
RE\1234369EL.docx PE694.484v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Έγγραφο συνόδου

B9-0366/2021

16.6.2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B9-0018/2021 
και B9-0019/2021

σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού

σχετικά με την 25η επέτειο της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την 
Ανάπτυξη (ICPD25) (Σύνοδο κορυφής του Ναϊρόμπι)
(2019/2850(RSP))

Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest, Jaak Madison
εξ ονόματος της Ομάδας ID



PE694.484v01-00 2/3 RE\1234369EL.docx

EL
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 25η επέτειο της Διεθνούς 
Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD25) (Σύνοδο κορυφής του 
Ναϊρόμπι)
(2019/2850(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου,

– έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την 25η 
επέτειο της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD25) - 
Σύνοδο κορυφής του Ναϊρόμπι (O-000020/2021 –  B9-0018/2021 και O-000021/2021 – 
B9-0019/2021),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα δράσης της ICPD καλούσε τις κυβερνήσεις να 
παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα, ο 
ασφαλής τοκετός, η θεραπεία της υπογονιμότητας, η πρόληψη ανεπιθύμητων και 
εφηβικών κυήσεων, η θεραπεία των λοιμώξεων του αναπαραγωγικού συστήματος και 
των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων, του καρκίνου του μαστού και των 
καρκίνων του αναπαραγωγικού συστήματος, καθώς και πρόσβαση σε ενημέρωση, 
παροχή συμβουλών σχετικά με τη σεξουαλικότητα, την αναπαραγωγική υγεία και την 
υπεύθυνη γονική συμπεριφορά, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η πρόληψη της 
έμφυλης βίας και άλλων επιβλαβών πρακτικών θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο 
στοιχείο της βασικής υγειονομικής περίθαλψης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την 
προσωπική του ασφάλεια·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του υποσαχάριου πληθυσμού δεν αντιστοιχεί στο 
επίπεδο οικονομικής ανάπτυξής του, και, επομένως, συνιστά πραγματική πρόκληση 
τόσο για την Αφρική όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τούτο συνεπάγεται νέες προκλήσεις όσον αφορά την απασχόληση, την επισιτιστική 
ασφάλεια, τη διατήρηση των εθνικών πόρων και τη μαζική μετακίνηση πληθυσμού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και μεγαλύτερες ομάδες πολιτών σε πολλές χώρες 
υποστηρίζουν τη σημασία της ζωής και της τεκνοποιΐας, καθώς αναγνωρίζουν ότι όλες 
οι ζωές είναι σημαντικές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της δημογραφικής επιβράδυνσης που αντιμετωπίζει η 
Ευρώπη, έχει προκύψει η ανάγκη προώθησης οικογενειακών πολιτικών για την τόνωση 
της γεννητικότητας·
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό γονιμότητας στην Αφρική είναι 4,3 (για το 2019), 
σε σύγκριση με 1,59 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεξουαλικός τουρισμός και η παιδική πορνεία, οι παιδικοί 
και αναγκαστικοί γάμοι, η παρένθετη μητρότητα ως κερδοσκοπική δραστηριότητα, οι 
παράνομες υιοθεσίες και η εμπορία παιδιών αποτελούν πραγματικές προκλήσεις για τις 
αφρικανικές χώρες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια αποτελεί βασικό στοιχείο της κοινωνίας και ως 
τέτοιο, πρέπει να ενισχύεται και να στηρίζεται·

1. χαιρετίζει τον στόχο που συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής του Ναϊρόμπι για την 
κινητοποίηση πολιτικής βούλησης και χρηματοδοτικών δεσμεύσεων που απαιτούνται 
επειγόντως προκειμένου να επιτευχθούν επιτέλους μηδενικοί αποτρέψιμοι μητρικοί 
θάνατοι, καθώς και μηδενική σεξουαλική και έμφυλη βία και επιβλαβείς πρακτικές εις 
βάρος των γυναικών και των κοριτσιών·

2. επαναβεβαιώνει ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία αποτελεί ουσιαστικό 
στοιχείο της παροχής υγειονομικής περίθαλψης·

3. υπενθυμίζει ότι στο σημείο 8.25 του προγράμματος δράσης της ICPD αναφέρεται πως 
σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προωθείται η άμβλωση ως μέθοδος 
οικογενειακού προγραμματισμού·

4. θεωρεί ζωτικής σημασίας την εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης και κυρώσεων για 
τους δράστες σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες, προκειμένου να εξαλειφθεί η έμφυλη 
βία, συμπεριλαμβανομένων των πρώιμων, παιδικών και καταναγκαστικών γάμων, του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της παρένθετης μητρότητας, της 
αιμομιξίας, του σεξουαλικού τουρισμού, των παράνομων υιοθεσιών και άλλων 
επιζήμιων πρακτικών·

5. σημειώνει ότι η ΕΕ συμβάλλει στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα 
συναφή δικαιώματα μέσω μιας σειράς ενωσιακών μέσων, όπως τα γεωγραφικά και 
περιφερειακά προγράμματα που εστιάζουν στα θέματα των φύλων, στην προαγωγή της 
υγείας και στην ανάπτυξη του πληθυσμού, στις συνεισφορές σε παγκόσμιες 
πρωτοβουλίες και οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στις επιχορηγήσεις 
σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια το ποσοστό της 
χρηματοδότησης της ΕΕ από το οποίο ωφελούνται άμεσα τα προαναφερθέντα 
προγράμματα· ζητεί τη συνεχή βελτίωση της μεθοδολογίας υπολογισμού ώστε να 
επιτραπεί η καλύτερη αξιολόγηση της χρήσης αυτών των συνεισφορών στο μέλλον·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και στην Αφρικανική Επιτροπή για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών.


