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21.6.2021 A9-0169/2

Pozmeňujúci návrh 2
Esteban González Pons, Frances Fitzgerald
v mene skupiny PPE

Správa A9-0169/2021
Predrag Fred Matić
Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva v EÚ v rámci zdravia žien
(2020/2215(INI))

Návrh uznesenia (článok 181 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 
nelegislatívny návrh uznesenia A9-0169/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 2 a 5 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

– so zreteľom na články 2, 3, 4, 5, 6 a 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

– so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá bola prijatá 25. septembra 
2015 a nadobudla platnosť 1. januára 2016, a najmä na ciele udržateľného rozvoja 3, 5, 
16 a súvisiace ukazovatele,

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 
násiliu a o boji proti nemu (ďalej „Istanbulský dohovor“),

– so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien (CEDAW) z 18. decembra 1979 a na jeho všeobecné odporúčania 
č. 21 (1994), č. 24 (1999), č. 28 (2010), č. 33 (2015) a č. 35 (2017),

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

A. keďže právo na život, slobodu a súkromie sú neodmysliteľné a základné ľudské práva 
stanovené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv; keďže sexuálne a reprodukčné 
zdravie (SRZ) je stav fyzickej, emocionálnej, duševnej a sociálnej pohody vo vzťahu ku 
všetkým aspektom sexuality a reprodukcie;

B. keďže zásada subsidiarity je stanovená v článku 5 ods. 3 ZEÚ a v článkoch 2, 3, 4, 5 a 6 
ZFEÚ;

C. keďže Európska únia nemá priamu právomoc konať v oblasti presadzovania sexuálneho 
a reprodukčného zdravia a práv (SRZP) v Únii, ale spolupráca medzi členskými štátmi 
sa uskutočňuje prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie; keďže zákony týkajúce 
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sa umelého prerušenia tehotenstva a regulácia SRZP vychádzajú z vnútroštátnych 
právnych predpisov;

D. keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú SRZP zastrešujúcim 
termínom pre rôzne otázky týkajúce sa rovnako mužov, žien, chlapcov aj dievčat a 
predstavujú štyri samostatné oblasti: sexuálne zdravie, sexuálne práva, reprodukčné 
zdravie a reprodukčné práva; keďže služby v oblasti SRZ sú základnými službami 
zdravotnej starostlivosti, ktoré by mali byť dostupné pre všetkých; keďže sexuálne 
zdravie má zásadný význam pre celkové zdravie a pohodu jednotlivcov, párov a rodín, 
ako aj pre sociálny a hospodársky rozvoj spoločenstiev a krajín;

E. keďže stále existujú výzvy, hoci EÚ má jedny z najprísnejších noriem v oblasti SRZP 
na svete a niektoré členské štáty zaviedli politiky a programy na podporu sexuálnych a 
reprodukčných práv (SRP);

F. keďže neplodnosť a znížená plodnosť sú zložitou a bolestivou realitou mnohých 
európskych rodín a osôb, ako aj osôb na celom svete; keďže sú potrebné koordinované a 
cielené opatrenia na podporu rodín a jednotlivcov s týmito ťažkosťami na osobnej 
úrovni; keďže riešenie otázok plodnosti môže pomôcť pri riešení hlavných 
demografických výziev, ktorým bude Európa čeliť v nadchádzajúcich desaťročiach;

G. keďže nikto by nemal zomrieť pri pôrode a prístup ku kvalitnej, dostupnej a na 
dôkazoch založenej starostlivosti súvisiacej s materstvom, tehotenstvom a pôrodom je 
ľudským právom a musí byť zabezpečený bez akejkoľvek diskriminácie;

H. keďže komplexná, na dôkazoch založená, nediskriminačná a veku primeraná sexuálna 
výchova uľahčuje zodpovedné sexuálne správanie a posilňuje postavenie detí a mladých 
ľudí, keďže poskytuje vedecky presné a veku primerané informácie o sexualite a 
zaoberá sa otázkami sexuálneho a reprodukčného zdravia; keďže prístup k informáciám 
o sexuálnom a reprodukčnom zdraví je nevyhnutným predpokladom; keďže 
poskytovanie určitej formy sexuálnej a zdravotnej výchovy je už povinné vo väčšine 
členských štátov; keďže vzdelávanie je zodpovednosťou rodín a je právomocou 
členských štátov;

I. keďže príprava budúcnosti Európy si vyžaduje podporu rodín a rodičovstva;

J. keďže v prvom rade by sa malo vynaložiť maximálne úsilie na zníženie počtu 
interrupcií; keďže neodborne vykonávané interrupcie predstavujú riziko pre zdravie a 
život žien; keďže interrupcia nie je formou antikoncepcie, najmä vzhľadom na širokú 
dostupnosť antikoncepcie; keďže zákony o interrupcii sú v právomoci členských štátov;

K. keďže násilie páchané na ženách a rodovo motivované násilie sú pre našu spoločnosť 
rozšírenou pohromou a mali by sa riešiť všetkými legislatívnymi, policajnými a 
justičnými prostriedkami, ako aj vzdelávaním o škodách, ktoré tieto javy spôsobujú; 
keďže násilie nie je súkromná záležitosť, ale spoločenský problém; keďže EÚ a OSN 
začali iniciatívu Spotlight s cieľom bojovať proti násiliu páchanému na ženách a 
dievčatách vrátane sexuálneho násilia a keďže jedným z cieľov tejto iniciatívy je 
zlepšenie prístupu k sexuálnej výchove a službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia;
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L. keďže posilnenie postavenia, povzbudzovanie a podpora žien je neodmysliteľnou 
európskou hodnotou, ktorá by sa mala propagovať a presadzovať;

1. zdôrazňuje, že všetky osoby majú nárok na vlastnú dôstojnosť a rovnaké a neodňateľné 
práva založené na slobode, spravodlivosti a mieri; zdôrazňuje, že ženy majú právo na 
telesnú integritu a slobodu prevziať zodpovednosť za svoje telo a svoje rozhodnutia;

2. zdôrazňuje, že zodpovednosť za reguláciu poskytovania starostlivosti v oblasti SRZP a 
interrupcií patrí v súlade so zásadou subsidiarity členským štátom, pričom EÚ má 
právomoc podporovať, koordinovať alebo dopĺňať tieto opatrenia;

3. zdôrazňuje potrebu pozitívneho a proaktívneho prístupu k zdravotnej starostlivosti 
počas celého života; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že pre každú osobu bude 
rovnako prístupné a dostupné vysokokvalitné a komplexné SRZP;

4. zdôrazňuje, že prístup k spoľahlivým a dôveryhodným informáciám o SRZP zo 
serióznych zdrojov je nevyhnutný nato, aby všetky osoby mohli prijímať informované 
rozhodnutia o svojom tele a svojom živote; ďalej zdôrazňuje potrebu komplexnej, 
nediskriminačnej a vekovo primeranej sexuálnej výchovy založenej na dôkazoch; 
zdôrazňuje, že to môže významne prispieť k zníženiu množstva prípadov sexuálneho 
násilia a obťažovania, ak sa doplní finančnými prostriedkami EÚ a projektmi, ktorými 
sa posilní spolupráca a koordinácia politík v oblasti verejného zdravia, a rozvojom 
a šírením osvedčených postupov;

5. vyzýva Európsku komisiu, aby do konca tohto roka predložila svoje návrhy na boj proti 
násiliu páchanému na ženách;

6. zdôrazňuje, že je potrebné zohľadniť osobitné zdravotné potreby súvisiace so SRZP, 
ako je neplodnosť, menopauza, endometrióza a špecifické druhy rakoviny 
reprodukčných orgánov vrátane rakoviny krčka maternice a vaječníkov; víta ambíciu 
plánu EÚ na boj proti rakovine presadzovať, ak je to možné, včasný skríning rakoviny, 
napríklad rakoviny krčka maternice, prostredníctvom národných plánov na kontrolu 
rakoviny podporovaných systémom skríningu rakoviny; vyzýva Komisiu, aby poskytla 
informácie o prínose programov EÚ k presadzovaniu reprodukčného zdravia a jeho 
podpore;

7. vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného prístupu 
ku kvalitnej, dostupnej a dôstojnej materskej, tehotenskej a pôrodnej starostlivosti 
založenej na dôkazoch pre všetkých, vrátane služieb pôrodných asistentiek, 
predpôrodnej, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti a podpory duševného zdravia 
matiek, vyzýva členské štáty, aby poskytovali tehotným ženám hospodársku a sociálnu 
podporu;

8. zdôrazňuje význam prevencie chorôb prostredníctvom vzdelávania a zvyšovania 
povedomia; ďalej zdôrazňuje význam očkovania pri prevencii chorôb v prípade, že 
existujú očkovacie látky; vyzýva preto členské štáty a Európsku komisiu, aby výrazne 
zvýšili nákup vakcíny proti vírusu HPV, podobne ako v prípade vakcín proti ochoreniu 
COVID-19, a tým pokročili v cieli vytýčenom v pláne EÚ na boj proti rakovine, podľa 
ktorého by sa do veku 15 rokov malo v plnej miere zaočkovať vakcínou proti vírusu 
HPV 90 % dievčat, a aby do roku 2030 výrazne zvýšili očkovanie chlapcov;



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

9. zdôrazňuje význam dôkladného preskúmania plodnosti v EÚ a prevalencie neplodnosti, 
ktorá je pre mnohé rodiny a osoby zložitou a bolestivou realitou; zdôrazňuje potrebu 
prijať holistický prístup zohľadňujúci plodnosť a neplodnosť spoločne, ako aj prevenciu 
a rovnosť prístupu k službám; zdôrazňuje, že zmena životného prostredia môže mať 
negatívny vplyv na budúcu plodnosť; zdôrazňuje, že je potrebné zvážiť vplyv zmeny 
životného prostredia vrátane znečistenia vody a ovzdušia a zvýšenia spotreby 
chemických látok na SRZP;

10. zdôrazňuje význam poskytovateľov služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia pri 
poskytovaní komplexnej škály služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, čo 
zahŕňa fyzické aj duševné zdravie; uznáva, že každý jednotlivec má právo konať podľa 
vlastného svedomia a presvedčenia a že z osobných dôvodov by preto mali mať 
jednotliví lekári možnosť uplatniť doložku o svedomí, ak by boli požiadaní o vykonanie 
postupov, ktoré sú v rozpore s ich základným presvedčením; zdôrazňuje, že sloboda 
presvedčenia a sloboda výberu sú základnými právami;  zdôrazňuje tiež, že pacienti 
musia mať prístup k starostlivosti, ktorú im poskytuje zákon;  vyzýva členské štáty a 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby tieto okolnosti zohľadnili pri poskytovaní 
služieb zdravotnej starostlivosti v jednotlivých zemepisných oblastiach;

11. zdôrazňuje, že služby, komodity a zariadenia musia byť kvalitné a dostatočne dostupné, 
musia rešpektovať lekársku etiku a byť kultúrne primerané a musia reagovať na rodové 
požiadavky a požiadavky životného cyklu; zdôrazňuje potrebu uspokojiť osobitné 
potreby rôznych skupín obyvateľstva pri rešpektovaní dôvernosti a informovaného 
súhlasu a zabezpečiť, aby služby boli z vedeckého a lekárskeho hľadiska vhodné 
a kvalitné;

12. zdôrazňuje, že Európska únia môže podporovať opatrenia členských štátov na 
zabezpečenie prístupu k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a 
súvisiacim liekom, a to aj na svetovom trhu, a na podporu integrovaných a prierezových 
prístupov k prevencii, diagnostike, liečbe a starostlivosti; v tejto súvislosti pripomína 
možné opatrenia v rámci programu EU4Health na roky 2021 – 2027 na podporu 
prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti vrátane sexuálnej a reprodukčnej 
zdravotnej starostlivosti, ktorá bola označená za prioritu;

13. zdôrazňuje, že Únia môže podporiť členské štáty pri príprave ich zdravotníckych 
systémov na nové technológie s cieľom zabezpečiť, aby boli k dispozícii 
najšpičkovejšie a najmodernejšie spôsoby liečby a diagnostiky, čo pacientom umožní v 
plnej miere využívať výhody digitálnej revolúcie; zdôrazňuje, že je potrebné plne 
využívať programy Horizont Európa a Digitálna Európa na podporu týchto priorít;

14. zdôrazňuje, že EÚ môže podporiť poskytovanie služieb v oblasti SRZP uľahčením 
výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi v tejto oblasti, a preto v tejto 
súvislosti vyzýva na pravidelnú výmenu a podporu osvedčených postupov medzi 
členskými štátmi a zainteresovanými stranami o nových trendoch v oblasti SRZP, 
špičkových liečebných postupoch a informáciách, pokiaľ ide o pokrok v diagnostických 
metódach a liečbe;

15. zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť dostatočné rozpočtové prostriedky na sexuálne a 
reprodukčné zdravie žien a zabezpečiť dostupnosť primeraných zdrojov a nevyhnutných 
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statkov na všetkých úrovniach zdravotníckeho systému v mestských aj vo vidieckych 
oblastiach;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

Or. en


