrucât violența nu este o chestiune privată, ci 
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un motiv de îngrijorare pentru întreaga societate; întrucât inițiativa Spotlight a fost 
lansată de UE și de ONU cu scopul de a combate violența, inclusiv violența sexuală, 
împotriva femeilor și a fetelor și întrucât această inițiativă vizează, printre altele, să 
îmbunătățească accesul la educația sexuală și la serviciile de sănătate sexuală și 
reproductivă;

L. întrucât capacitarea, încurajarea și sprijinirea femeilor reprezintă o valoare europeană 
inerentă care ar trebui promovată și apărată,

1. subliniază că toate persoanele au dreptul la demnitate inerentă și la drepturi egale și 
inalienabile, bazate pe libertate, justiție și pace; subliniază că femeile au dreptul la 
integritate corporală și la libertatea de a-și asuma responsabilitatea pentru corpul lor și 
pentru alegerile lor;

2. subliniază că responsabilitatea pentru reglementarea furnizării de servicii de SRHR și de 
îngrijire pentru avort aparține statelor membre în conformitate cu principiul 
subsidiarității, UE având competența de a sprijini, coordona sau completa aceste acțiuni;

3. subliniază necesitatea unei abordări pozitive și proactive a serviciilor medicale pe 
parcursul întregului ciclu de viață; invită statele membre să se asigure că fiecare 
persoană are acces egal la servicii de SRHR disponibile, cuprinzătoare și de înaltă 
calitate;

4. subliniază că accesul la informații fiabile și de încredere privind SRHR provenind din 
surse fiabile, este esențial pentru a se asigura că toate persoanele pot lua decizii în 
cunoștință de cauză cu privire la corpul și la viețile lor; subliniază, de asemenea, 
necesitatea unei educații sexuale cuprinzătoare, bazate pe dovezi, nediscriminatorii și 
adaptate vârstei; subliniază că acest lucru poate contribui în mod semnificativ la 
reducerea violenței sexuale și a hărțuirii, atunci când este însoțit de finanțare din partea 
UE și de proiecte care consolidează cooperarea și coordonarea politicilor de sănătate 
publică, precum și de dezvoltarea și diseminarea de bune practici;

5. invită Comisia Europeană să își prezinte propunerile privind combaterea violenței 
împotriva femeilor în cursul acestui an;

6. subliniază că este necesar să se ia în considerare nevoile specifice de sănătate legate de 
SRHR, cum ar fi infertilitatea, menopauza, endometrioza și cancerele specifice ale 
tractului reproducător, inclusiv cancerul de col uterin și cancerul ovarian; salută 
aspirația planului european de luptă împotriva cancerului de a promova, acolo unde este 
posibil, depistarea timpurie a cancerului, cum ar fi cancerul de col uterin, prin 
intermediul planurilor naționale de control al cancerului sprijinite de programul de 
screening pentru depistarea cancerului; invită Comisia să furnizeze informații cu privire 
la contribuția programelor UE la promovarea și sprijinirea sănătății reproductive;

7. invită statele membre să adopte măsuri pentru a asigura accesul, fără discriminare, la 
servicii de maternitate, de sarcină și de îngrijire legate de naștere de înaltă calitate, 
accesibile, bazate pe dovezi și cu respect pentru toți, inclusiv la îngrijiri oferite de 
moașe, la îngrijire prenatală, în timpul nașterii și postnatală, precum și la asistență 
pentru sănătatea mentală maternă; invită statele membre să ofere femeilor însărcinate 
sprijin economic și social;
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8. subliniază importanța prevenirii bolilor prin educație și sensibilizare; subliniază, în plus, 
importanța vaccinărilor în prevenirea bolilor, acolo unde vaccinarea este disponibilă; 
solicită, prin urmare, statelor membre și Comisiei Europene să crească semnificativ 
achiziționarea vaccinului împotriva HPV, în același mod ca în cazul vaccinurilor 
împotriva COVID-19, promovând astfel obiectivul stabilit în planul european de luptă 
împotriva cancerului, și anume ca 90 % dintre fete să fie vaccinate complet cu vaccinul 
împotriva HPV până la vârsta de 15 ani și să crească semnificativ vaccinarea băieților 
până în 2030;

9. subliniază că este important să se examineze cu atenție fertilitatea în UE și prevalența 
infertilității, care pentru multe familii și persoane reprezintă o realitate dificilă și 
dureroasă; subliniază că este necesar să se adopte o abordare globală, examinând 
împreună fertilitatea și infertilitatea, inclusiv prevenirea și accesul egal la servicii; 
subliniază că schimbările de mediu pot fi în detrimentul fertilității în viitor; subliniază 
că este necesar să se ia în considerare impactul schimbărilor de mediu asupra SRHR, 
inclusiv al poluării apei și a aerului, precum și al creșterii consumului de substanțe 
chimice;

10. subliniază importanța furnizorilor din domeniul sănătății sexuale și reproductive în 
asigurarea unei game cuprinzătoare de servicii de sănătate sexuală și reproductivă, 
inclusiv servicii de sănătate fizică și mentală deopotrivă; recunoaște că fiecare persoană 
are dreptul de a acționa în conformitate cu propria conștiință și cu propriile convingeri 
și că, din motive personale, medicii ar trebui, prin urmare, să aibă opțiunea de a invoca 
o clauză de conștiință în cazul în care li se cere să efectueze proceduri împotriva 
convingerilor lor fundamentale; subliniază că libertatea de credință și libertatea de 
alegere sunt drepturi fundamentale; subliniază, de asemenea, că pacienții trebuie să aibă 
acces la îngrijirile care le sunt acordate în temeiul legii; invită statele membre și 
furnizorii de servicii medicale să țină seama de aceste circumstanțe în furnizarea lor 
geografică de servicii de asistență medicală;

11. subliniază că serviciile, bunurile și facilitățile trebuie să fie de calitate, să fie suficient de 
disponibile, să respecte etica medicală și să fie adecvate din punct de vedere cultural și 
să răspundă cerințelor legate de gen și de parcursul vieții; subliniază necesitatea de a 
răspunde nevoilor specifice ale diferitelor grupuri de populație, respectând 
confidențialitatea și consimțământul în cunoștință de cauză, și că serviciile ar trebui să 
fie adecvate din punct de vedere științific și medical și de bună calitate;

12. subliniază că Uniunea Europeană poate sprijini acțiunile statelor membre pentru a 
asigura accesul la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă și la medicamentele 
aferente, inclusiv pe piața globală, și pentru a sprijini abordările integrate și 
intersecționale referitoare la prevenire, diagnostic, tratament și îngrijire; reamintește, în 
acest sens, posibilele acțiuni din cadrul programului EU4Health 2021-2027 de 
promovare a accesului la asistență medicală de calitate, inclusiv la asistență medicală 
sexuală și reproductivă, care a fost identificată ca fiind o prioritate;

13. subliniază că Uniunea poate sprijini statele membre în pregătirea sistemelor lor de 
sănătate pentru tehnologiile emergente, pentru a garanta că sunt disponibile tratamente 
și metode de diagnostic de vârf și emergente, care le permit pacienților să beneficieze pe 
deplin de revoluția digitală; subliniază necesitatea de a utiliza pe deplin programele 
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Orizont Europa și Europa digitală pentru promovarea acestor priorități;

14. subliniază că UE poate sprijini furnizarea de SRHR prin facilitarea schimbului de bune 
practici între statele membre în acest domeniu și, prin urmare, solicită, în acest context, 
schimburi periodice și promovarea de bune practici între statele membre și părțile 
interesate cu privire la tendințele emergente în materie de SRHR, tratamente de vârf și 
informații cu privire la progresele în ceea ce privește metodele și tratamentele de 
diagnosticare;

15. subliniază că este important să se garanteze resurse bugetare suficiente pentru sănătatea 
sexuală și reproductivă a femeilor și să se asigure disponibilitatea unor resurse adecvate 
și a bunurilor necesare la toate nivelurile sistemului de sănătate, atât în zonele urbane, 
cât și în cele rurale;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.

Or. en


