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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în 
contextul sănătății femeilor
(2019/2165(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare (CIPD), care a 
avut loc la Cairo în 1994, programul său de acțiune, precum și rezultatele conferințelor 
sale de revizuire,

– având în vedere Declarația de la Nairobi privind CIPD25 de la 1 noiembrie 2019 
intitulată „Accelerarea îndeplinirii promisiunilor”, angajamentele naționale și ale 
partenerilor și acțiunile de colaborare anunțate la reuniunea la nivel înalt de la Nairobi,

– având în vedere Platforma de acțiune de la Beijing și rezultatele conferințelor sale de 
revizuire,

– având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată la 25 septembrie 
2015 și care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, și, în special, obiectivele sale de 
dezvoltare durabilă (ODD) 3, 5 și 16,

– având în vedere Atlasul Contracepției 2017, 2018, 2019 și 2020, care clasifică accesul la 
contracepție în Europa geografică și care evidențiază inegalitățile din Europa, precum și 
faptul că nevoia nesatisfăcută de contracepție în unele părți ale Europei a trecut în mare 
măsură neobservată,

– având în vedere Recomandările generale privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare față de femei (CEDAW) nr. 21 (1994), nr. 24 (1999), nr. 28 (2010), nr. 33 
(2015) și nr. 35 (2017),

– având în vedere articolul 12 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, 
sociale și culturale, 

– având în vedere Comentariul general nr. 22 al Comitetului ONU pentru drepturile 
economice, sociale și culturale din 2 mai 2016 privind dreptul la sănătatea sexuală și 
reproductivă,

– având în vedere articolele 2, 7, 17 și 26 din Pactul internațional cu privire la drepturile 
civile și politice, 

– având în vedere Comentariul general nr. 36 al Comitetului pentru Drepturile Omului al 
ONU din 30 octombrie 2018 cu privire la articolul 6 din Pactul internațional cu privire 
la drepturile civile și politice, referitor la dreptul la viață,

– având în vedere Raportul intermediar al Raportorului special al ONU din 3 august 2011 
privind dreptul fiecăruia de a se bucura de cel mai înalt nivel de sănătate fizică și 
mentală,
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– având în vedere Raportul Raportorului special al ONU din 4 aprilie 2016 privind dreptul 
fiecăruia de a se bucura de cel mai înalt nivel de sănătate fizică și mentală,

– având în vedere rapoartele Raportorului special al ONU pentru violența împotriva 
femeilor, cauzele și consecințele sale, inclusiv raportul din 11 iulie 2019 privind o 
abordare bazată pe drepturile omului a relelor tratamente și a violenței împotriva 
femeilor în cadrul serviciilor de sănătate reproductivă, cu accent pe naștere și violența 
obstetrică,

– având în vedere declarația OMS din 2015 privind prevenirea și eliminarea lipsei de 
respect și a abuzului în timpul nașterii,

– având în vedere raportul Comitetului pentru Egalitate și Nediscriminare al Consiliului 
Europei din 16 septembrie 2019 referitor la violența obstetrică și ginecologică,

– având în vedere Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare 
a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și 
servicii și furnizarea de bunuri și servicii1,

– având în vedere raportul Grupului de lucru al ONU din 8 aprilie 2016 privind chestiunea 
discriminării femeilor în drept și în practică, prezentat în cadrul celei de a 32-a sesiuni a 
Consiliului pentru Drepturile Omului din iunie 2016,

– având în vedere Secțiunea II a Raportului Grupului de lucru al ONU din 14 mai 2018 
privind chestiunea discriminării femeilor în drept și în practică, 

– având în vedere Secțiunea III a Raportului Grupului de lucru al ONU din 8 aprilie 2016 
privind chestiunea discriminării femeilor în drept și în practică,

– având în vedere Raportul Raportorului special al ONU din 10 ianuarie 2019 cu privire la 
situația apărătorilor drepturilor omului,

– având în vedere Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 
martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale 
transfrontaliere2,

– având în vedere Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 
noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz 
uman3,

– având în vedere Declarația comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor 
statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, al Parlamentului European și al Comisiei 
Europene din 19 noiembrie 2018 intitulată „Noul consens european privind dezvoltarea: 
Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”, în care UE își reafirmă 
angajamentul față de promovarea, protejarea și exercitarea dreptului fiecărei persoane 
de a avea control deplin asupra sexualității sale și a sănătății sale sexuale și 
reproductive, de a putea hotărî în mod liber și responsabil cu privire la aceste aspecte și 

1 JO L 373, 21.12.2004, p. 37.
2 JO L 88, 4.4.2011, p. 45.
3 JO L 311, 28.11.2001, p. 67.
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de a trăi fără a fi supusă discriminării, constrângerii sau violenței,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 noiembrie 2019 referitoare la incriminarea educației 
sexuale în Polonia4,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 februarie 2019 referitoare la regresul drepturilor 
femeii și al egalității de gen în UE5,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 februarie 2017 referitoare la promovarea egalității 
de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică6,

– având în vedere Pactul european pentru egalitatea de gen (2011-2020) adoptat de 
Consiliu la 7 martie 2011,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 2 decembrie 2003 privind depistarea 
cancerului7,

– având în vedere orientările europene pentru asigurarea calității în depistarea cancerului 
de col uterin din 7 mai 2008 și orientările europene pentru asigurarea calității în 
depistarea și diagnosticarea cancerului de sân din 12 aprilie 2006,

– având în vedere documentul tematic al Comisarului pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei din decembrie 2017 privind sănătatea și drepturile sexuale și 
reproductive ale femeilor în Europa,

– având în vedere Strategia 2017-2021 a OMS privind sănătatea și bunăstarea femeilor 
din regiunea europeană și Planul de acțiune pentru sănătatea sexuală și a reproducerii 
din 2016: către realizarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în Europa – să nu 
lăsăm pe nimeni în urmă,

– având în vedere Strategia mondială 2016-2030 a OMS pentru sănătatea femeilor, 
copiilor și adolescenților,

– având în vedere standardele Biroului regional pentru Europa al OMS și standardele 
BZgA pentru educația sexuală în Europa: un cadru pentru factorii de decizie, autoritățile 
educaționale și de sănătate și specialiști, precum și orientările tehnice internaționale ale 
UNESCO privind educația sexuală: o abordare bazată pe date concrete,

– având în vedere decizia Comitetului european pentru drepturile sociale din 30 martie 
2009 privind plângerea colectivă nr. 45/2007 a Centrului internațional pentru protecția 
juridică a drepturilor omului (INTERIGHTS)/Croația și comentariul general nr. 15 al 
Comitetului ONU pentru drepturile copilului din 17 aprilie 2013 privind dreptul 
copilului la exercitarea celui mai înalt standard de sănătate posibil (articolul 24), care 
subliniază că adolescenții ar trebui să aibă acces la informații adecvate și obiective 
privind chestiunile sexuale și reproductive,

4 Texte adoptate, P9_TA(2019)0058.
5 Texte adoptate, P8_TA(2019)0111.
6 JO C 252, 18.7.2018, p. 99.
7 JO L 327, 16.12.2003, p. 34.
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– având în vedere raportul Fondului ONU pentru Populație privind situația populației la 
nivel mondial în 2019, intitulat „Unfinished Business: the pursuit of rights and choices 
for all” („O chestiune nefinalizată: asigurarea drepturilor și a libertății de a alege pentru 
toți”),

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A9-
0000/2020),

A. întrucât sănătatea sexuală și reproductivă este o stare de bunăstare fizică, emoțională, 
mentală și socială în ceea ce privește toate aspectele legate de sexualitate și reproducere, 
nu doar absența disfuncției, a infirmității sau a mortalității, și întrucât fiecare persoană 
are dreptul de a lua decizii cu privire la corpul său8;

B. întrucât sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SRHR) se bazează pe 
drepturile tuturor persoanelor ca integritatea corporală și autonomia personală să le fie 
respectate; să își definească orientarea sexuală și identitatea de gen; să decidă dacă, cu 
cine și când să fie active din punct de vedere sexual; să decidă dacă, când și cu cine să 
se căsătorească și când, dacă și în ce mod să aibă unul sau mai mulți copii; să aibă acces 
la informațiile și sprijinul necesare pentru realizarea tuturor celor de mai sus9;

C. întrucât drepturile sexuale și reproductive sunt recunoscute ca drepturi ale omului în 
legislația internațională și europeană privind drepturile omului10;

D. întrucât încălcările SRHR constituie încălcări ale drepturilor omului, în special ale 
dreptului la viață, integritate fizică și mentală, egalitate, nediscriminare, sănătate și 
educație; întrucât încălcările SRHR ale femeilor reprezintă o formă de violență 
împotriva femeilor și a fetelor;

E. întrucât, deși UE are unele dintre cele mai înalte standarde SRHR din lume, există în 
continuare provocări, lipsa accesului, lacune și inegalități;

F. întrucât printre provocările și obstacolele în materie de SRHR se numără: lipsa 
accesului, refuzul de a acorda îngrijiri medicale pe motive de convingeri personale, 
violența pe criterii de gen, violența ginecologică și obstetrică, lipsa unei educații sexuale 
cuprinzătoare, refuzul accesului la informații/educație, lipsa metodelor contraceptive 
disponibile, accesul limitat la tratamentele de reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu transmitere sexuală și ale HIV, disparitățile în 
ceea ce privește mortalitatea maternă, ratele ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile de gen și practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 

8 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights (Sinteză privind 
sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente), The Lancet, Londra, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
9 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights (Sinteză privind 
sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente), The Lancet, Londra, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
10 Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, „Sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile 
femeilor în Europa”, Consiliul Europei, Strasbourg, 2017, 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
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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genitală a femeilor, căsătoriile timpurii, forțate și infantile și crimele de onoare;

G. întrucât indisponibilitatea unor informații exacte din punct de vedere științific încalcă 
drepturile persoanelor de a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la propriile 
SRHR;

H. întrucât pachetul esențial de măsuri privind sănătatea sexuală și reproductivă cuprinde: 
o educație sexuală cuprinzătoare; mijloace de contracepție moderne; îngrijire prenatală, 
în timpul nașterii și postnatală; moașe; îngrijire obstetrică și a nou-născuților; servicii de 
avort legale, efectuate în condiții de siguranță; prevenirea și tratarea HIV și a altor 
infecții cu transmitere sexuală; servicii care au ca scop detectarea, prevenirea și tratarea 
violenței sexuale și a violenței pe criterii de gen; tratarea cancerelor tractului 
reproducător și servicii de fertilitate;

I. întrucât o educație sexuală cuprinzătoare facilitează alegerile în cunoștință de cauză 
privind reproducerea;

J. întrucât unele state membre aplică în continuare legi care interzic avortul, cu excepția 
unor circumstanțe strict definite, obligând femeile să facă avorturi clandestine, să 
călătorească în alte țări sau să își ducă sarcina la termen împotriva voinței lor, ceea ce 
reprezintă o încălcare a drepturilor omului și o formă de violență pe criterii de gen;

K. întrucât, chiar și în cazul în care avortul este disponibil din punct de vedere juridic, 
există adesea obstacole în calea accesului la avort;

L. întrucât nicio femeie nu ar trebui să moară la naștere, iar îngrijirile maternale bazate pe 
date concrete constituie un drept al omului;

M. întrucât aspectele legate de SRHR sunt adesea instrumentalizate de oponenții drepturilor 
reproductive care apelează la interesele naționale pentru a atinge obiectivele 
demografice, contribuind astfel la erodarea democrației și a libertăților personale;

N. întrucât s-au înregistrat progrese în domeniul drepturilor femeilor și al SRHR, însă 
oponenții drepturilor reproductive au avut totuși o influență asupra legislației și 
politicilor naționale, încercând să submineze SRHR, astfel cum a remarcat Parlamentul 
în rezoluția sa referitoare la regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE și 
Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați în raportul său din 
22 noiembrie 2019 privind Beijing +25 – Cea de a 5-a revizuire a modului de punere în 
aplicare a Platformei de acțiune de la Beijing în statele membre ale UE,

Găsirea unui consens și abordarea provocărilor privind SRHR ca provocări ale UE

1. invită UE, organismele și agențiile sale să sprijine și să promoveze accesul la serviciile 
SRHR și solicită statelor membre să asigure accesul la o gamă completă de SRHR și să 
elimine toate barierele care împiedică accesul deplin la SRHR;

2. în conformitate cu principiul subsidiarității și în concordanță cu competențele naționale, 
invită statele membre să protejeze dreptul tuturor persoanelor de a face alegeri în 
cunoștință de cauză cu privire la SRHR;

3. invită statele membre să abordeze provocările în ceea ce privește accesarea sau 
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exercitarea SRHR și să se asigure că nicio persoană nu este lăsată în urmă prin faptul că 
nu este în măsură să își exercite dreptul la sănătate;

4. reamintește că toate politicile legate de SRHR ar trebui să se bazeze pe dovezi fiabile și 
obiective din partea unor organizații precum OMS, alte agenții ale ONU și Consiliul 
Europei;

5. reafirmă apelul adresat statelor membre de către Comisarul pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei11 de a garanta resurse bugetare suficiente pentru SRHR și de a 
asigura disponibilitatea unor resurse umane adecvate;

Sănătatea sexuală și reproductivă ca element esențial al unei stări bune de sănătate 

6. invită statele membre să instituie strategii și programe de monitorizare eficiente care să 
garanteze accesul la o gamă completă de servicii SRHR;

7. reamintește că toate intervențiile medicale legate de SRHR trebuie să aibă loc cu 
consimțământul în deplină cunoștință de cauză al persoanei respective;

a) O educație sexuală cuprinzătoare aduce beneficii tinerilor

8. îndeamnă statele membre să asigure accesul la o educație sexuală corectă și 
cuprinzătoare din punct de vedere științific pentru toți copiii din învățământul primar și 
secundar, în conformitate cu standardele OMS;

9. invită statele membre să combată răspândirea dezinformării discriminatoare și nesigure 
în domeniul SRHR;

b) Contracepția modernă ca strategie pentru realizarea egalității de gen 

10. invită statele membre să asigure accesul la metode contraceptive, protejând astfel 
dreptul fundamental la sănătate;

11. invită statele membre să se asigure că mijloacele de contracepție sunt incluse în 
sistemele naționale de rambursare și în politicile de sănătate și să recunoască faptul că 
această acoperire ar trebui extinsă la toate persoanele aflate la vârsta reproductivă;

c) Servicii de îngrijire legale și în condiții de siguranță privind avortul, bazate pe 
sănătatea și drepturile femeilor

12. reafirmă faptul că avortul trebuie să fie o decizie voluntară bazată pe cererea unei femei, 
exprimată prin propria sa voință liberă, în conformitate cu standardele medicale bazate 
pe orientările OMS și invită statele membre să asigure accesul la servicii de avort legale 
și în condiții de siguranță;

13. îndeamnă statele membre să reglementeze obstacolele în calea avortului legal și 
reamintește că acestea au responsabilitatea de a se asigura că femeile au acces la 

11 Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, „Sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile 
femeilor în Europa”, Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Consiliul Europei, 2017, 
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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drepturile care le sunt conferite prin lege;

14. invită statele membre să își revizuiască dispozițiile legale naționale privind avortul și să 
le alinieze la standardele internaționale privind drepturile omului și la cele mai bune 
practici regionale, asigurând faptul că avortul la cererea unei femei este legal în 
perioada timpurie a sarcinii și chiar mai târziu în cazul în care sănătatea sau viața femeii 
este în pericol;

d) Îngrijiri maternale pentru toată lumea 

15. invită statele membre să ia măsuri pentru a se asigura că toate femeile au acces la 
îngrijiri maternale accesibile, bazate pe date concrete;

16. invită statele membre să combată abuzurile fizice și orale, inclusiv violența ginecologică 
și obstetrică, care constituie forme de violență pe criterii de gen;

SRHR în calitate de piloni ai egalității de gen, ai democrației și ai eliminării violenței pe 
criterii de gen

17. invită statele membre să își exercite competența în domeniul SRHR prin eforturi de 
protejare a drepturilor omului, în special a dreptului la sănătate, și să pună în aplicare o 
gamă largă de servicii de sănătate sexuală și reproductivă, asigurând respectarea 
principiului non-regresului; 

18. invită comisara pentru democrație și demografie să adopte o abordare bazată pe 
drepturile omului pentru a face față provocărilor demografice, asigurându-se că fiecare 
rezident al UE își poate realiza pe deplin SRHR, și să se opună celor care utilizează 
SRHR pentru a submina valorile UE și democrația;

19. invită comisara pentru sănătate și siguranță alimentară să promoveze și să protejeze 
SRHR și să le includă în următoarea strategie a UE în materie de sănătate publică;

20. invită comisara pentru egalitate să promoveze și să protejeze SRHR și să le includă în 
următoarea strategie a UE în materie de egalitate de gen;

21. invită comisara pentru parteneriate internaționale să sprijine Consensul european 
privind dezvoltarea și ODD, în special obiectivele 3.7 și 5.6, pentru a se asigura că 
SRHR rămân o prioritate de dezvoltare în toate activitățile externe ale UE;

22. invită Comisia să își intensifice acțiunile de combatere a regresului drepturilor femeilor;

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SRHR) reprezintă unul dintre 
principalele aspecte ale discuției privind drepturile omului și nu pot fi disociate de exercitarea 
dreptului fundamental la sănătate, precum și de realizarea egalității de gen și eliminarea 
violenței pe criterii de gen. 

Prezentul raport este redactat la un moment crucial în UE, când regresul drepturilor femeilor 
câștigă teren și contribuie la erodarea drepturilor dobândite și la periclitarea sănătății femeilor. 
Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea cu privire la această chestiune, cel mai recent 
în rezoluția referitoare la regresul drepturilor femeilor1, care evidențiază SRHR drept unul 
dintre domeniile-cheie care sunt vizate. 

Având în vedere situația actuală din UE, este responsabilitatea instituțiilor UE să promoveze 
și să sprijine SRHR, precum și bunăstarea generală, sănătatea, siguranța și viața femeilor. 
După cum se afirmă în Rezoluția Parlamentului European referitoare la incriminarea educației 
sexuale în Polonia2 și în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE, cu Convenția 
europeană a drepturilor omului (CEDO) și cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor 
Omului, sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor este legată de mai multe drepturi ale 
omului, iar statele membre și instituțiile UE au responsabilitatea de a garanta o înaltă calitate 
a SRHR. Poziția comună a UE trebuie să fie bazată pe drepturile omului și să respecte toate 
standardele internaționale în materie de drepturi ale omului. Regresul drepturilor femeilor are 
o influență directă asupra procesului de subminare a democrației în UE, deoarece acestea sunt 
coordonate de actori care utilizează SRHR pentru a atinge așa-numitele obiective 
demografice, contribuind astfel la erodarea democrației și a libertăților personale. Problema 
SRHR ca un aspect legat de drepturile omului este inseparabilă de cea a democrației, întrucât 
este un cadru pe care oamenii îl împărtășesc și care nu poate fi realizat fără cel mai înalt 
standard de protecție a drepturilor omului. 

SRHR intră în sfera de competență a statelor membre și, ca atare, acestea au responsabilitatea 
de a asigura accesul la o gamă completă de servicii SRHR. Drepturile sexuale și reproductive 
sunt recunoscute ca drepturi ale omului în legislația internațională și europeană privind 
drepturile omului3, iar încălcările SRHR constituie încălcări ale drepturilor omului. Toate 
provocările legate de SRHR cu care se confruntă statele membre constituie provocări comune 
la nivel european. Aceasta nu este doar o problemă politică și socială pentru UE, ci și o 
problemă de sănătate care trebuie să adopte o abordare unificată.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recunoaște necesitatea unui acces universal la 
sănătatea sexuală și reproductivă ca o componentă a dreptului la sănătate4 și își reiterează 
angajamentul asumat în cadrul Programului de acțiune al CIPD5 de a asigura accesul universal 
la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă. Nu trebuie să se dezbată dacă să se asigure 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_RO.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_RO.html 
3 A se vedea „Sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile femeilor în Europa”, Comisarul pentru drepturile 
omului al Consiliului Europei, Consiliul Europei, decembrie 2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe 
4 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1 
5 https://www.unfpa.org/icpd 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_RO.html
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1
https://www.unfpa.org/icpd
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accesul la SRHR, ci în ce mod să se facă acest lucru astfel încât să se asigure universalitatea și 
accesibilitatea (inclusiv din punct de vedere financiar) unei game complete de servicii în 
materie de SRHR, garantând dreptul la sănătate. Prezentul raport se va concentra asupra 
câtorva domenii-cheie din domeniul SRHR, însă raportorul subliniază că alte subiecte legate 
de SRHR, care nu vor fi discutate în detaliu, reprezintă preocupări care trebuie abordate, 
eventual prin intermediul unor rapoarte separate (de exemplu, mamele-surogat). 

Potrivit Fondului ONU pentru Populație6, o educație sexuală cuprinzătoare este o abordare 
bazată pe drepturi și axată pe egalitatea de gen a educației sexuale. Aceasta include informații 
precise din punct de vedere științific privind dezvoltarea umană, anatomia și sănătatea 
reproducerii, precum și informații privind contracepția, nașterea și infecțiile cu transmitere 
sexuală, inclusiv HIV. 

Rezoluția PE referitoare la incriminarea educației sexuale în Polonia7 a încurajat statele 
membre să introducă o educație sexuală și relațională cuprinzătoare, adaptată vârstei pentru 
tineri în școli. Aceasta este esențială pentru îndeplinirea SRHR și pentru combaterea violenței 
pe criterii de gen, a exploatării sexuale, a abuzului și a modelelor nesănătoase de 
comportament în relații. Necesitatea unui acces complet la o educație sexuală cuprinzătoare în 
toate școlile primare și secundare este acum mai urgentă ca oricând, deoarece există tot mai 
multă dezinformare cu privire la SRHR. Un exemplu în acest sens provine dintr-o anchetă 
desfășurată de openDemocracy, care a arătat că femeile din întreaga lume, inclusiv din UE, 
sunt informate greșit în mod intenționat pentru a preveni accesul lor la avort.8 Acest lucru 
creează riscuri pentru viața femeilor și le privează de dreptul la o alegere în cunoștință de 
cauză, dar reprezintă și o derogare de la principiile de bază ale democrației și dreptului la 
libertate și la informare. Pe lângă contracararea numărului tot mai mare de campanii și acțiuni 
deliberate de dezinformare, educația sexuală cuprinzătoare reprezintă, de asemenea, unul 
dintre instrumentele de combatere a violenței pe criterii de gen. 

Contracepția le permite oamenilor să facă alegeri în cunoștință de cauză cu privire la sănătatea 
lor sexuală și reproductivă și, potrivit OMS9, se estimează că în 2017 utilizarea 
contraceptivelor moderne a împiedicat 308 milioane de sarcini nedorite. Situația din întreaga 
Europă arată că este încă nevoie de îmbunătățiri, domeniul crucial fiind asigurarea accesului 
pentru toți10. În ultimii ani, atenția s-a concentrat cel mai mult pe HIV/SIDA, în timp ce 
finanțarea atât pentru planificarea familială, cât și pentru sănătatea reproducerii a scăzut. 
Acest lucru este periculos și ar putea avea consecințe grave11. Accesul la metode 
contraceptive moderne face parte din dreptul fundamental la sănătate și, ca atare, trebuie să fie 
disponibil pentru toate persoanele aflate la vârsta reproducerii. 

Potrivit Centrului pentru drepturile de reproducere12, 59 % din femeile aflate la vârsta de 
reproducere trăiesc în țări care permit avortul la scară largă, iar 41 % dintre femei trăiesc sub 

6 https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education 
7 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_RO.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 
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 

https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_RO.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
https://www.contraceptioninfo.eu/sites/contraceptioninfo.eu/files/contraception_infographic_2019_new.pdf
https://www.epfweb.org/node/110
https://reproductiverights.org/worldabortionlaws
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incidența unor legi restrictive. În UE, un singur stat membru nu permite avortul în niciun caz 
(Malta), iar un stat membru nu permite acest lucru decât în condiții foarte limitate, cu tendințe 
foarte restrictive (Polonia). Ceea ce este îngrijorător și necesită de urgență un răspuns ferm 
din partea UE este regresul evident în ceea ce privește drepturile femeilor, dreptul la un avort 
sigur și legal fiind unul dintre obiectivele principale ale acestor atacuri. Restricționarea 
avortului are consecințe grave. OMS estimează că în fiecare an au loc 25 de milioane de 
avorturi nesigure și că de multe ori acestea au consecințe fatale. Restricțiile legale privind 
avortul nu conduc la scăderea numărului de avorturi, ci obligă în schimb femeile să își riște 
viața și sănătatea prin apelarea la servicii nesigure de avort. Potrivit Institutului Guttmacher, 
rata avortului este de 37 la 1 000 de persoane în țările care interzic cu totul avortul sau care îl 
permit doar pentru salvarea vieții unei femei, și de 34 la 1 000 de persoane în țările care 
permit la scară largă avortul. Această diferență nu este semnificativă statistic.13 În UE, acest 
lucru le determină deseori pe femei să se deplaseze în alte state membre pentru a beneficia de 
servicii de avort, punându-și astfel în pericol sănătatea și viața. 

Chiar și atunci când este disponibil din punct de vedere juridic, există obstacole în calea 
accesului la avort. Acest lucru duce la încălcarea SRHR, dar și la inegalități în exercitarea 
drepturilor femeilor în întreaga UE. Una dintre cele mai problematice bariere este refuzul 
asistenței medicale pe baza convingerilor personale, când adesea profesioniștii din domeniul 
îngrijirilor medicale nu efectuează avorturi, făcând apel la convingerile lor personale. Acest 
lucru nu numai că privează femeile de dreptul lor la sănătate și la proceduri medicale, ci ridică 
și problema sistemelor publice de sesizare. Potrivit studiului PE privind implicațiile obiecției 
pe motive de conștiință referitoare la SRHR14, legislația națională în materie de SRHR le 
permite adesea profesioniștilor în domeniul sănătății să opteze să nu furnizeze bunuri și 
servicii cu care nu sunt de acord din punct de vedere moral, inclusiv să efectueze avorturi sau 
să prescrie, să vândă metode contraceptive sau să ofere consultanță cu privire la acestea, prin 
„refuzul de a participa la o activitate pe care o persoană o consideră incompatibilă cu 
convingerile sale religioase, morale, filozofice sau etice. Dacă dorim să progresăm, aceasta ar 
trebui considerată drept o negare a îngrijirii medicale, mai degrabă decât o așa-numită 
obiecție pe motive de conștiință. Un număr mare de state membre (peste 20) prevăd dreptul la 
așa-numita obiecție pe motive de conștiință, care este recunoscută, de asemenea, de 
instrumentele ONU și de Convenția europeană a drepturilor omului. În special, acesta nu este 
un drept absolut, iar CEDO a statuat că nu ar trebui să fie utilizat pentru a bloca accesul la 
serviciile la care persoanele au dreptul în mod legal. În practică, acest lucru se întâmplă zilnic 
în întreaga UE – femeile nu au acces la dreptul lor legal de a avorta, deoarece personalul 
medical refuză să le acorde îngrijire medicală, spitalele publice nefiind în măsură să introducă 
sisteme publice de sesizare. Aceasta este o încălcare evidentă și multidimensională și o negare 
practică a exercitării unui drept legal deja obținut.

Unul dintre subiectele-cheie ale prezentului raport este acordarea de îngrijiri maternale de 
înaltă calitate, bazate pe date concrete. OMS a emis o recomandare pentru îngrijiri maternale 
respectuoase, care înseamnă îngrijiri organizate pentru toate femeile și puse la dispoziția 
acestora, astfel încât demnitatea, viața privată și confidențialitatea să le fie respectate, să se 
asigure că nu sunt supuse la vătămări și rele tratamente și să li se ofere posibilitatea de a alege 

13 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/ 
14 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=IPOL_STU%282018%29604969

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/
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în cunoștință de cauză și de a beneficia de sprijin continuu în timpul travaliului și al nașterii. 
Mortalitatea maternă este o problemă permanentă, în special pentru grupurile minoritare și 
vulnerabile, iar în situațiile în care apar complicații în timpul travaliului, crește riscul de 
morbiditate gravă și de deces. Peste o treime din decesele materne sunt atribuite 
complicațiilor care apar în timpul travaliului, al nașterii sau al perioadei postpartum 
imediate15. Acest lucru denotă faptul că dacă toată lumea beneficiază de îngrijiri maternale de 
calitate, astfel de riscuri pot fi prevenite. Este un drept al omului de a avea acces la servicii de 
sănătate, precum și de a nu fi supus unui tratament inuman și degradant și ambele țin de 
domeniul de aplicare cel mai restrâns al serviciilor SRHR. Există, de asemenea, un număr din 
ce în ce mai mare de rapoarte care apar cu privire la violența femeilor în timpul nașterii unui 
copil și în procedurile medicale de îngrijire prenatală, în timpul nașterii și postnatală, precum 
și, în general, cu privire la violența ginecologică și obstetrică, care trebuie combătute. 

Prezentul raport va oferi o prezentare generală a situației SRHR în întreaga UE, iar obiectivul 
este de a reafirma angajamentul UE față de protecția drepturilor omului, cu referire la dreptul 
la sănătate, integritate fizică și mentală, egalitate, nediscriminare, sănătate, educație. Acesta 
reafirmă faptul că încălcările SRHR sau refuzul accesului la acestea constituie încălcări ale 
drepturilor omului și violență pe criterii de gen și, ca atare, constituie o provocare europeană 
care trebuie abordată, fără a aduce atingere tuturor acestor valori și principii pe care Uniunea 
Europeană este fondată, precum democrația, egalitatea și non-violența. 

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 

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

