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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że blisko połowę liczby osób dorosłych żyjących z wirusem HIV i 
chorobą AIDS stanowią dziś kobiety; mając na uwadze, że według UNAIDS w ciągu 
ostatnich dwóch lat liczba kobiet i dziewcząt zarażonych wirusem HIV zwiększyła się w 
każdym regionie świata, wzrastając szczególnie szybko w Europie Wschodniej, Azji oraz 
Ameryce Łacińskiej, oraz mając na uwadze, że według WHO kobiety, z przyczyn 
biologicznych, są prawdopodobnie bardziej podatne na zarażenie wirusem HIV podczas 
stosunku seksualnego niż mężczyźni,

B. mając na uwadze, że charakter epidemii zmienia się w niektórych krajach wraz ze 
zwiększającą się ilością zdiagnozowanych przypadków zakażenia wirusem HIV drogą 
płciową; mając na uwadze, że w chwili obecnej coraz większa liczba kobiet ulega 
nieświadomie zarażeniu wirusem HIV w życiu prywatnym z powodu niebezpiecznych 
kontaktów heteroseksualnych i staje się nosicielkami wirusa, mogąc w związku z tym 
przekazać go swojemu potomstwu;

C. mając na uwadze, że skuteczne przeciwdziałanie AIDS musi uwzględniać czynniki 
narażające kobiety na tę chorobę i zwiększające ich podatność na zarażenia, takie jak 
przemoc wobec kobiet i handel nimi, ubóstwo oraz dyskryminacja ze względu na płeć,
swoboda seksualna czy brak przestrzegania zasad etycznych;

1. biorąc pod uwagę fakt, że w 2005 r. odnotowano na świecie 5 milionów nowych 
przypadków zakażenia wirusem HIV oraz że w tym samym roku 3 miliony osób zmarło w 
wyniku chorób związanych z AIDS, z czego ponad pół miliona (570 000) to dzieci1, 
wzywa instytucje, rządy i inne jednostki do podjęcia zgodnych wysiłków w celu 
zapewnienia, by strategie walki z HIV/AIDS nie tylko obejmowały dzieci, nastolatki i 
młodzież, ale by traktowały te grupy priorytetowo;

2. przychylnie odnosi się do zamysłu Komisji dotyczącego aktywnego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w rozwijanie, realizację i monitorowanie polityki; wyraża 
przekonanie, że istotnym czynnikiem związanym z praktycznymi działaniami na rzecz 
zwalczania HIV/AIDS oraz ich wiarygodnością – na szczeblu krajowym oraz europejskim 
– jest konkretne zaangażowanie w nie osób będących nosicielami wirusa HIV, jak i ich 
organizacji;

3. zauważa, że używanie prezerwatyw zmniejsza ryzyko dalszego zarażania wirusem HIV 
drogą płciową, jednak szereg badań wykazał, że klienci sektora usług seksualnych 
chętniej płacą za stosunki odbywane bez prezerwatywy; podkreśla zatem, że prostytucja 
zawsze niesie ze sobą większe ryzyko zarażenia; wyraża przekonanie, że legalizacja 

  
1 amfAR (The Foundation for AIDS Research) „Gender-Based Violence and HIV among Women: Assessing the 
Evidence”, nota informacyjna nr 3, czerwiec  2005 r.
„Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis”, wspólne sprawozdanie UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004: 45



AD\640696PL.doc 4/8 PE 378.730v02-00

PL

prostytucji prowadzi ogólnie do zwiększenia zarówno legalnego, jak i nielegalnego rynku 
usług seksualnych, z którego wynika większe narażenie na ryzyko zarażenia; wyraża 
przekonanie, że legalizacja prostytucji nie prowadzi do bezpieczniejszego seksu, 
ponieważ kontrola używania prezerwatyw okazuje się niezwykle trudna w praktyce, 
nawet w legalnych domach publicznych; zaznacza ponadto, że uregulowana kontrola 
zdrowotna obejmuje jedynie usługodawców seksualnych, a nie klientów;

4. biorąc pod uwagę fakt, że kobiety zarażone wirusem HIV często doznawały od swoich 
partnerów przemocy oraz że kobiety są ogólnie w większym stopniu narażone na ryzyko 
zakażenia, wzywa państwa członkowskie i Komisję do podjęcia działań w celu 
zwalczania przemocy określonych w rezolucji Parlamentu z dnia 2 lutego 2006 r. w 
sprawie obecnej sytuacji oraz przyszłych działań w zakresie zwalczania przemocy wobec 
kobiet1;

5. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do zapewnienia, iż zostaną zgromadzone we 
właściwym czasie odpowiednie dane z nadzoru w podziale na płeć oraz wiek w celu 
wspierania i rozwinięcia bardziej innowacyjnych i lepiej ukierunkowanych kampanii 
antynarkotykowych i kampanii promujących zdrowie, których zadaniem jest 
przeciwdziałanie i kontrolowanie epidemii HIV w Unii Europejskiej oraz w krajach z nią 
sąsiadujących;

6. wzywa Komisję, państwa członkowskie i wszystkie zaangażowane strony, w tym 
organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie, do pomocy w walce z 
napiętnowaniem i dyskryminacją osób cierpiących na HIV/AIDS w Europie;

7. wzywa Komisję do zbadania możliwości i środków praktycznych oraz do wykorzystania 
wyników badań klinicznych w celu walki z HIV/AIDS w państwach partnerskich, na 
Zachodnich Bałkanach i w Azji Środkowej, z zastosowaniem procedur z zakresu pomocy 
zewnętrznej oraz z poszanowaniem upoważnienia do działania uzgodnionego z 
zainteresowanymi państwami w dokumentach strategii i w oparciu o programy 
orientacyjne;

8. wzywa Komisję do utrzymania priorytetowego charakteru badań nad HIV/AIDS w 
Siódmym Programie Ramowym;

9. wzywa Komisję, by we współpracy z krajowymi służbami zdrowia i Europejskim 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wzmocniła i rozwinęła kontrolę, wczesne 
ostrzeganie i świadomość społeczną w zakresie choroby HIV/AIDS w Europie i w 
państwach partnerskich;

10. zwraca państwom członkowskim uwagę na potrzebę zintensyfikowania kampanii 
informacyjnych i przydzielenia większych środków finansowych na walkę z wirusem 
HIV/AIDS u młodych ludzi między 15 a 25 rokiem życia w Unii Europejskiej, 
zważywszy na fakt, że statystyki opublikowane przez UNAIDS w 2004 r. ujawniły 
alarmujący wzrost przypadków zachorowań na AIDS w tej grupie wiekowej;

  
1 P6_TA(2006)0038
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11. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia i usprawnienia kampanii adresowanych do
kobiet oraz powszechnego dostępu do informacji na temat zdrowotnych aspektów życia 
seksualnego i rozrodczego oraz usług zdrowotnych, a także przeciwdziałających wirusowi 
HIV lekarstw dla ciężarnych matek, które zapobiegają przenoszeniu choroby z matki na 
dziecko oraz terapii antyretrowirusowej; zaznacza też, że konieczne jest zapewnienie 
zdrowia i prawa w dziedzinie seksualności i rozrodczości jako strategicznego priorytetu 
zmierzającego do równouprawnienia i wzmocnienia pozycji kobiet;

12. wzywa państwa członkowskie, by we współpracy z sektorem prywatnym inwestowały w 
rozwój przystępnych oraz przyjaznych dla użytkownika urządzeń terapeutycznych i 
diagnostycznych w celu poszerzenia dostępu do leczenia;

13. wzywa państwa członkowskie i służby zdrowia do podjęcia działań związanych z higieną 
i informowaniem personelu opieki zdrowotnej, którego większość stanowią kobiety, w 
celu zapobiegania zarażeniu wirusem HIV/AIDS w trakcie transfuzji krwi w czasie 
operacji chirurgicznych i opieki pielęgniarskiej;

14. podkreśla potrzebę wzmocnienia współdziałania pomiędzy zapobieganiem HIV/AIDS a 
programami mającymi na celu wspieranie zdrowia seksualnego i praw seksualnych;

15. wzywa Komisję do zapewnienia odpowiednich funduszy w ramach nowych instrumentów 
finansowania zewnętrznego w celu wprowadzenia w życie polityki w dziedzinie praw 
seksualnych i reprodukcyjnych, a w szczególny sposób polityki w zakresie walki z 
HIV/AIDS;

16. wzywa państwa członkowskie i Komisję do przystosowania programów zapobiegania i 
leczenia do potrzeb wszystkich osób dotkniętych HIV/AIDS, zwłaszcza tych, które ze 
względu na swój język, kulturę i status pobytu mogą mieć większe trudności w uzyskaniu 
dostępu do służby zdrowia;

17. wzywa państwa członkowskie do wspierania szerszego wykorzystania mediów i 
najbardziej adekwatnych kanałów dystrybucji w celu zintensyfikowania informacji 
dostarczanych społeczeństwu, zwłaszcza nastolatkom i młodzieży, na temat zarażenia 
wirusem HIV, jak i sposobu w jaki jest on przenoszony, testów na obecność wirusa oraz 
postępowania, które pomaga się przed nim uchronić;

18. wzywa Komisję do rozważenia możliwości zamieszczenia w Europejskim Portalu 
Młodzieży sekcji poświęconej walce z AIDS, w tym danych dotyczących źródeł 
informacji, wytycznych oraz służby zdrowia w zakresie HIV/AIDS dostępnych w 
państwach członkowskich;

19. biorąc pod uwagę fakt, że HIV/AIDS w coraz większym stopniu dotyczy głównie kobiet, 
wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do dalszego inwestowania w rozwój 
mikrobiocydów w celu udostępnienia kobietom ochrony przed HIV/AIDS;

20. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia powszechnego dostępu do szkoleń i 
nauczania warunków rozwoju osobowego, w tym umiejętności współżycia w 
społeczeństwie oraz zasad etycznych, nauczania umiejętności życia codziennego oraz 
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edukacji w dziedzinie seksualnej, w tym także odpowiedzialności i szacunku dla partnera, 
jak również do działań mających na celu wspieranie zwiększonego bezpieczeństwa w 
szkołach dla wszystkich dzieci, zwiększenia ochrony przed przemocą, nadużyciami, 
gwałtem, niepożądaną ciążą oraz infekcjami przenoszonymi drogą płciową, w tym 
również HIV, w możliwie najbliższym powiązaniu ze szkołami, innego rodzaju zasobami 
oświatowymi, służbami społecznymi oraz służbami zwalczającymi przestępczość 
nieletnich;

21. wzywa państwa członkowskie do zachęcania, poprzez odpowiednią politykę i programy, 
do wspierania integracji społecznej oraz wchodzenia na rynek pracy osób cierpiących na 
HIV/AIDS;

22. wzywa Komisję do konsekwentnego wypełniania swojego zobowiązania do zwiększenia 
finansowania badań w zakresie HIV/AIDS i do zapewnienia, że badania te uwzględniają 
w równym stopniu kobiety i mężczyzn oraz obejmują aspekty takie, jak fizjologia pochwy 
i odbytu, bionomia oraz biologiczna i fizjologiczna charakterystyka przenoszenia 
wirusów;

23. wzywa państwa członkowskie, aby wspierały zaangażowanie zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn w kwestię przeciwdziałania AIDS; wzywa je do dokonania przeglądu członków 
krajowych organów koordynujących walkę z AIDS oraz do zapewnienia w nich znaczącej 
reprezentacji osób posiadających wiedzę z dziedziny równouprawnienia płci;

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż w dniach 24-27 października 2007 r. odbędzie się w 
Madrycie XI. Europejska Konferencja na temat AIDS i wyraża nadzieję, że podczas tego 
wydarzenia zostaną przedłożone projekty badawcze dotyczące tejże choroby, zwłaszcza 
opracowane przez młodych naukowców;

25. wzywa państwa członkowskie do udzielenia pełnego wsparcia kobietom i mężczyznom, 
którzy odpowiedzialni są za codzienną opiekę nad chorymi na AIDS oraz/lub opiekują się 
dziećmi tych osób oraz sierotami; powinno się im zapewnić szkolenia w zakresie opieki 
pielęgniarskiej w domu oraz szkolenia zwiększające świadomość z zakresu chronienia się 
przed zakażeniem HIV/AIDS oraz korzystnego wpływu odpowiedniego leczenia i opieki 
na chorych na AIDS;

26. wzywa Komisję i państwa członkowskie do umożliwienia wszystkim osobom dotkniętym 
chorobą, a zwłaszcza kobietom ciężarnym, w ramach programów pomocy na rzecz 
rozwoju, dostępu do leków na HIV w celu ograniczenia przenoszenia wirusa na 
nienarodzone dzieci;

27. wzywa państwa członkowskie do utworzenia centrów konsultacji i dobrowolnego 
poddawania się testom na obecność wirusa, jeżeli to możliwe w centrach opieki 
prenatalnej, jako początkowego środka ograniczania skutków HIV/AIDS oraz chorób 
przenoszonych drogą płciową, zarówno w kontekście elementarnego sposobu 
zapobiegania zarażeniom, jak i opieki nad ciężarną kobietą i jej dzieckiem; w skład tych 
usług powinien wchodzić dostęp do bezpiecznej aborcji i porad mających na celu 
zapewnienie świadomej decyzji i zgody kobiety;
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28. wzywa państwa członkowskie i liderów sektora prywatnego do rozwinięcia, 
wprowadzenia w życie i zdecydowanego realizowania polityki zakazującej dyskryminacji 
seropozytywnych pracowników lub pracowników, w których najbliższej rodzinie są osoby 
seropozytywne oraz do zorganizowania adresowanych do pracowników kampanii 
zwiększających świadomość.
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