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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно положението по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве и 
правата в тази област в ЕС във връзка със здравето на жените
(2019/2165(INI))

Европейският парламент:

— като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид Международната конференция за населението и развитието 
(МКНР), проведена през 1994 г. в Кайро, нейната програма за действие и 
резултатите от конференциите за прегледа ѝ,

— като взе предвид изявлението от Найроби от 1 ноември 2019 г. относно 25-ата 
МКНР, озаглавена „По-бързо изпълнение на обещанието“, и националните и 
партньорските ангажименти и съвместните действия, обявени на срещата на върха 
в Найроби,

— като взе предвид Пекинската платформа за действие и резултатите от 
конференциите за прегледа ѝ,

— като взе предвид Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., която беше приета 
през септември 2015 г. и влезе в сила на 1 януари 2016 г., и по-специално целите 
за устойчиво развитие (ЦУР) 3, 5 и 16,

— като взе предвид Атласа за контрацепцията от 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г., 
който класира достъпа до противозачатъчни средства в географската територия на 
Европа и изтъква неравенствата на континента и факта, че неудовлетворената 
нужда от противозачатъчни в някои части на Европа остава до голяма степен 
незабелязана,

— като взе предвид общите препоръки № 21 (1994 г.), № 24 (1999 г.), № 28 (2010 г.), 
№ 33 (2015 г.) и 35 (2017 г.) на Конвенцията на ООН за премахване на всички 
форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW);

— като взе предвид член 12 от Международния пакт за икономически, социални и 
културни права, 

— като взе предвид Общ коментар № 22 на Комитета на ООН по икономически, 
социални и културни права от 2 май 2016 г. относно правото на сексуално и 
репродуктивно здраве,

— като взе предвид членове 2, 7, 17 и 26 от Международния пакт за граждански и 
политически права, 

— като взе предвид Общ коментар № 36 на Комитета на ООН по правата на човека 
от 30 октомври 2018 г. относно член 6 от Международния пакт за граждански и 
политически права относно правото на живот,
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— като взе предвид междинния доклад от 3 август 2011 г. на специалния докладчик 
на ООН относно правото на всеки човек да постигне възможно най-добро 
състояние на физическо и душевно здраве,

— като взе предвид доклада от 4 април 2016 г. на специалния докладчик на ООН 
относно правото на всеки човек да постигне възможно най-добро състояние на 
физическо и душевно здраве,

— като взе предвид докладите на специалния докладчик на ООН относно насилието 
срещу жените, неговите причини и последици, включително доклада от 11 юли 
2019 г. относно основан на правата на човека подход към малтретирането и 
насилието срещу жени в сектора на репродуктивните здравни услуги с акцент 
върху раждането и бруталността от страна на акушери,

— като взе предвид изявлението на СЗО от 2015 г. относно предотвратяването и 
премахването на неуважението и злоупотребата по време на раждане,

— като взе предвид доклада на Комитета за равенство и недискриминация на Съвета 
на Европа от 16 септември 2019 г. относно бруталността от страна на акушери и 
гинеколози,

— като взе предвид Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. 
относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по 
отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги1,

— като взе предвид доклада от 8 април 2016 г. на работната група на ООН по 
въпроса за дискриминацията срещу жените в законодателството и на практика, 
представен на 32-рата сесия на Съвета по правата на човека през юни 2016 г.,

— като взе предвид раздел II от доклада от 4 май 2018 г. на работната група на ООН 
по въпроса за дискриминацията срещу жените в законодателството и на практика, 

— като взе предвид раздел III от доклада от 8 април 2016 г. на работната група на 
ООН по въпроса за дискриминацията срещу жените в законодателството и на 
практика,

— като взе предвид доклада от 10 януари 2019 г. на специалния докладчик на ООН 
за положението на правозащитниците,

— като взе предвид Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично 
здравно обслужване2,

— като взе предвид Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба3,

1 ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.
2 OВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45.
3 OВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.
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— като взе предвид съвместното изявление на Съвета и представителите на 
правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, 
Европейския парламент и Европейската комисия от 19 ноември 2018 г., 
озаглавено „Новият европейски консенсус за развитие – Нашият свят, нашето 
достойнство, нашето бъдеще“, в което ЕС потвърждава отново своя ангажимент 
за утвърждаване, защита и съблюдаване на правото на всяко лице да има пълен 
контрол над въпросите, свързани с неговата сексуалност и сексуалното и 
репродуктивното му здраве и да решава свободно и отговорно за тях, без 
дискриминация, принуда и насилие,

— като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2019 г. относно 
криминализирането на сексуалното образование в Полша4,

— като взе предвид своята резолюция от 13 февруари 2019 г. относно враждебните 
реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС5,

— като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно насърчаването 
на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на 
психичното здраве и клиничните изследвания6,

— като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011 – 2020 г.), 
приет от Съвета на 7 март 2011 г.,

— като взе предвид препоръката на Съвета от 2 декември 2003 г. относно 
онкологичния скрининг7,

— като взе предвид европейските насоки за гарантиране на качеството на скрининга 
за рак на маточната шийка от 7 май 2008 г. и европейските насоки за гарантиране 
на качеството на скрининга и диагностиката на рака на гърдата от 12 април 
2006 г.,

— като взе предвид издадения от комисаря по правата на човека на Съвета на Европа 
документ от декември 2017 г. относно сексуалното и репродуктивното здраве и 
права на жените в Европа,

— като взе предвид стратегията на СЗО за периода 2017 – 2021 г. относно здравето и 
благосъстоянието на жените в европейския регион на СЗО и Плана за действие за 
2016 г. относно сексуалното и репродуктивното здраве – към постигане на 
Програмата за устойчиво развитие в Европа до 2030 г. – без никой да бъде 
изоставен,

— като взе предвид глобалната стратегия на СЗО за здравето на жените, децата и 
подрастващите за периода 2016 – 2030 г.,

— като взе предвид документа на регионалната служба на СЗО за Европа и на 
Германската федерална служба за здравно образование (BZgA) „Стандарти за 

4 Приети текстове, P9_TA(2019)0058.
5 Приети текстове, P8_TA(2019)0111.
6 ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 99.
7 OВ L 327, 16.12.2003 г, стр. 34.
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образование в областта на сексуалността в Европа – Рамка за политиците, 
образователните и здравните органи и специалисти“, както и международните 
технически насоки на ЮНЕСКО относно образованието в областта на 
сексуалността: подход въз основа на данни,

— като взе предвид решението от 30 март 2009 г. на Европейския комитет за 
социални права относно колективна жалба № 45/2007 от International Centre for the 
Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS) (Международен център за правна 
защита на правата на човека) срещу Хърватия и Общ коментар № 15 на Комитета 
на ООН по правата на детето от 17 април 2013 г. относно правото на детето на 
ползване на най-високия достижим стандарт на здраве (член 24), в който се 
подчертава, че подрастващите следва да имат достъп до подходяща и обективна 
информация по сексуални и репродуктивни въпроси,

— като взе предвид доклада на Фонда на ООН за населението (UNFPA) от 2019 г. за 
състоянието на световното население, озаглавен „Недовършени дела: стремеж 
към права и избор ЗА ВСИЧКИ“,

— като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че сексуалното и репродуктивното здраве (СРЗ) е състояние на 
физическо, емоционално, психическо и социално благополучие по отношение на 
всички аспекти на сексуалността и репродукцията, а не само липсата на 
дисфункция, недъг или смъртност, и като има предвид, че всички лица имат право 
да вземат решения въз връзка със своето тяло8;

Б. като има предвид, че сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП) се 
основават на правата на всички лица на зачитане на тяхната физическа 
неприкосновеност и лична независимост; на определяне на тяхната сексуална 
ориентация и полова идентичност; на решение дали да бъдат сексуално активни и 
с кого и кога; на решение дали да сключат брак, кога и с кого и дали и по какъв 
начин да имат дете или деца; на достъп до информацията и подкрепата, 
необходими за постигането на всичко горепосочено9;

В. като има предвид, че сексуалните и репродуктивните права (СРП) са признати за 
права на човека в международното и европейското право в областта на правата на 
човека10;

8 Guttmacher-Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights (Общ 
преглед на сексуалното и репродуктивното здраве и права), The Lancet, Лондон, 2018 г., 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary

9 Guttmacher-Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights (Общ 
преглед на сексуалното и репродуктивното здраве и права), The Lancet, Лондон, 2018 г., 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary

10 Комисар на Съвета на Европа по правата на човека, Women’s sexual and reproductive health and rights 
in Europe (Сексуално и репродуктивно здраве и права на жените), Съвет на Европа, Страсбург, 
2017 г. https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe.

https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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Г. като има предвид, че нарушенията на СРЗП представляват нарушения на правата 
на човека, по-специално на правото на живот, на физическа и психическа 
неприкосновеност, равенство, недискриминация, здравеопазване и образование; 
като има предвид, че нарушенията на СРЗП на жените са форма на насилие срещу 
жените и момичетата;

Д. като има предвид, че въпреки че ЕС има едни от най-високите стандарти за СРЗП 
в света, все още съществуват предизвикателства, липса на достъп, пропуски и 
неравенства;

Е. като има предвид, че предизвикателствата и пречките пред СРЗП включват: липса 
на достъп, отказ на медицински грижи въз основа на лични убеждения, основано 
на пола насилие, бруталност от страна на гинеколози и акушери, липса на 
изчерпателно образование в областта на сексуалността, отказ на достъп до 
информация/образование, липса на достъпни противозачатъчни методи, 
ограничен достъп до лечение за асистирана репродукция, насилствена 
стерилизация, висок дял на полово предавани инфекции и ХИВ, различия в 
майчината смъртност, високи нива на бременност сред подрастващите, вредни 
стереотипи по отношение на пола и практики като генитално осакатяване на 
жени, ранни, принудителни и детски бракове и убийства на честта;

Ж. като има предвид, че липсата на точна научна информация нарушава правата на 
отделните лица да направят информиран избор за своите собствени СРЗП;

З. като има предвид, че основният пакет от мерки за СРЗ включва: изчерпателно 
образование в областта на сексуалността; модерни противозачатъчни средства; 
пренатални, родилни и следродилни грижи; акушерски персонал; акушерски 
грижи и грижи за новородените; услуги за безопасен и законен аборт; 
профилактика и лечение на ХИВ и други инфекции предавани по полов път; 
услуги, насочени към откриване, предотвратяване и справяне със сексуалното и 
основаното на пола насилие; лечение на ракови заболявания на репродуктивната 
система и услуги за плодовитост;

И. като има предвид, че изчерпателното образование в областта на сексуалността 
улеснява информирания избор, свързан с репродуктивното здраве;

Й. като има предвид, че в някои държави членки все още съществуват закони, 
забраняващи абортите, освен при строго определени обстоятелства, като това 
принуждава жените да се стремят към незаконни аборти, да пътуват до други 
държави или да износват бременността си против волята си, което представлява 
нарушение на правата на човека и форма на насилие, основано на пола;

К. като има предвид, че дори когато абортът е законен, пред достъпа до него често 
има пречки;

Л. като има предвид, че нито една жена не следва да умре при раждане и че 
основаните на факти грижи за родилките са право на човека;

М. като има предвид, че често свързаните със СРЗП въпроси се използват от 
противниците на репродуктивните права, които цитират национални интереси за 
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постигане на демографски цели, като по този начин допринасят за уронване на 
демокрацията и личните свободи;

Н. като има предвид, че в областта на правата на жените и на СРЗП беше постигнат 
напредък, но въпреки това противниците на репродуктивните права оказват 
влияние върху националното законодателство и политика, като се опитват да 
подкопаят СРЗП, както беше отбелязано от Парламента в резолюцията му от 22 
ноември 2019 г. относно враждебните реакции срещу правата на жените и 
равенството между половете в ЕС и от Европейския институт за равенство между 
половете в неговия доклад от 22 ноември 2019 г. относно Пекин + 25 – 5-ти 
преглед на изпълнението на Пекинската платформа за действие в държавите – 
членки на ЕС;

Постигане на консенсус и справяне с предизвикателствата, свързани със СРЗП 
като предизвикателства пред ЕС

1. призовава ЕС, неговите органи и агенции да подкрепят и насърчават достъпа до 
услуги в областта на СРЗП и призовава държавите членки да гарантират достъп 
до пълен набор от СРЗП, както и да премахнат всички пречки, които 
възпрепятстват пълния достъп до СРЗП;

2. призовава държавите членки да гарантират, в съответствие с принципа на 
субсидиарност и в съответствие с националните правомощия, правото на всички 
лица да направят информиран избор по отношение на своите СРЗП;

3. призовава държавите членки да се справят с предизвикателствата при достъпа до 
СРЗП или тяхното упражняване, както и да гарантират, че никой не е изоставен 
без възможност да упражнява своето право на здравеопазване;

4. припомня, че всички свързани със СРЗП политики следва да се основават на 
надеждни и обективни доказателства от организации като СЗО, агенции на ООН и 
Съвета на Европа;

5. потвърждава отново призива на Комисаря по правата на човека на Съвета на 
Европа към неговите държави членки11 да гарантират достатъчно бюджетни 
средства за СРЗП и да гарантират наличието на подходящи човешки ресурси;

Сексуалното и репродуктивното здраве като съществен елемент на доброто здраве 

6. призовава държавите членки да създадат ефективни стратегии и програми за 
наблюдение, които да гарантират достъп до пълния набор от услуги в областта на 
СРЗП;

7. припомня, че всички медицински интервенции, свързани със СРЗП, трябва да 
бъдат предприети с пълно информирано съгласие;

11 Комисар на Съвета на Европа по правата на човека, Women’s sexual and reproductive health and rights 
in Europe (Сексуално и репродуктивно здраве и права на жените), Комисар на Съвета на Европа по 
правата на човека, Съвет на Европа, 2017 г. https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-
and-reproductive-rights-in-europe.

https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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а) Изчерпателното образование в областта на сексуалността е от полза за младите 
хора

8. настоятелно призовава държавите членки да гарантират достъп до научно 
достоверно и изчерпателно образование в областта на сексуалността за всички 
деца в началните и средните училища в съответствие със стандартите на СЗО;

9. призовава държавите членки да се борят срещу разпространението на 
дискриминационна и опасна дезинформация относно СРЗП;

б) Модерни противозачатъчни средства като стратегия за постигане на равенство 
между половете 

10. призовава държавите членки да гарантират достъп до противозачатъчни методи, 
като по този начин се гарантира основното право на здравеопазване;

11. призовава държавите членки да гарантират, че контрацепцията е обхваната от 
национални схеми за възстановяване на разходите и здравни политики, и да 
признаят, че това покритие следва да обхване всички хора в репродуктивна 
възраст;

в) Безопасни и законни аборти, неразривно свързани със здравето и правата на 
жените

12. отново потвърждава, че абортът трябва да бъде доброволно решение въз основа 
на желание на жена, изразено по нейна собствена свободна воля, в съответствие с 
медицинските стандарти, основани на насоките на СЗО, и призовава държавите 
членки да гарантират достъп до безопасен и законен аборт;

13. настоятелно призовава държавите членки да регулират пречките пред законния 
аборт и припомня, че те носят отговорност да гарантират, че жените имат достъп 
до правата, предоставени им от закона;

14. приканва държавите членки да преразгледат националните си правни разпоредби 
относно аборта и да ги приведат в съответствие с международните стандарти в 
областта на правата на човека и регионалните най-добри практики, като 
гарантират, че абортът по искане на жена е законен в периода на ранната 
бременност, а дори и по-късно, ако здравето или животът на жената е в опасност;

г) Грижи за всички родилки 

15. призовава държавите членки да приемат мерки за гарантиране, че всички жени 
имат достъп до финансово достъпни, основани на факти родилни грижи;

16. призовава държавите членки да се борят с физическите и словесните оскърбления, 
включително с бруталността от страна на гинеколози и акушери, които 
представляват форми на основано на пола насилие;
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СРЗП като стълбове на равенството между половете, демокрацията и 
премахването на основаното на пола насилие

17. призовава държавите членки да упражняват своята компетентност по отношение 
на СРЗП, като се стремят да защитават правата на човека, по-специално правото 
на здравеопазване, и да прилагат широк спектър от услуги за СРЗ, като гарантират 
спазването на принципа за избягване на регрес; 

18. призовава члена на Комисията, отговарящ за демокрацията и демографията, да 
възприеме основан на правата на човека подход за справяне с демографските 
предизвикателства, като гарантира, че всеки жител на ЕС може изцяло да 
реализира своите СРЗП, както и да се противопоставя на лицата, които използват 
СРЗП за подкопаване на ценностите и демокрацията на ЕС;

19. призовава члена на Комисията, отговарящ за здравеопазването и безопасността на 
храните, да насърчава и опазва СРЗП, както и да ги включи в следващата 
стратегия на ЕС за общественото здравеопазване;

20. призовава члена на Комисията, отговарящ за равнопоставеността, да насърчава и 
опазва СРЗП, както и да ги включи в следващата стратегия на ЕС за равенство 
между половете;

21. призовава члена на Комисията, отговарящ за международните партньорства, да 
подкрепя Европейския консенсус за развитие и целите за устойчиво развитие, по-
специално цели 3.7 и 5.6, за да се гарантира, че СРЗП продължават да бъдат 
приоритет за развитие във всички външни дейности на ЕС;

22. призовава Комисията да засили действията си за противодействие на враждебните 
реакции срещу правата на жените;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП) са един от важните въпроси в 
дискусията относно правата на човека и са неразривно свързани с ползването на 
основното право на здравеопазване, както и с постигането на равенство между половете и 
премахването на основаното на пола насилие. 

Настоящият доклад се появява в решаващ момент в ЕС, когато враждебните реакции и 
регресията на правата на жените набират скорост, допринасят за намаляването на 
придобитите права и застрашават здравето на жените. ЕП изрази загриженост по този 
въпрос, последно в резолюцията относно враждебните реакции срещу правата на жените и 
равенството между половете в ЕС1, като определи СРЗП за една от главните области, към 
които са насочени тези враждебни реакции. 

Предвид настоящото положение в ЕС, институциите на ЕС носят отговорност за 
насърчаване и подкрепа на СРЗП, както и за цялостното благосъстояние, здравето, 
безопасността и живота на жените. Както се посочва в резолюцията на ЕП относно 
криминализирането на сексуалното образование в Полша2 и в съответствие с Хартата на 
основните права на ЕС, Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и съдебната 
практика на Европейския съд по правата на човека, сексуалното и репродуктивното здраве 
(СРЗ) на жените е свързано с множество права на човека и държавите членки и на 
институциите на ЕС носят отговорност да гарантират висококачествени СРЗП. 
Съвместната позиция на ЕС трябва да се основава на правата на човека и да съответства 
на всички международни стандарти в областта на правата на човека. Враждебността към 
правата на жените оказва пряко влияние върху процесите на отслабване на демокрацията 
в ЕС, тъй като те се координират от участници, които използват СРЗП като инструмент за 
постигане на т.нар. демографски цели, като по този начин допринасят за подкопаването на 
демокрацията и личните свободи. Въпросът за СРЗП като въпрос, свързан с правата на 
човека, е неразделна част от въпроса за демокрацията, тъй като представлява рамка от 
хората за хората, която не може да бъде изпълнена без най-високия стандарт за защита на 
правата на човека. 

СРЗП попадат в сферата на компетентност на държавите членки и те носят отговорност да 
осигурят достъп до пълен набор от услуги в областта на СРЗП. Сексуалните и 
репродуктивните права (СРП) са признати за права на човека в международното и 
европейското право в областта на правата на човека3 и тяхното прекрачване представлява 
нарушение на правата на човека. Всички предизвикателства, свързани със СРЗП в 
държавите членки, представляват общи европейски предизвикателства. Това е не само 
политически и социален въпрос за ЕС, но и въпрос в областта на здравеопазването, който 
трябва да съчетава единен подход.

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_BG.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_BG.html 
3 Вж. Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe (Сексуално и репродуктивно здраве и 

права на жените), Комисар на Съвета на Европа по правата на човека, Съвет на Европа, декември 2017 г. 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_BG.html
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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Световната здравна организация (СЗО) признава необходимостта от всеобщ достъп до 
СРЗ като елемент на правото на здравеопазване4 и потвърждава ангажимента, поет в 
програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието 
(МКНР)5, за осигуряване на всеобщ достъп до услуги за СРЗ. Разискването не трябва да 
бъде дали да се осигури достъп до СРЗП, а по какъв начин това да стане, така че да се 
гарантира универсалност, достъпност и достъпна цена на пълния набор от услуги в 
областта на СРЗП, като се гарантира правото на здравеопазване. Настоящият доклад ще се 
съсредоточи върху няколко ключови области в рамките на СРЗП, но докладчикът 
подчертава, че някои други теми, свързани със СРЗП, които няма да бъдат обсъдени 
подробно, действително предизвикват загриженост, на която трябва да се обърне 
внимание евентуално чрез отделни доклади (например сурогатното майчинство). 

Според Фонда на ООН за населението6 изчерпателното образование в областта на 
сексуалността представлява основан на права и съсредоточен върху половете подход към 
образованието в областта на сексуалността. То включва точна научна информация 
относно човешкото развитие, анатомията и репродуктивното здраве, както и информация 
относно противозачатъчните, раждането и предаваните по полов път инфекции, 
включително ХИВ. 

В резолюцията на ЕП относно криминализирането на сексуалното образование в Полша7 
държавите членки се насърчават да въведат съобразено с възрастта изчерпателно 
образование в областта на сексуалността и връзките за младите хора в училищата. Това е 
от съществено значение за СРЗП и за борбата с основаното на пола насилие, сексуалната 
експлоатация, злоупотребите и нездравословните модели на поведение в отношенията. 
Необходимостта от пълен достъп до изчерпателно образование в областта на 
сексуалността във всички начални и средни училища понастоящем е по-неотложна от 
всякога, тъй като обемът на дезинформацията, свързана със СРЗП, е все по-голям. Един 
такъв пример е виден от проучване, проведено от openDemocracy, което разкри, че жените 
в целия свят, включително в ЕС, умишлено са погрешно информирани, за да се 
предотврати достъпът им до аборт8. Това излага живота на жените на риск и 
възпрепятства тяхното право на информиран избор, но също така представлява 
отклонение от основните принципи на демокрацията и правото на свобода и информация. 
Освен че ще се бори с нарастващия брой на съзнателните кампании и усилия за 
дезинформация, изчерпателното образование в областта на сексуалността също така 
представлява един от инструментите за справяне с насилието, основано на пола. 

Благодарение на контрацепцията хората могат да направят информиран избор за своето 
СРЗ и според СЗО9 използването на съвременни противозачатъчни през 2017 г. е 
предотвратило близо 308 милиона нежелани бременности. Положението в Европа показва, 
че все още има нужда от подобрение, като основна област е осигуряването на достъп за 

4 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1 
5 https://www.unfpa.org/icpd 
6 https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education 
7 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_BG.html 
8 https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-

across-latin-america/ 
9 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329884/WHO-RHR-19.18-eng.pdf?ua=1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1
https://www.unfpa.org/icpd
https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_BG.html
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-across-latin-america/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-across-latin-america/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329884/WHO-RHR-19.18-eng.pdf?ua=1
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всички10. През последните години се обръщаше най-голямо внимание на ХИВ/СПИН, 
докато финансирането както за семейно планиране, така и за репродуктивно 
здравеопазване намалява. Това е опасно и може да доведе до сериозни последствия11. 
Достъпът до съвременни противозачатъчни методи е част от основното право на 
здравеопазване и като такава трябва да бъде на разположение на всички лица в 
репродуктивна възраст. 

Според Центъра за репродуктивни права12 59% от жените в репродуктивна възраст живеят 
в страни, които в голяма степен разрешават абортите, а 41% от жените живеят в държави с 
рестриктивни закони. В ЕС само една държава членка не разрешава аборта при никакви 
обстоятелства (Малта) и една държава членка го разрешава при много малко 
обстоятелства с крайно ограничителни тенденции (Полша). Това, което тревожи и 
настоява за силен отговор от страна на ЕС, е очевидното вражеско отношение по 
отношение на правата на жените, като правото на безопасен и законен аборт е една от 
основните мишени на тези нападки. Ограничаването на абортите има тежки последици. 
Според оценки на СЗО всяка година се извършват 25 милиона небезопасни аборти и те 
често имат фатални последици. Правните ограничения на абортите не водят до по-малко 
аборти, а по-скоро принуждават жените да рискуват живота и здравето си, като търсят 
грижи, свързани с небезопасен аборт. Според Института Гутмахер делът на абортите е 37 
на 1 000 души в държави, които забраняват аборта изцяло или го разрешават само в 
случай на спасяване на живота на жената, и 34 на 1 000 души в държави, които като цяло 
дават възможност за аборт. Това е разлика, която не е статистически значима13. В ЕС това 
често води до положение, при което жените пътуват до други държави членки, за да 
извършат аборт, като по този начин застрашават здравето и живота си. 

Дори когато абортът е законен, пред достъпа до него съществуват пречки. Това води до 
нарушаване на правата на СРЗ, но също така и до неравенства при постигането на правата 
на жените в целия ЕС. Една от най-проблематичните пречки е отказът на медицински 
грижи въз основа на лични убеждения, когато медицински лица често не извършват 
аборти, като се позовават на личните си убеждения. Това не само лишава жените от 
правото им на здравеопазване и медицински процедури, но и повдига въпроса за 
публичните системи за пренасочване. Според проучването на ЕП относно последиците от 
възражението по съвест за СРЗП14 в националното законодателство често се дава 
възможност на здравните специалисти да откажат да предоставят стоки и услуги, срещу 
които са против, включително да извършват аборти или да предписват, продават или 
консултират относно противозачатъчни методи чрез „отказ да участват в дейност, която 
лицето счита за несъвместимо с неговите/нейните религиозни, морални, философски или 
етични убеждения“. Занапред това следва да се разглежда по-скоро като отказ от 
предоставяне на медицински грижи, а не като т.нар. „възражение по съвест“. Голям брой 
държави членки (над 20) предвиждат правото на т.нар. възражение по съвест, което се 
признава и от инструментите на ООН и Европейската конвенция за правата на човека. 
Следва да се отбележи, че това не е абсолютно право и ЕСПЧ постанови, че то не следва 

10 https://www.contraceptioninfo.eu/sites/contraceptioninfo.eu/files/contraception_infographic_2019_new.pdf 
11 https://www.epfweb.org/node/110 
12 https://reproductiverights.org/worldabortionlaws 
13 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/ 
14 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604969
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да се използва за блокиране на достъпа до услуги, на които хората имат право. На 
практика именно това се случва ежедневно в целия ЕС – жените нямат достъп до 
предоставеното им от закона право на аборт, тъй като медицинският персонал ги лишава 
от това медицинско обслужване, а обществените болници не въвеждат системи за 
публично пренасочване. Това е очевидно и многоизмерно нарушение и практически отказ 
да бъде упражнявано вече постигнато законно право.

Една от основните теми в този доклад е основано на доказателства и висококачествено 
обслужване на родилките. СЗО издаде препоръка за уважителни грижи за майките, което 
означава грижи, организирани за всички жени и предоставяни им по начин, който запазва 
тяхното достойнство, неприкосновеност на личния живот и поверителност, гарантира 
свобода от вреди и малтретиране и дава възможност за информиран избор и непрекъсната 
подкрепа по време на родилните мъки и раждането. Майчината смъртност е постоянен 
проблем, особено за малцинствата и уязвимите групи, и в ситуациите, в които възникват 
усложнения по време на родилните мъки рискът от сериозни заболявания и смъртни 
случаи се увеличава. Над една трета от смъртните случаи на родилки се дължат на 
усложнения, които възникват по време на родилните мъки, раждането или незабавно след 
него15. Това говори за факта, че при качествени грижи за родилките всички тези рискове 
могат да бъдат предотвратени. Достъпът до здравни услуги е право на човека, а също и 
това, да не бъде подложен на нехуманно и унизително отношение, като и двете попадат в 
по-тесния обхват на услугите, свързани със СРЗП. Появява се и все по-голям брой 
свидетелства, които трябва да бъдат взети под внимание, за насилие, преживяно от жени 
при раждане на дете в здравно заведение и по време на медицински процедури при 
предродилни, родилни и следродилни грижи, както и като цяло преживяване на брутално 
отношение от страна на гинеколози и акушери. 

Настоящият доклад ще внесе широк принос към състоянието на СРЗП в целия ЕС и целта 
му е да се потвърди ангажиментът на ЕС за защита на правата на човека, с позоваване на 
правото на здраве, физическа и психическа неприкосновеност, равенство, 
недискриминация, здравеопазване, образование. В него се потвърждава отново, че 
нарушенията или отказът на достъп до СРЗП представляват нарушения на правата на 
човека и основано на пола насилие и като такива са европейско предизвикателство, което 
трябва да бъде преодоляно, без отклонение от всички ценности и принципи, на които се 
основава Европейският съюз, като демокрацията, равенството и ненасилието. 

15 https://extranet.who.int/rhl/topics/preconception-pregnancy-childbirth-and-postpartum-care/care-during-
childbirth/who-recommendation-respectful-maternity-care-during-labour-and-childbirth 
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