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Punkt 17 a (uus) 
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 17 a. nõuab tungivalt, et teised 

partnerrahastajad ei kehtestaks ELi ja 

liikmesriikide antavale humanitaarabile 

piiranguid (seoses vajaliku arstiabi, sh 

relvakonfliktides vägistamise ohvriks 

langenud naistele ja tütarlastele ohutu 

abordi võimaldamisega), vaid et järgitaks 

rahvusvahelist humanitaarõigust; 

Or. en 
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19. peab tervist inimõiguseks; rõhutab, kui 

tähtis on universaalne juurdepääs 

tervishoiule ja selle kättesaadavus, muu 

hulgas seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 

nendega seonduvate õiguste vallas, milles 

on kokku lepitud vastavalt elanikkonna ja 

arengu rahvusvahelise konverentsi 

tegevusprogrammile ja Pekingi 

tegevusprogrammile; nõuab sellega seoses 

täiendavate jõupingutuste tegemist 

tervishoiuteenuste ja tervisealase hariduse, 

pereplaneerimise, sünnituseelse hoolduse 

ning seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu 

teenuste kättesaadavuse parandamiseks 

naiste jaoks, eelkõige selleks, et tegeleda 

suurelt jaolt täitmata aastatuhande 

arengueesmärgiga nr 5, mis hõlmab emade 

tervist ning väikelaste ja laste suremuse 

vähendamist; juhib tähelepanu asjaolule, et 

kättesaadavuse parandamine aitab 

saavutada kõiki tervisega seotud 

arengueesmärke; väljendab sellega seoses 

erilist heameelt nõukogu 2015. aasta mai 

järelduste üle; 

19. peab tervist inimõiguseks; rõhutab, kui 

tähtis on universaalne juurdepääs 

tervishoiule ja selle kättesaadavus, muu 

hulgas seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 

nendega seonduvate õiguste vallas, milles 

on kokku lepitud vastavalt elanikkonna ja 

arengu rahvusvahelise konverentsi 

tegevusprogrammile ja Pekingi 

tegevusprogrammile; nõuab sellega seoses 

täiendavate jõupingutuste tegemist 

tervishoiuteenuste ja tervisealase hariduse, 

pereplaneerimise, sünnituseelse hoolduse 

ning seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu 

teenuste, sh ohutu ja tasuta abordi 

võimaluste kättesaadavuse parandamiseks 

naiste jaoks, eelkõige selleks, et tegeleda 

suurelt jaolt täitmata aastatuhande 

arengueesmärgiga nr 5, mis hõlmab emade 

tervist ning väikelaste ja laste suremuse 

vähendamist ja üliriskantsete sünnituste 

vältimist; juhib tähelepanu asjaolule, et 

kättesaadavuse parandamine aitab 

saavutada kõiki tervisega seotud 

arengueesmärke; väljendab sellega seoses 

erilist heameelt nõukogu 2015. aasta mai 
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järelduste üle; 

Or. en 

 

 


