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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, właściwej dla tej 

sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. nalega, by powszechny dostęp do opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i 

seksualnego oraz praw w tej dziedzinie (ZRSP) był podstawowym prawem człowieka, 

oraz zwraca się do Komisji, by zadbała o to, by we współpracy na rzecz rozwoju i w 

przyszłych światowych ramach rozwojowych przyjęte zostało podejście oparte na 

prawach człowieka i problematyce płci, mocno i wyraźnie skupione na ZRSP, obejmujące 

konkretne cele i wymierne wskaźniki w tym zakresie, przy priorytetowym traktowaniu 

uwłasnowolnienia kobiet i młodzieży oraz równouprawnienia płci; 

2. w związku z tym wzywa Komisję, by w swoich priorytetach rozwojowych nadal 

uwzględniała znoszenie wszelkich barier, co umożliwi dostęp do dobrych jakościowo, 

przystępnych cenowo, zadowalających i łatwo dostępnych usług z zakresu ZRSP oraz 

prenatalnej i macierzyńskiej opieki zdrowotnej, a także do dobrowolnego planowania 

rodziny, bezpiecznej aborcji i usług przyjaznych dla młodych ludzi, przy jednoczesnym 

zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć prowadzącej do selektywnych pod 

względem płci i niedobrowolnych aborcji, przymusowej sterylizacji i przemocy na tle 

seksualnym, a także przy zapewnieniu środków na ZRSP, prenatalną i macierzyńską 

opiekę zdrowotną oraz zapewnieniu zapobiegania HIV, leczenia, opieki i wsparcia na 

zasadach niedyskryminacji; 

3. wzywa Komisję, by zezwoliła na specjalny przepis w kwestii ZRSP w ramach przepisów 

tematycznych instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju, a także 

odpowiedniego finansowania zakrojonego na szeroką skalę programu ZRSP w ramach 

wszystkich stosownych instrumentów; 

4. wzywa państwa członkowskie, by zapewniły włączenie procedur Międzynarodowej 

Konferencji na temat Ludności i Rozwoju +20, Pekin +20 oraz Rio +20 do ram rozwoju 

na okres po 2015 r.; 

5. uznaje, że powszechny dostęp do opieki zdrowotnej i usług zdrowotnych wysokiej 

jakości, w tym do ZRSP, prenatalnej i macierzyńskiej opieki zdrowotnej oraz edukacji w 

tej dziedzinie przyczynia się do integracyjnego i zrównoważonego rozwoju oraz do 

ograniczenia śmiertelności niemowląt, dzieci i matek, a także do uwłasnowolnienia kobiet 

i młodzieży, dlatego też jest racjonalną pod względem kosztów strategią w dziedzinie 

zdrowia publicznego i rozwoju; 

6. nalega, by ZRSP opierały się na istniejących międzynarodowych instrumentach 

stosowanych w dziedzinie praw człowieka oraz kluczowych dokumentach politycznego 

porozumienia; ubolewa, że stanowisko UE sformułowane w ramach przygotowań do 

Konferencji ONZ w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Rio +20), podczas której ZRSP 

zostały uznane za kwestię przekrojową, kluczową dla pozostałych aspektów rozwoju, nie 

znalazło swego wyrazu w końcowym dokumencie ONZ ze względu na brak 

jednomyślnego stanowiska UE; 
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7. wzywa UE, aby dopilnowała, by dynamika liczebności populacji, zrównoważony i 

integracyjny rozwój, a także ZRSP były priorytetem w kształtowaniu światowych ram 

rozwoju na okres po 2015 r., w których wszyscy ludzie będą mogli korzystać z praw 

człowieka, w tym opieki w zakresie ZRSP, bez względu na status społeczny, wiek, 

orientację seksualną, tożsamość płciową, rasę, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, 

religię lub przekonania; nalega, by UE zajęła w tej kwestii wspólne, spójne i przywódcze 

stanowisko; 

8. podkreśla, że zapewnienie kobietom, dziewczętom oraz parom podstawowej swobody 

podejmowania decyzji o ich życiu seksualnym i reprodukcyjnym, w tym decyzji czy i 

kiedy rodzić dzieci, umożliwia wykonywanie takich czynności jak kształcenie czy 

podejmowanie zatrudnienia, które przyczyniają się do równouprawnienia płci, 

ograniczania ubóstwa, integracji społecznej oraz zrównoważonego rozwoju; zauważa, że 

możliwość wyboru posiadania mniejszej liczby dzieci oraz większych odstępów 

czasowych między ich narodzinami może pozwolić rodzinom inwestować w większym 

zakresie w edukację i zdrowie każdego dziecka; 

9. wzywa UE oraz państwa członkowskie, aby dotrzymały swoich zobowiązań dotyczących 

pełnego i skutecznego wdrażania programu działania Międzynarodowej Konferencji na 

temat Ludności i Rozwoju oraz wyników konferencji na temat ich przeglądu; 

10. wzywa Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ), w szczególności 

delegatury UE na miejscu, by w pełni zwracały uwagę na ZRSP oraz prenatalną i 

macierzyńską opiekę zdrowotną jako na istotne czynniki integracyjnego i 

zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju społecznego, rządów, równouprawnienia 

płci i praw człowieka, wzmocnienia gospodarczej pozycji ludzi młodych i kobiet na 

szczeblu krajowym, a także jako na istotne czynniki w obecnym unijnym procesie 

programowania na lata 2014–2020; 

11. wzywa delegatury UE do współpracy z właściwymi rządami mającej na celu opracowanie 

i wdrożenie strategii politycznych skupiających się na promowaniu znaczenia kobiet i 

dziewcząt dla społeczeństwa, aby ograniczyć różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, 

dyskryminację kobiet i dziewcząt oraz normy społeczne, które dają pierwszeństwo 

chłopcom, co stanowi główną przyczynę prenatalnej selekcji płci, zabójstw dzieci płci 

żeńskiej oraz aborcji płodów płci żeńskiej, a także przymusowych małżeństw i 

okaleczania żeńskich narządów płciowych; podkreśla, że wysiłki zmierzające do 

ograniczenia selekcji płci nie mogą naruszać ani ograniczać praw kobiet do dostępu do 

zgodnych z prawem usług i technologii w zakresie zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego; 

12. wzywa organizacje otrzymujące środki z UE na rzecz walki z HIV/AIDS lub opieki 

zdrowotnej do opracowania jasnej, spójnej i przejrzystej strategii, która umożliwi 

włączenie do ich działań ZRSP, a także zapobiegania HIV; 

13. wzywa Komisję i ESDZ, by wspierały zaangażowanie i przywództwo rządów krajowych, 

władz lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego w zakresie realizacji i wspierania ZRSP, 

które mają powszechny charakter i muszą opierać się na wspólnej odpowiedzialności; 

14. wzywa UE do wspierania badań naukowych i rozwoju nowych, skuteczniejszych, 
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dopuszczalnych, przystępnych cenowo i dostępnych technologii profilaktycznych, 

diagnostycznych i leczniczych na rzecz ZRSP, a także chorób związanych z ubóstwem i 

zaniedbanych chorób tropikalnych (PRND), które poważnie naruszają ZRSP w rodzinach 

o niskich i średnich dochodach i które wspólnie stanowią główną przyczynę śmiertelności 

matek i dzieci; 

15. zwraca się do Parlamentu o zajęcie się naruszeniami ZRSP w rocznym sprawozdaniu 

Parlamentu na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki UE w tym 

zakresie; 

16. przypomina, że na całym świecie kobiety, które zajdą w niechcianą ciążę, powinny mieć 

dostęp do rzetelnych informacji oraz doradztwa; przypomina, że powinno się również 

oferować wysokiej jakości kompleksowe usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy. 
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