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Predlog spremembe 2
Esteban González Pons, Frances Fitzgerald
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0169/2021
Predrag Fred Matić
Spolno in reproduktivno zdravje in pravice v EU v povezavi z zdravjem žensk
(2020/2215(INI))

Predlog resolucije po členu 181(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 
resolucije A9-0169/2021

Resolucija Evropskega parlamenta o stanju spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic v EU v povezavi z zdravjem žensk

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 2 in 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju členov 2, 3, 4, 5, 6 in 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic,

– ob upoštevanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki je bila sprejeta 
septembra 2015 in je začela veljati 1. januarja 2016, ter zlasti ciljev trajnostnega razvoja 
3, 5 in 16 in z njimi povezanih kazalnikov,

– ob upoštevanju konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter o boju proti njima (istanbulska konvencija),

– ob upoštevanju konvencije Organizacije združenih narodov o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk z dne 18. decembra 1979 in njenih splošnih priporočil št. 21 
(1994), št. 24 (1999), št. 28 (2010), št. 33 (2015) in št. 35 (2017),

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

A. ker so pravica do življenja, svobode in zasebnosti bistveni in temeljni vidiki človekovih 
pravic, kot so določeni v Splošni deklaraciji človekovih pravic; ker je spolno in 
reproduktivno zdravje stanje telesne, čustvene, duševne in družbene blaginje v zvezi z 
vsemi vidiki spolnosti in razmnoževanja;

B. ker je načelo subsidiarnosti določeno v členu 5(3) PEU in členih 2, 3, 4, 5 in 6 PDEU;

C. ker Evropska unija nima neposredne pristojnosti za ukrepanje pri spodbujanju spolnega 
in reproduktivnega zdravja in pravic v Uniji, temveč poteka sodelovanje med državami 
članicami prek odprte metode usklajevanja; ker zakoni o splavu ter spolnem in 
reproduktivnem zdravju in pravicah temeljijo na nacionalni zakonodaji;
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D. ker je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) „spolno in reproduktivno 
zdravje in pravice“ splošni izraz, ki zajema različna vprašanja, ki zadevajo tako moške, 
ženske, fante in dekleta, in sicer na štirih ločenih področjih: spolno zdravje, spolne 
pravice, reproduktivno zdravje in reproduktivne pravice; ker so storitve na področju 
spolnega in reproduktivnega zdravja osnovne zdravstvene storitve, ki bi morale biti 
dostopne vsem; ker je spolno zdravje temeljnega pomena za splošno zdravje in dobrobit 
posameznikov, parov in družin, nenazadnje pa tudi za socialni in gospodarski razvoj 
skupnosti in držav;

E. ker se kljub temu, da so standardi v EU na področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja ter pravic med najvišjimi na svetu, nekatere države članice pa izvajajo politike 
in programe, ki podpirajo spolne in reproduktivne pravice, še vedno soočamo z izzivi;

F. ker se številne družine in posamezniki v Evropi ter po svetu soočajo z bolečo izkušnjo 
neplodnosti in zmanjšane plodnosti; ker je treba družine in posameznike, ki se srečujejo 
s tovrstnimi osebnimi težavami, podpreti z usklajenimi in ciljno usmerjenimi ukrepi; ker 
lahko z obravnavanjem problematike neplodnosti prispevamo k reševanju velikih 
demografskih izzivov, s katerimi se bo Evropa soočala v prihodnjih desetletjih;

G. ker ne bi smel pri porodu nihče umreti, dostop do kakovostnih in dostopnih storitev 
materinske, nosečniške in porodne oskrbe pa mora biti zagotovljen brez vsakršne 
diskriminacije;

H. ker celovita, na dokazih temelječa, nediskriminatorna in starosti primerna spolna vzgoja 
omogoča odgovorno spolno vedenje ter otrokom in mladim omogoča ozaveščeno 
odločanje, saj zagotavlja znanstveno natančne in starosti primerne informacije o 
spolnosti ter obravnava vprašanja spolnega in reproduktivnega zdravja; ker je dostop do 
informacij o spolnem in reproduktivnem zdravju bistvenega pomena; ker je spolna in 
zdravstvena vzgoja v takšni ali drugačni obliki v večini držav članic že obvezna; ker so 
za izobraževanje odgovorne družine in pristojne države članice;

I. ker je treba v okviru priprav na prihodnost Evrope podpreti družine in starševstvo;

J. ker si je treba v prvi vrsti prizadevati za zmanjšanje števila splavov; ker nevarni splavi 
ogrožajo zdravje in življenje žensk; ker splav ni oblika kontracepcije, zlasti ker je 
kontracepcija na splošno dostopna; ker je zakonska ureditev splava v pristojnosti držav 
članic;

K. ker je nasilje nad ženskami in nasilje na podlagi spola v naših družbah splošno 
razširjeno in bi se bilo treba proti njemu z vso silo boriti z zakonodajo, policijo in 
sodstvom ter z izobraževanjem o škodi, ki jo povzroča; ker nasilje ni zasebno vprašanje, 
ampak družbena skrb; ker sta EU in OZN začela pobudo Spotlight, s katero želita 
preprečevati nasilje in spolno nasilje nad ženskami in dekleti in med drugim pomagati 
izboljšati dostop do spolne vzgoje ter do storitev spolnega in reproduktivnega zdravja;

L. ker je opolnomočenje, spodbujanje in podpiranje žensk bistvena evropska vrednota, ki 
jo je treba spodbujati in podpirati;

1. poudarja, da imajo vsi ljudje pravico do dostojanstva ter enakih in neodtujljivih pravic, 
ki temeljijo na svobodi, pravičnosti in miru; poudarja, da imajo ženske pravico do 
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telesne nedotakljivosti in pravico, da prevzamejo odgovornost za svoje telo in za svoje 
odločitve;

2. poudarja, da imajo v skladu z načelom subsidiarnosti države članice regulativno 
pristojnost za zagotavljanje spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic in oskrbe ob 
splavu, EU pa je pristojna za podporo, usklajevanje ali dopolnjevanje teh ukrepov;

3. poudarja, da je skozi celoten življenjski cikel potreben pozitiven in proaktiven pristop k 
zdravstvenemu varstvu; poziva države članice, naj zagotovijo, da ima vsak enak dostop 
do visokokakovostnega in polnega spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic;

4. poudarja, da je zanesljivo in zaupanja vredno obveščanje o spolnem in reproduktivnem 
zdravju ter pravicah iz uglednih virov bistveno za zagotovitev, da bo lahko vsak 
ozaveščeno odločal o svojem telesu in življenju; poudarja tudi, da je potrebna celovita, 
na dokazih temelječa, nediskriminatorna in starosti primerna spolna vzgoja; poudarja, 
da lahko to pomembno prispeva k zmanjšanju spolnega nasilja in nadlegovanja, kadar je 
dopolnjeno z ustreznim financiranjem in projekti EU, ki krepijo sodelovanje in 
usklajevanje politik javnega zdravja, ter z razvojem in širjenjem dobrih praks;

5. poziva Evropsko komisijo, naj v drugi polovici tega leta pripravi predloge za boj proti 
nasilju nad ženskami;

6. poudarja, da je treba upoštevati posebne zdravstvene potrebe, povezane s spolnim in 
reproduktivnim zdravjem in pravicami, kot so neplodnost, menopavza, endometrioza in 
specifične oblike raka reproduktivnih organov, vključno z rakom materničnega vratu in 
rakom jajčnikov; pozdravlja prizadevanja v okviru načrta EU za boj proti raku za 
spodbujanje zgodnjih ukrepov za presejanje raka, denimo raka materničnega vratu, v 
sklopu nacionalnih načrtov za obvladovanje raka ob podpori programa EU za presejanje 
raka; poziva Komisijo, naj zagotovi informacije o prispevku programov EU k 
spodbujanju in podpiranju reproduktivnega zdravja;

7. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da bodo imeli vsi 
nediskriminatoren dostop do visokokakovostne, dostopne, spoštljive in z dokazi podprte 
materinske, nosečniške in porodne oskrbe, vključno z babiško, predporodno, porodno in 
poporodno oskrbo, ter do podpore duševnemu zdravju mater; poziva države članice, naj 
nosečnicam zagotovijo finančno in socialno podporo;

8. poudarja pomen, ki ga ima izobraževanje ter ozaveščanje za preprečevanje bolezni; 
poleg tega poudarja pomen cepljenja pri preprečevanju bolezni, kadar cepivo obstaja; 
zato poziva države članice in Evropsko komisijo, naj bistveno povečajo nakup cepiv 
proti humanemu papilomavirusu (HPV) ter cepiv proti covidu-19, da bi spodbudili 
doseganje cilja iz načrta EU za boj proti raku, v skladu s katerim naj bi bilo 90 % deklet 
do 15. leta v celoti cepljenih proti HPV, do leta 2030 pa naj bi bistveno povečali tudi 
precepljenost fantov;

9. poudarja, da je treba skrbno preučiti plodnost v EU ter razširjenost neplodnosti, ki je za 
številne družine in ljudi težka in boleča izkušnja; poudarja, da je potreben holističen 
pristop, ki hkrati upošteva plodnost in neplodnost, zajema pa tudi preventivo in enak 
dostop do storitev; poudarja, da lahko okoljske spremembe vplivajo na rodnost v 
prihodnosti; poudarja, da je treba upoštevati vpliv okoljskih sprememb, med drugim 
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onesnaženosti vode in zraka ter povečane porabe kemikalij, na spolno in reproduktivno 
zdravje in pravice;

10. poudarja pomen ponudnikov storitev spolnega in reproduktivnega zdravja pri 
zagotavljanju celovitega nabora storitev na tem področju, vključno s telesnim in 
duševnim zdravjem; poudarja, da ima vsak pravico ravnati v skladu s svojo vestjo in 
prepričanji ter da bi morali imeti zdravniki možnost, da se sklicujejo na ugovor vesti, če 
se od njih zahteva izvedba postopkov, ki niso v skladu z njihovim temeljnim 
prepričanjem; poudarja, da sta svoboda prepričanja in svoboda izbire temeljni pravici; 
poudarja tudi, da morajo imeti pacienti zagotovljen dostop do zdravstvene oskrbe, ki 
jim jo zagotavlja zakon; poziva države članice in izvajalce zdravstvenih storitev, naj te 
okoliščine upoštevajo pri zagotavljanju geografske pokritosti s storitvami zdravstvenega 
varstva;

11. poudarja, da morajo biti storitve, blago in infrastruktura kakovostne, ustrezno 
razpoložljive, v skladu z medicinsko etiko ter kulturno primerne in ustrezne glede na 
spol in življenjsko obdobje; poudarja, da je treba upoštevati posebne potrebe različnih 
skupin prebivalstva ter spoštovati zaupnost in ozaveščeno privolitev, storitve pa morajo 
biti kakovostne ter znanstveno in zdravstveno ustrezne;

12. poudarja, da lahko EU države članice podpre pri zagotavljanju dostopa do storitev 
spolnega in reproduktivnega zdravja ter z njimi povezanih zdravil, tudi na svetovnem 
trgu, ter pri izvajanju celostnih in presečnih pristopov k preprečevanju, diagnosticiranju, 
zdravljenju in oskrbi; v zvezi s tem opozarja na možne ukrepe v okviru programa 
EU4Health 2021–2027 za spodbujanje dostopa do kakovostnega zdravstvenega varstva, 
tudi na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, ki je bil opredeljen kot 
prednostna naloga;

13. poudarja, da lahko Unija države članice podpira pri pripravi njihovih zdravstvenih 
sistemov na uporabo novih tehnologij, s čimer bi zagotovili dostop do najsodobnejših in 
novih metod zdravljenja ter diagnostičnih metod, tako da bi lahko pacienti v celoti 
izkoristili prednosti digitalne revolucije; poudarja, da je treba za spodbujanje teh 
prednostnih nalog v celoti izkoristiti program Obzorje Evropa in program za digitalno 
Evropo;

14. poudarja, da lahko EU s spodbujanjem izmenjave najboljše prakse na področju spolnega 
in reproduktivnega zdravja in pravic med državami članicami podpira zagotavljanje 
storitev na tem področju, zato poziva k redni izmenjavi in spodbujanju dobre prakse 
med državami članicami in deležniki o novih trendih na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic, najsodobnejših oblik zdravljenja in informacij glede 
dosežkov na področju diagnostičnih metod in zdravljenja;

15. poudarja, da je treba zagotoviti ustrezno financiranje na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja žensk ter dostopnost ustreznih sredstev in potrebne opreme na 
vseh ravneh zdravstvenega sistema tako na podeželju kot v mestih;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

Or. en
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