
Η ΣΑΥΔ ενισχύει την υγεία και ευημερία όλων των ευρωπαίων πολιτών 
από την πρόσβαση σε αντισύλληψη και φροντίδα τερματισμού 
εγκυμοσύνης, όπως και την πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας 
και περιεκτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μέχρι την προστασία από τη 
βία και τον εξαναγκασμό, ανεξαρτήτως κοινωνικού φύλου ή σεξουαλικού 
προσανατολισμού. Όταν οι άνθρωποι στερούνται καθολικής πρόσβασης 
στη ΣΑΥΔ είναι αδύνατον να επιτευχθεί ισότητα των φύλων. Δυστυχώς, το 
2019 η πρόσβαση σε αυτά τα δικαιώματα είναι ευρέως διαφοροποιημένη 
εντός και μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα 
επιβλαβές για όσους βρίσκονται σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση. Η ΣΑΥΔ βρίσκεται 
όλο και περισσότερο υπό απειλή λόγω της ανόδου ανελεύθερων κινημάτων 

εξαναγκασμού κατά της ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων των γυναικών 
και των ΛΟΑΤΙ και της συρρικνούμενης κοινωνίας των πολιτών εντός της ΕΕ. 

Το Ευρωκοινοβούλιο υπήρξε παραδοσιακά εκείνος ο ευρωπαϊκός θεσμός 
που στήριζε περισσότερο τη ΣΑΥΔ και αυτό πρέπει να συνεχίσει. Επειδή 
αντιπροσωπεύει άμεσα τους ευρωπαίους πολίτες, το Ευρωκοινοβούλιο έχει 
συγκεκριμένη φωνή και ευθύνη να διασφαλίσει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει τα 
ζητήματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους ψηφοφόρους. Σύμφωνα με το 
Ευρωβαρόμετρο του 2017, 91% των ευρωπαίων πιστεύουν ότι η προώθηση 
της ισότητας των φύλων είναι σημαντική για την εξασφάλιση μιας δίκαιης και 
δημοκρατικής κοινωνίας. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΩΣ 
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ 
ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΣΑΥΔ);

Δημοκρατία, κράτος δικαίου και 
ανθρώπινα δικαιώματα
Οι θεμελιώδης αξίες της ΕΕ 

περιλαμβάνουν τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τον σεβασμό για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Μέσω του Άρθρου 7, η ΕΕ μπορεί να 
παρακολουθεί και εντέλει να επιβάλει κυρώσεις 
στα Κράτη Μέλη εάν αυτά παραβιάσουν τις αξίες 
της ΕΕ. Το 2017, το Άρθρο 7 ενεργοποιήθηκε 
εναντίον της Πολωνίας και το Ευρωκοινοβούλιο 
υιοθέτησε ένα ψήφισμα για την κατάσταση 
του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας το 
οποίο καλούσε την Πολωνία να σεβαστεί 
κυρίως τη ΣΑΥΔ των γυναικών. Το 2018, για 
πρώτη φορά, το Ευρωκοινοβούλιο ανέλαβε την 
πρωτοβουλία να ενεργοποιήσει το Άρθρο 7 
κατά της Ουγγαρίας με ένα ψήφισμα το οποίο 
συμπεριλάμβανε συστάσεις για τη βελτίωση 
της ισότητας των φύλων στη χώρα. Στις αρχές 
του 2019 οι Ευρωβουλευτές ενέκριναν πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνδεθούν τα 
κονδύλια της ΕΕ με τον σεβασμό προς το κράτος 
δικαίου.

Ισότητα των φύλων και αρχή της 
μη διάκρισης 
Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 

και η αρχή της μη διάκρισης αποτελούν βασικές 
αξίες της ΕΕ.
Μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
η ΕΕ στοχεύει στην προώθηση της ισότητας 
των φύλων σε όλες της τις πολιτικές. Η αρχή της 
μη διάκρισης εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές 
της ΕΕ και περιλαμβάνει τις διακρίσεις λόγω 
φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Η ΕΕ 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ; 

ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ Η ΣΑΥΔ ΑΝΗΚΕΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΣΤΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ, Η ΕΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ 
ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

χρηματοδοτεί οργανώσεις που προωθούν την αρχή 
της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της 
καταπολέμησης της έμφυλης βίας στην Ευρώπη. 
Η τρέχουσα Στρατηγική Δέσμευση της ΕΕ για την 
Ισότητα των Φύλων και ο Κατάλογος Δράσεων για 
την προώθηση της Ισότητας των ΛΟΑΤΙ πρέπει να 
επικαιροποιηθούν από την επόμενη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Το Ευρωκοινοβούλιο και κάποια 
Κράτη Μέλη έχουν ζητήσει από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει πιο ολοκληρωμένες στρατηγικές για την 
ισότητα των φύλων και την κοινότητα ΛΟΑΤΙ.

Ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη 
εκτός των συνόρων της ΕΕ
Μέσω των εξωτερικών της πολιτικών και 

των χρηματοδοτικών της εργαλείων η ΕΕ προωθεί 
και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία και παρέχει αναπτυξιακή και 
χρηματοδοτική βοήθεια. Παρέχει προστασία στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και χρηματοδοτεί οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών που εργάζονται για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την 
πρόσβαση στη ΣΑΥΔ και κατά της έμφυλης βίας 
σε τρίτες χώρες 

Δημόσια Υγεία
Η Στρατηγική της ΕΕ για την Υγεία 
συμπληρώνει τις εθνικές στρατηγικές 

για την υγεία και στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ 
των Κρατών Μελών εστιάζοντας στη βελτίωση 
της δημόσιας υγείας και την πρόληψη ασθενειών, 
παρέχοντας ίση πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους 
τους ευρωπαίους πολίτες και προωθώντας 

την έρευνα και τις βέλτιστες πρακτικές. Η ΕΕ 
χρηματοδοτεί προγράμματα υγείας κάποια εκ 
των οποίων υλοποιούνται από ΜΚΟ. Το 2017 το 
Ευρωκοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα Κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ειδικές 
ανάγκες υγείας των γυναικών και των ΛΟΑΤΙ 
ατόμων λαμβάνονται υπόψη και υπογράμμισε 
τη σημασία της πρόσβασης στην ΣΑΥΔ και την 
περιεκτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Σε 
ψήφισμά του το 2019 το Ευρωκοινοβούλιο κάλεσε 
την ΕΕ να συμπεριλάβει τη ΣΑΥΔ στην Στρατηγική 
της για τη Δημόσια Υγεία.

Κοινωνικές Πολιτικές
Μέσω του Ευρωπαϊκού Πυλώνα για τα 
Κοινωνικά Δικαιώματα η ΕΕ στοχεύει 

στην προώθηση των ίσων ευκαιριών, την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και τη διασφάλιση 
της κοινωνικής προστασίας χωρίς αποκλεισμούς 
σε όλη την ΕΕ. Πρόσφατα, η Προεδρία του 
Συμβουλίου και το Ευρωκοινοβούλιο κατέληξαν σε 
συμφωνία για μια οδηγία για την εξισορρόπηση της 
εργασίας με την προσωπική ζωή που στόχο έχει να 
ενθαρρύνει άνδρες και γυναίκες να αναλάβουν ίσα 
μερίδια ευθύνης των οικογενειακών υποχρεώσεων 
μέσω καλύτερης γονικής άδειας.

Νεολαία
Η Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία 
2019-2027 εστιάζει ειδικά στους νέους 

που διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης 
και διακρίσεων και αναφέρει την ανάγκη για 
καθοδήγηση και στήριξη τους σε θέματα υγείας 
και σχέσεων. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει καλέσει 
σε αρκετές περιπτώσεις τα Κράτη Μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε περιεκτική 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση η οποία αποτελεί 
βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη κρίσιμης 
σημασίας δεξιοτήτων ζωής ανάμεσα στους νέους 
ώστε να μπορούν να δημιουργούν υγιέστερες και 
ασφαλέστερες σχέσεις βασισμένες στην ισότητα 
και τον σεβασμό.

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΗ 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80678
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0442&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190109IPR23011/member-states-jeopardising-the-rule-of-law-will-risk-losing-eu-funds
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic_engagement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic_engagement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/lgbti-actionlist-dg-just_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/lgbti-actionlist-dg-just_en.pdf
http://health projects
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0028&language=EN&ring=A8-2016-0380
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0111+0+DOC+PDF+V0//EN
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/01/24/better-work-life-balance-for-eu-citizens-presidency-reaches-provisional-agreement-with-the-european-parliament/
https://ec.europa.eu/youth/news/eu-youth-strategy-adopted_fr
https://ec.europa.eu/youth/news/eu-youth-strategy-adopted_fr


ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 
 

Έλεγχος της Εκτελεστικής Εξουσίας
Τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θα έχετε την εξουσία να υποβάλετε ερωτήσεις 
στους υποψήφιους Επίτροπους και να εγκρίνετε τον διορισμό τους.
Κατά τη διάρκεια της θητείας σας θα έχετε εξουσίες ελέγχου των 
δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε για παράδειγμα 
να υποβάλετε κοινοβουλευτικά ερωτήματα στην Επιτροπή και να ζητήσετε 
πληροφορίες και διευκρινήσεις για την εφαρμογή των πολιτικών. Το 2016 η 
Ευρωβουλευτής Heidi Hautala ρώτησε την Επιτροπή για τη χρηματοδότηση 
της πρόσβασης υπηρεσίες αντισύλληψης σε συνεργασίες υπό εξέλιξη. 
Η Επιτροπή ανταποκρίθηκε ανακοινώνοντας χρηματοδότηση ύψους €30 
εκατομμύριων το 2016-2017 για το έργο Οργανισμών της Κοινωνίας των 
Πολιτών(ΟΚΠ) για την ισότητα των φύλων συμπεριλαμβανομένης και της ΣΑΥ.

Δημοσιονομικές Εξουσίες
Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους του Ευρωκοινοβουλίου είναι 
η ψήφιση των Ετήσιων Προϋπολογισμών της ΕΕ και του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ). Συχνά, οι Ευρωβουλευτές κατάφερναν να 
πάρουν αυξήσεις στους ετήσιους προϋπολογισμούς για τη χρηματοδότηση 
της ΣΑΥ μέσα στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής. Το Ευρωκοινοβούλιο 
έχει ήδη υιοθετήσει φιλόδοξες θέσεις για το ΠΔΠ 2021-2027 και για 
συγκεκριμένα εργαλεία για την ανάπτυξη και τα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά οι 
προϋπολογισμοί που θα καθοριστούν στο επόμενο ΠΔΠ θα συμφωνηθούν από 
το νέο Ευρωκοινοβούλιο. Θα έχετε λοιπόν ένα ρόλο κλειδί στην εξασφάλιση 
αυξήσεων στη χρηματοδότηση της ΣΑΥΔ, των δικαιωμάτων των γυναικών, της 
ισότητας των φύλων και των ΟΚΠ.

Να που μπορείτε να ασκήσετε τη μεγαλύτερη επιρροή 
Μπορείτε να εξασφαλίσετε θέση μέλους στις Επιτροπές που σχετίζονται 
περισσότερο με τη ΣΑΥΔ και την ισότητα των φύλων: τις Επιτροπές για τα 
Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων, την Ανάπτυξη, τις 
Πολικές Ελευθερίες, τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις και τους 
Προϋπολογισμούς. Μπορείτε επίσης να γίνετε μέλος σε διακομματικές ομάδες 
ή δίκτυα κυρίως για την ΣΑΥΔ ή τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ. 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΑΥΔ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΟΝ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟ 

Ψηφίζοντας υπέρ της χρήσης προοδευτικής γλώσσας σε 
εκθέσεις, δημοσιεύοντας μελέτες και οργανώνοντας εκδηλώσεις 
μπορείτε να προσδώσετε πολιτική ορατότητα στη ΣΑΥΔ, να 
καταγγείλετε οπισθοδρομικές αλλαγές, να ενθαρρύνετε δράσεις 
και να προωθήσετε βέλτιστες πρακτικές.
• Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί συχνά την ΕΕ να υποστηρίξει τη ΣΑΥΔ 

στις εξωτερικές της δραστηριότητες. Για παράδειγμα, η θέση του 
Ευρωκοινοβουλίου επί της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη 
καλούσε για «καθολική πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, περιεκτική, 
υψηλής ποιότητας πληροφόρηση και διαπαιδαγώγηση σε θέματα ΣΑΥ και 
υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού».

• Το Ευρωκοινοβούλιο υπερασπίζεται επίσης τη ΣΑΥΔ σε εσωτερικό 
επίπεδο. Στην έκθεσή του για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης επιβεβαίωσε απερίφραστα ότι η στέρηση της 
ΣΑΥΔ, συμπεριλαμβανομένης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
αμβλώσεων αποτελεί μορφή βίας κατά των γυναικών, επανέλαβε ότι οι 
γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να έχουν τον έλεγχο του σώματος και της 
σεξουαλικότητάς τους, κάλεσε τα Κράτη μέλη να εγγυηθούν την πρόσβαση 
στο πλήρες εύρος των υπηρεσιών ΣΑΥΔ και να εφαρμόσουν τη Σύβαση της 
Κωνσταντινούπολης. Η έκθεση επανέλαβε επίσης θέματα που αφορούν 
την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ το 2017.

• Πρόσφατα, οι Ευρωβουλευτές υιοθέτησαν ένα ψήφισμα το οποίο 
καταγγέλλει τον αρνητικό αντίκτυπο κατά των δικαιωμάτων των γυναικών 
και της ισότητας των φύλων στην ΕΕ (2019).

• Το Ευρωκοινοβούλιο δημοσίευσε μελέτες για τον αρνητικό αντίκτυπο 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων στην 
ΕΕ (2018), τον αντίκτυπο της στέρησης περίθαλψης βάσει προσωπικών 
πεποιθήσεων σε σχέση με την πρόσβαση στη ΣΑΥΔ (2018), τα δικαιώματα 
των γυναικών στα Δυτικά Βαλκάνια με ειδική αναφορά για τη ΣΑΥΔ (2018) 
και τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων (2016) και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και 
κοριτσιών (2018).

• Οι Ευρωβουλευτές οργάνωσαν δημόσιες ακροάσεις για τον αρνητικό 
αντίκτυπο κατά των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη με ένα 
μανιφέστο που υπογράφτηκε από 100 ευρωβουλευτές (2018) και για την 
πρόσβαση στη ΣΑΥΔ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (2015). 

ΝΑ ΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΩΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 

ΩΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ 
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