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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi dabar beveik pusė ŽIV užsikrėtusių ir AIDS sergančių suaugusiųjų yra moterys;
kadangi, JT AIDS programos duomenimis, per pastaruosius dvejus metus visuose pasaulio 
regionuose, o ypač Rytų Europoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje, padaugėjo ŽIV 
užsikrėtusių moterų ir mergaičių, kadangi, PSO duomenimis, dėl biologinių veiksnių 
moterys, ko gero, yra labiau linkusios užsikrėsti ŽIV heteroseksualiuose santykiuose nei 
vyrai,

B. kadangi kai kuriose šalyse kinta epidemijos struktūra – nustatoma vis daugiau užsikrėtimo 
ŽIV lytiniu būdu atvejų; kadangi vis daugiau moterų savo privačiame gyvenime 
atsitiktinai užsikrečia ŽIV nesaugaus heteroksualaus kontakto metu ir tampa viruso 
nešiotojomis bei gali jį perduoti savo atžalai,

C. kadangi, norint veiksmingai kovoti su AIDS, būtina atkreipti dėmesį į moterims keliančius 
grėsmę ir jų pažeidžiamumą didinančius veiksnius, pvz., į smurtą prieš moteris ir prekybą 
moterimis, skurdą ir lyčių diskriminaciją, atsitiktinius lytinius santykius ar etikos principų 
nesilaikymą,

1. atsižvelgdamas į tai, kad 2005 m. ŽIV užsikrėtė dar beveik penki milijonai žmonių visame 
pasaulyje ir kad tais pačiais metais trys milijonai žmonių mirė dėl su AIDS susijusių ligų, 
iš kurių daugiau nei pusė milijono (570 000) vaikai1, ragina institucijas, vyriausybes ir 
kitus organus dėti suderintas pastangas siekiant užtikrinti, kad vaikai, paaugliai ir 
jaunuoliai ne tik būtų įtraukti į strategijas, skirtas kovai su ŽIV ir AIDS, bet kad jie taptų 
svarbiausia šių strategijų dalimi;

2. džiaugiasi Komisijos ketinimais aktyviai įtraukti pilietinę visuomenę į politikos kūrimą, 
įgyvendinimą ir stebėseną; mano, kad svarbus veiksnys, susijęs su praktiniu darbu siekiant 
kovoti su ŽIV ir AIDS bei to darbo patikimumu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis yra 
konkretus užsikrėtusiųjų ŽIV ir jų organizacijų dalyvavimas;

3. pažymi, kad naudojant prezervatyvus sumažėja ŽIV platinimo rizika santykiaujant 
lytiškai, bet kad keli tyrimai parodė, jog sekso paslaugų klientai pirmenybę teikia seksui 
be prezervatyvų;  taigi pabrėžia, kad užsiimant prostitucija yra didesnė rizika užsikrėsti; 
mano, kad legalizavus prostituciją bendrai padidėja ir teisėta, ir neteisėta prekyba sekso 
paslaugomis, ir dėl to atsiranda didesnė rizika užsikrėsti; mano, kad legalizavus 
prostituciją seksas netaps saugesniu, kadangi buvo įrodyta, kad praktikoje labai sunku 
kontroliuoti prezervatyvų naudojimą net teisėtuose viešnamiuose; be to, nurodo, kad 
sveikatos tikrinimas numatytas tik tiems, kurie teikia sekso paslaugas, o ne klientams;

4. ragina valstybes nares ir Komisiją, atsižvelgiant į tai, kad ŽIV užsikrėtusios moterys 
  

1 AIDS tyrimų fondas „Lytimis grįstas smurtas ir ŽIV tarp moterų: įrodymų įvertinimas“, 2005 m. birželio 3 d. 
leidimas
„Moterys ir ˇIV/AIDS: pasiprieFinimas krizei“. 2004 m. bendras UNAIDS, UNF PA ir UNIFEM praneFimas: 
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dažnai buvo patyrusios vyro partnerio smurtą ir kad moterys labiau rizikuoja užsikrėsti 
ŽIV, imtis priemonių kovoti su smurtu, kaip numatyta 2006 m. vasario 2 d. rezoliucijoje 
dėl esamos kovos su smurtu prieš moteris padėties ir ateities veiksmų1;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų renkami tinkami ir savalaikiai 
stebėsenos duomenys, suskirstyti pagal lytis ir amžiaus grupes, siekiant remti ir plėtoti 
novatoriškesnes bei tikslingesnes kovos su narkotikais ir sveikatos priežiūros kampanijas, 
skirtas ŽIV epidemijos prevencijai ir kontrolei ES  ir kaimyninėse šalyse;

6. ragina Komisiją, valstybes nares ir visas dalyvaujančias šalis, įskaitant nevyriausybines 
organizacijas ir pilietinę visuomenę, padėti kovoti su užsikrėtusiųjų ŽIV ir sergančiųjų 
AIDS niekinimu ir diskriminavimu Europoje;

7. ragina Komisiją išnagrinėti galimybes ir praktines priemones bei panaudoti klinikinių 
tyrimų rezultatus, skirtus kovai su ŽIV ir AIDS šalyse partnerėse, Vakarų Balkanuose ir 
Vidurio Azijoje, laikantis išorės pagalbos procedūrų bei direktyvų nuostatų, kaip sutarta 
strateginiuose dokumentuose su atitinkamomis šalimis, ir nurodančių programų;

8. ragina Komisiją ir toliau septintojoje pagrindų programoje pirmenybę teikti ŽIV ir AIDS 
tyrimams; 

9. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su nacionalinėmis sveikatos tarnybomis ir Europos 
ligų prevencijos ir kontrolės centru, stiprinti ir kurti stebėsenos, ankstyvo įspėjimo ir 
visuomenės informuotumo apie ŽIV ir AIDS didinimo sistemas Europoje ir šalyse 
partnerėse;

10. atkreipia valstybių narių dėmesį į poreikį spartinti informavimo kampanijas ir skirti 
daugiau lėšų kovoti su ŽIV ir AIDS virusu 15–25 metų amžiaus grupėje Europos 
Sąjungoje, nes iš 2004 m. JT AIDS programos paskelbtų statistinių duomenų matyti, kad 
šioje amžiaus grupėje pavojingai daugėja šios ligos atvejų; 

11. kviečia valstybes nares suteikti ir stiprinti visuotinę moterų prieigą prie seksualinės ir 
reprodukcinės sveikatos informacijos ir paslaugų, vaistų nuo ŽIV, vaiko užkrėtimo per 
motiną prevencijos ir antiretrovirusinio gydymo bei užtikrinti, kad seksualinė bei 
reprodukcinė sveikata ir teisės būtų laikomos strateginiu prioritetu siekiant lyčių lygybės 
bei moterų teisių;

12. ragina valstybes nares, dalyvaujant privačiam sektoriui, investuoti į prieinamų ir patogių 
naudoti terapinių ir diagnostikos sąlygų sukūrimą siekiant suteikti daugiau galimybių 
gydytis; 

13. ragina valstybes nares ir sveikatos tarnybas imtis priemonių, susijusių su higiena ir 
sveikatos priežiūros darbuotojų, kurių dauguma yra moterys, informavimą siekiant 
užkirsti kelią ŽIV ir AIDS viruso perdavimui perpilant kraują operacijos metu ir slaugant 
pacientus; 

14. pabrėžia poreikį stiprinti ŽIV ir AIDS prevencijos bei programų, skirtų skatinti 
seksualines teises ir sveikatos priežiūrą, sąveiką; 

15. ragina Komisiją, atsižvelgiant į naujas išorės finansavimo priemones, suteikti tinkamą 
finansavimą siekiant įgyvendinti savo politiką dėl seksualinių ir reprodukcinių teisių 

  
1 P6_TA(2006)0038.
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apskritai ir ypač dėl kovos su ŽIV ir AIDS;  

16. ragina valstybes nares ir Komisiją prevencijos ir gydymo programas pritaikyti ŽIV 
užsikrėtusių ir AIDS sergančių asmenų poreikiams, ypač tų asmenų, kuriems dėl kalbos, 
kultūros ar gyventojo statuso gali būti sunkiau pasinaudoti sveikatos paslaugomis;  

17. ragina valstybes nares skatinti labiau naudotis žiniasklaida ir tinkamiausiais platinimo 
kanalais spartinant visuomenės, ypač paauglių ir jaunuolių, informavimą apie ŽIV 
infekciją, jos perdavimo būdus, ŽIV tyrimus ir apie tai, kaip elgtis norint užkirsti kelią 
šiai infekcijai; 

18. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę į Europos jaunimo portalą įtraukti skyrių, skirtą 
kovai su AIDS, įskaitant duomenis apie informavimą, gaires ir priežiūros išteklius, 
susijusius su AIDS, kurie prieinami valstybėse narėse; 

19. atsižvelgdamas į tai, kad vis daugiau moterų serga ŽIV/AIDS, ragina Europos Sąjungą ir 
valstybes nares toliau investuoti į mikrobicidų plėtrą, kad būtų sudarytos sąlygos 
moterims apsisaugoti nuo ŽIV ir AIDS; 

20. ragina valstybes nares užtikrinti visuotines galimybes siekti išsilavinimo ir mokymų 
rengimą kuriant išankstines sąlygas asmenybės vystymuisi, įskaitant gebėjimą gyventi 
kartu visuomenėje ir etikos principus, gyvenimo įgūdžių ugdymą ir lytinį švietimą, 
įskaitant atsakomybę ir pagarbą savo partneriui bei priemones skatinti didesnį visų vaikų 
saugumą mokyklose, didinti apsaugą nuo smurto, tvirkinimo, išprievartavimų, atsitiktinių 
lytinių santykių pavojų, nenumatyto nėštumo ir lytiškai plintančių ligų, tarp jų ŽIV ir 
AIDS, kuo glaudžiau bendradarbiaujant su mokyklomis, pasitelkiant kitus švietimo 
išteklius, socialines paslaugas ir tarnybas, padedančias kovoti su nepilnamečių 
nusikalstamumu; 

21. ragina valstybes nares savo politika ir programomis skatinti socialinės integracijos ir 
užsikrėtusių ŽIV bei sergančių AIDS asmenų įtraukimo į darbo rinką rėmimą; 

22. ragina Komisiją tvirtai laikytis savo įsipareigojimo padidinti ŽIV ir AIDS tyrimų 
finansavimą bei užtikrinti, kad ŽIV ir AID tyrimai būtų subalansuoti lyčių požiūriu ir 
apimtų tokius aspektus kaip vaginalinė ir rektinė fiziologija ir ekologija bei virusų 
perdavimo biologinis ir fiziologinis pobūdis; 

23. ragina valstybes nares skatinti lyčių požiūriu subalansuotą moterų ir vyrų dalyvavimą 
kovojant su AIDS; ragina jas iš naujo apsvarstyti AIDS koordinuojančias institucijas ir 
užtikrinti reikšmingą moterų ir vyrų kompetencijos lyčių klausimais atstovavimą;

24. džiaugiasi, kad 2007 m. spalio 24–27 d. Madride įvyks FI Europos konferencija AIDS 
klausimais, ir tikisi, kad šio renginio metu jaunieji mokslininkai bus paskatinti pateikti 
šios ligos mokslinių tyrimų projektus;

25. ragina valstybes nares teikti visokeriopą paramą moterims ir vyrams, atsakingiems už 
AIDS užsikrėtusių asmenų kasdieninę priežiūrą ir (arba) besirūpinantiems jų vaikais ar 
našlaičiais; jiems turėtų būti surengti mokymai apie priežiūrą namuose ir jie turėtų būti 
informuoti apie tai, kaip neužsikrėsti AIDS, bei apie AIDS užsikrėtusiųjų asmenų gero 
gydymo ir priežiūros naudą;

26. ragina Komisiją ir valstybes nares sudaryti sąlygas visiems šios ligos paveiktiems 
asmenims, ypač nėščioms moterims, pagal pagalbos vystymuisi programas gauti vaistų 
nuo ŽIV siekiant sumažinti galimybę šią ligą perduoti negimusiems vaikams;

27. ragina valstybes nares įsteigti savanorių teikiamų konsultacijų ir tyrimų (SKT) vietas, 
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galbūt antenatalinės priežiūros centruose, kaip tašką, kuriame prasidėtų visos pastangos 
sumažinti ŽIV ir AIDS bei lytiškai plintančių ligų poveikį nėštumui siekiant užtikrinti 
pirminę infekcijos prevenciją ir nėščių moterų bei jų vaikų priežiūrą; šiose vietose turi 
būti teikiamos paslaugos, susijusios su saugiu abortų atlikimu ir patarimais siekiant 
užtikrinti, kad moterys būtų pakankamai informuotos priimdamos sprendimus ir 
duodamos sutikimą;

28. ragina valstybes nares ir privataus sektoriaus vadovus kurti, įgyvendinti ir griežtai vykdyti 
politiką, draudžiančią ŽIV užsikrėtusių darbuotojų ar asmenų, kurių šeimose yra ŽIV 
užsikrėtusių narių, diskriminaciją, ir savo darbuotojams rengti informacijos apie ŽIV ir 
AIDS kampanijas.
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