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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že téměř polovina dospělých, kteří v současné době žijí s HIV a AIDS, 
jsou ženy; vzhledem k tomu, že podle programu UNAIDS se v posledních dvou letech ve 
všech oblastech světa zvýšil počet žen a dívek infikovaných virem HIV a že toto číslo se 
velmi rychle zvyšuje především ve východní Evropě, Asii a Latinské Americe, vzhledem 
k tomu, že podle WHO jsou ženy vzhledem k biologickým faktorům pravděpodobně při 
jakémkoliv heterosexuálním styku náchylnější k nakažení HIV než muži,

B. vzhledem k tomu, že v několika zemích s případy pohlavně přeneseného HIV se 
epidemiologie této nemoci mění a zahrnuje větší podíl nových diagnóz; vzhledem k tomu, 
že se stále zvyšuje počet žen, které se nevědomky nakazily virem HIV ve svém 
soukromém životě v důsledku nechráněného heterosexuálního styku a staly se nositelkami 
viru, který se dále může přenést na jejich potomky,

C. vzhledem k tomu, že účinná reakce na AIDS se musí zabývat faktory, které nadále
vystavují ženy riziku a zvyšují jejich zranitelnost, jako např. násilí vůči ženám 
a obchodování s nimi, chudoba a diskriminace na základě pohlaví, sexuální promiskuita 
nebo nedodržování etických zásad,

1. vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2005 přibylo ve světě skoro pět milionů nových 
případů nákazy HIV a ve stejném roce zemřely na nemoci spojené s AIDS 3 miliony lidí, 
z nichž více než půl milionu (570 000) byly děti1, vyzývá instituce, vlády a ostatní orgány, 
aby společně usilovaly o zajištění toho, že do strategií boje proti HIV/AIDS budou děti, 
mladiství a mladí lidé nejen do těchto strategií zahrnuti, ale že se stanou jejich 
nejdůležitější součástí;

2. vítá záměr Komise aktivně zapojit občanskou společnost do rozvoje, provádění a 
sledování této politiky; domnívá se, že důležitým faktorem ve vztahu k praktické činnosti 
v boji proti HIV/AIDS a důvěryhodnosti této činnosti na vnitrostátní a evropské úrovni je 
specifické zapojení HIV pozitivních osob a jejich organizací;

3. konstatuje, že používání kondomů omezuje riziko šíření nákazy HIV prostřednictvím 
sexuálních vztahů, ale některé studie ukazují, že si klienti obchodu se sexem raději kupují 
sex bez kondomů; proto zdůrazňuje, že veškerá prostituce s sebou přináší zvýšené riziko 
nákazy; domnívá se, že výsledkem legalizace prostituce bude obecně zvýšení jak 
legálního, tak i nelegálního obchodu se sexem, z něhož vyplývá zvýšené riziko nákazy; 
domnívá se, že výsledkem legalizace prostituce nebude ani bezpečnější sex, neboť se 
ukázalo, že v praxi je velmi obtížné kontrolovat používání kondomů dokonce i v legálních 
veřejných domech; dále zdůrazňuje, že regulované zdravotní kontroly se týkají pouze 
těch, kteří sex prodávají, nikoliv klientů;

  
1 Nejnovější informace o AIDS: prosinec 2005, UNAIDS/WHO 2005, s. 45
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4. vyzývá členské státy a Komisi, aby s ohledem na skutečnost, že jsou ženy infikované HIV 
často terčem násilí partnera a že u žen existuje vyšší riziko nákazy HIV, přijala opatření 
pro boj proti násilí, která jsou stanovena jeho usnesení ze dne 2. února 2006 o současném 
stavu boje proti násilí na ženách a případných budoucích krocích1;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby vhodným způsobem a včas zajistily sběr dat 
na základě pozorování, která by byla členěna podle pohlaví a věku, za účelem podpory a 
přípravy inovativnějších a lépe cílených kampaní na podporu zdraví zaměřených na 
prevenci a omezováním epidemie HIV v EU;

6. vyzývá Komisi, členské státy a všechny zúčastněné strany, včetně nevládních organizací a 
občanské společnosti, aby pomáhaly v boji proti stigmatizaci a diskriminaci nemocných 
HIV/AIDS v Evropě;

7. žádá Komisi, aby prozkoumala možnosti a praktické prostředky boje proti HIV/AIDS za 
použití výsledků klinického výzkumu v partnerských zemích, na západním Balkáně a ve 
Střední Asii v souladu s postupy vnější pomoci a za dodržování směrnic pro akci, jak bylo 
dohodnuto ve strategických dokumentech s příslušnými zeměmi a v orientačních 
programech;

8. vyzývá Komisi, aby i nadále pohlížela na výzkum HIV/AIDS jako na prioritu v sedmém 
rámcovém programu;

9. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s národními zdravotnickými službami a Evropským 
střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí podporovala a rozvíjela systémy sledování, 
včasného varování a informování veřejnosti ve vztahu k nemoci HIV/AIDS v Evropě a 
partnerských zemích;

10. upozorňuje členské státy na nutnost organizovat více informačních kampaní a přidělovat 
více prostředků na boj proti viru HIV/AIDS u lidí ve věku 15–25 let v Evropské unii, 
protože statistiky zveřejněné UNAIDS v roce 2004 poukazují na alarmující nárůst výskytu 
nemoci v této věkové skupině;

11. vyzývá členské státy, aby poskytly a podpořily cílené kampaně zaměřené na ženy a 
všeobecný přístup k informacím o sexuálním a reprodukčním zdraví a ke službám, léky na 
HIV k prevenci přenosu choroby z matky na dítě a antiretrovirovou léčbu; zdůrazňuje, že 
musí být rovněž zaručeno sexuální a reprodukční zdraví a práva jako strategická priorita 
pro dosažení rovnosti pohlaví a přenášení odpovědnosti na ženy;

12. vyzývá členské státy, aby za účasti soukromého sektoru investovaly do rozvoje 
dostupných, uživatelsky přívětivých terapeutických a diagnostických zařízení, aby se tak 
rozšířil přístup k léčbě;

13. vyzývá členské státy a zdravotnické služby, aby přijaly opatření týkající se hygieny a 
informovanosti zdravotnického personálu, jehož většinu tvoří ženy, za účelem prevence 
přenosu viru HIV/AIDS při krevních transfúzích během chirurgických zákroků a při 

  
1 P6_TA(2006)0038.
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ošetřování pacientů;

14. zdůrazňuje nutnost podpořit součinnost prevence HIV/AIDS a programů na podporu 
sexuálních práv a zdraví;

15. vyzývá Komisi, aby v rámci nových nástrojů vnějšího financování poskytovala přiměřené 
finanční prostředky na provádění své politiky týkající se sexuálních a reprodukčních práv 
obecně a boje proti HIV/AIDS především;

16. vyzývá členské státy a Komisi, aby přizpůsobily programy prevence a léčby potřebám 
všech lidí, kteří čelí HIV/AIDS, především těch, jejichž jazyk, kultura a bydliště jim může 
ztížit přístup ke zdravotnickým službám;

17. vyzývá členské státy, aby podporovaly rozšířenější využívání médií a nejvhodnějších 
distribučních kanálů s cílem zvýšit informovanost obyvatelstva, především dospívajících a 
mladých lidí, o nákaze HIV, způsobech, jimiž se šíří, testech HIV a o takových typech 
chování, které podporují prevenci;

18. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost začlenění oddílu věnovaného boji proti AIDS do 
Evropského portálu pro mládež, včetně údajů o informačních, poradenských a 
zdravotnických zdrojích týkajících se HIV/AIDS, které jsou dostupné v členských státech;

19. vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby s ohledem na feminizaci HIV/AIDS 
pokračovaly v investicích do rozvoje mikrobicidů, aby byly ženy schopny samy se chránit 
před HIV/AIDS;

20. naléhavě žádá členské státy, aby zajistily všeobecný přístup ke vzdělání a poskytování 
výchovy v oblasti předpokladů osobního růstu, včetně schopnosti žít v souladu se 
společenskými a etickými zásadami, poskytování životních zkušeností a sexuální 
výchovy, včetně odpovědnosti a úcty vůči svému partnerovi, a opatření na podporu vyšší 
bezpečnosti ve školách pro všechny děti, na zvyšování ochrany před násilím, 
zneužíváním, znásilněním, nebezpečími sexuální promiskuity, nechtěným těhotenstvím a 
pohlavně přenosnými nákazami, včetně HIV, v co nejtěsnějším spojení se školami, 
dalšími vzdělávacími institucemi, sociálními službami a službami, které bojují proti 
kriminalitě mladistvých;

21. vyzývá členské státy, aby prostřednictvím politik a programů napomáhaly prosazování 
sociální integrace a vstupu osob trpících HIV/AIDS na pracovní trh;

22. vyzývá Komisi, aby se pevně držela svého závazku navýšit finanční prostředky na 
výzkum HIV/AIDS a aby zajistila, že bude výzkum HIV/AIDS vyvážený z hlediska 
pohlaví a bude zahrnovat aspekty jako např. vaginální a rektální fyziologii a ekologii a 
biologickou a fyziologickou povahu přenosu virů;

23. žádá členské státy, aby podporovaly stejnou míru zapojení žen i mužů do činnosti
zaměřené proti AIDS; naléhavě je žádá, aby přezkoumaly státní koordinační orgány pro 
AIDS a zajistily v nich výrazné zastoupení odborníků na problematiku rovnosti pohlaví, a 
to žen i mužů;
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24. vítá skutečnost, že se ve dnech 24.–27. října 2007 bude v Madridu konat XI. Evropská
konference o AIDS, a doufá, že v průběhu této události budou mladí vědci vyzváni, aby 
předložili projekty týkající se této nemoci;

25. vyzývá členské státy, aby plně podpořily ženy a muže, kteří se zabývají každodenní péčí o 
lidi žijící s AIDS a/nebo péčí o děti a sirotky; měla by jim být poskytnuta odborná 
příprava v oblasti domácí péče a informace o prevenci nákazy HIV/AIDS a o přínosech 
správné léčby a péče o lidi, kteří žijí s AIDS;

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci programů rozvojové pomoci umožnily 
nakaženým osobám, a to především těhotným ženám, přístup k lékům na HIV s cílem 
snížit výskyt přenosu nemoci na nenarozené děti;

27. vyzývá členské státy, aby zřídily střediska dobrovolného poradenství a testování, 
například ve střediscích prenatální péče jako počátečního bodu veškerého úsilí o snížení 
dopadu HIV/AIDS a pohlavně přenosných nákaz na těhotenství, a to v oblasti primární 
prevence nákazy i v oblasti péče o těhotné ženy a jejich děti; součástí těchto služeb by měl 
být i přístup k bezpečnému přerušení těhotenství a k poradenství s cílem zajistit 
informované rozhodování a souhlas ženy;

28. vyzývá členské státy a vedoucí představitele soukromého sektoru, aby vypracovali, 
prováděli a důrazně prosazovali politiky zakazující diskriminaci zaměstnanců trpících 
HIV na pracovišti nebo těch, kteří mají HIV pozitivní členy rodiny, a aby pro své 
zaměstnance připravovali osvětové kampaně týkající se HIV/AIDS.
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