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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

A. keďže ženy predstavujú v súčasnosti polovicu celkového počtu ľudí žijúcich s HIV a 
AIDS; keďže podľa UNAIDS sa za posledné dva roky na celom svete zvýšil počet žien a 
dievčat nakazených HIV, pričom toto množstvo sa veľmi rýchlo zvyšuje najmä vo 
východnej Európe, Ázii a Latinskej Amerike; keďže podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO) sú ženy pre svoje biologické faktory pravdepodobne náchylnejšie ako 
muži na infikovanie HIV pri heterosexuálnom styku;

B. keďže epidemiologický obraz v niekoľkých krajinách sa mení s prípadmi sexuálne 
prenosných ochorení na HIV, ktoré majú rastúci podiel na nových diagnózach; keďže 
stále vyšší počet žien je vo svojom súkromnom živote nevedome infikovaných vírusom 
HIV v dôsledku nechráneného heterosexuálneho styku a stávajú sa nositeľkami vírusu, 
ktorý potom môžu preniesť na svojich potomkov;

C. keďže účinné opatrenia proti AIDS musia zahŕňať reakciu na faktory, ktoré stále 
vystavujú ženy riziku a zvyšujú ich zraniteľnosť, ako je napr. násilie na ženách, 
obchodovanie so ženami, chudoba a rodová diskriminácia, sexuálna promiskuita alebo 
zanedbanie dodržiavania etických princípov;

1. so zreteľom na fakt, že vo svete bolo v roku 2005 takmer päť miliónov nových prípadov 
infekcie HIV a v tom istom roku zomreli tri milióny ľudí na choroby súvisiace s AIDS, z 
ktorých tvorili viac ako pol milióna deti (570 000) 1, vyzýva inštitúcie, vlády a iné orgány, 
aby vyvinuli spoločné úsilie v tom, že nielen zahrnú deti, mladistvých a mladých ľudí do 
stratégie boja proti HIV/AIDS, ale najmä že budú v týchto stratégiách najdôležitejším 
prvkom;

2. víta zámer Komisie aktívne zapájať občiansku spoločnosť do rozvoja, realizácie a 
sledovania tejto politiky; domnieva sa, že dôležitým faktorom praktického boja proti 
HIV/AIDS a dôveryhodnosti tejto činnosti na národnej a európskej úrovni je osobitné 
zapojenie HIV pozitívnych občanov a ich organizácií;

3. poukazuje na to, že používanie prezervatívov znižuje riziko šírenia infekcie HIV 
prostredníctvom sexuálneho styku, ale niekoľko štúdií dokazuje, že klienti pri 
obchodovaní so sexom uprednostňujú platiť za sex bez prezervatívov; zdôrazňuje preto, že 
celá oblasť prostitúcie prináša vyššie riziko infekcie; domnieva sa, že legalizácia 
prostitúcie bude mať za následok celkový nárast legálneho, ale aj nelegálneho predajného 
sexu, ktorého dôsledkom je väčšie riziko infekcie; myslí si, že legalizácia prostitúcie aj tak 
nemá za následok bezpečnejší sex, pretože v praxi je preukázateľne veľmi zložité 
kontrolovať použitie prezervatívov dokonca aj v legálnych verejných domoch; zdôrazňuje 

  
1 amfAR (Americká nadácia pre výskum AIDS) Násilie založené na rodovej príslušnosti a HIV medzi ženami:
Hodnotenie dôkazov, publikované informácie č. 3, jún 2005
Ženy a HIV/AIDS: Konfrontácia s krízou, spoločná správa UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004: 45
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okrem toho, že regulované zdravotné prehliadky sa týkajú len tých, ktorí sex predávajú, a 
nie klientov;

4. vyzýva členské štáty a Komisiu – so zreteľom na fakt, že ženy infikované HIV boli často 
vystavené násiliu zo strany mužského partnera a že ženy podstupujú väčšie riziko 
infikovania sa HIV – aby prijali opatrenia na boj proti násiliu, ktoré boli stanovené v jeho 
uznesení z 2. februára 2006 o súčasnej situácii v boji proti násiliu páchanom na ženách a 
ďalších opatreniach1;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vhodným spôsobom a včas získali na základe 
pozorovania údaje klasifikované podľa pohlavia a veku s cieľom podporiť a pripraviť 
inovatívnejšie a lepšie zamerané protidrogové kampane a zdravotné propagačné kampane 
na prevenciu a kontrolu epidémie HIV v EÚ a v susedných krajinách;

6. vyzýva Komisiu, členské štáty a všetky zúčastnené strany vrátane mimovládnych 
organizácií a občianskej spoločnosti, aby pomohli v boji proti stigmatizácii a diskriminácii 
ľudí trpiacich na HIV/AIDS v Európe;

7. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti a praktické prostriedky a aby využila výsledky 
klinického výskumu na boj proti HIV/AIDS v partnerských krajinách, na západnom 
Balkáne a v strednej Ázii, a to v rámci postupov v oblasti zahraničnej pomoci 
a v súvislosti so smernicami na činnosť, ako boli schválené v strategických dokumentoch 
s príslušnými krajinami a v príslušných programoch;

8. vyzýva Komisiu, aby naďalej považovala výskum v oblasti HIV/AIDS za prioritu v 
siedmom rámcovom programe;

9. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s vnútroštátnymi zdravotníckymi službami a 
Európskym centrom na prevenciu a kontrolu chorôb posilnila a rozvinula systémy na 
sledovanie, včasné varovanie a zvýšenie informovanosti verejnosti o chorobe HIV/AIDS v 
Európe a v partnerských krajinách;

10. upozorňuje členské štáty na potrebu zintenzívniť informačné kampane a vyčleniť viac 
prostriedkov na boj proti vírusu HIV/AIDS medzi 15 až 25-ročnými ľuďmi v Európskej 
únii vzhľadom na to, že štatistiky publikované v UNAIDS v roku 2004 poukazujú na 
znepokojivý nárast výskytu choroby v tejto vekovej kategórii;

11. žiada členské štáty, aby usporiadali a zintenzívnili cielené kampane zamerané na ženy 
a na všeobecný prístup k informáciám a službám z oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia, k liekom proti HIV, aby sa zabránilo riziku prenosu choroby z matky na dieťa, 
ako i k antivírusovej liečbe; zdôrazňuje tiež, že sexuálne a reprodukčné zdravie a práva 
musia byť garantované ako strategická priorita na dosiahnutie rodovej rovnosti a 
posilnenie postavenia žien;

12. vyzýva členské štáty, aby s účasťou súkromného sektora investovali do rozvoja cenovo 
dostupných terapeutických a diagnostických zariadení, ktoré sú ústretové voči klientom, 

  
1 P6_TA(2006)0038.
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aby sa tak rozšíril prístup k liečbe;

13. vyzýva členské štáty a zdravotnícke služby, aby prijali opatrenia týkajúce sa hygieny a 
informovanosti zdravotníckeho personálu, ktorý tvoria väčšinu ženy, s cieľom zabrániť 
prenosu vírusu HIV/AIDS pri transfúzii krvi v priebehu chirurgických zákrokov a pri 
ošetrovaní pacientov;

14. zdôrazňuje potrebu posilniť súčinnosť medzi prevenciou proti HIV/AIDS a programami 
na podporu sexuálnych práv a zdravia;

15. vyzýva Komisiu, aby v rámci nových vonkajších nástrojov financovania poskytla 
dostatočné financovanie na uskutočnenie svojej politiky v oblasti sexuálnych a 
reprodukčných práv všeobecne a predovšetkým v boji proti HIV/AIDS;

16. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby prispôsobili prevenciu a liečebné programy potrebám 
všetkých ľudí, ktorí čelia HIV/AIDS, predovšetkým tých, ktorým jazyk, kultúra a 
bydlisko môžu sťažiť prístup k zdravotníckym službám;

17. vyzýva členské štáty, aby podporili väčšie využitie médií a najvhodnejších distribučných 
kanálov na intenzívnejšie poskytovanie informácií obyvateľstvu, najmä mladistvým a 
mladým ľuďom o infekcii HIV, o spôsoboch prenosu, o testovaní na HIV a o správaní, 
ktoré podporuje prevenciu;

18. vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť začlenenia sekcie venovanej boju proti AIDS do 
Európskeho portálu pre mládež, a to vrátane údajov o dostupných zdrojoch informácií, 
poradenstva a zdravotnej starostlivosti v súvislosti s HIV/AIDS v členských štátoch;

19. vyzýva Európsku úniu a členské štáty so zreteľom na feminizáciu HIV/AIDS, aby 
pokračovali v investíciách do rozvoja mikrobicídov, ktoré umožnia ženám chrániť sa pred 
HIV/AIDS;

20. žiada členské štáty, aby v rámci podmienok osobného rastu zaistili všeobecný prístup 
k vzdelaniu a k zdrojom informácií, a to vrátane poučenia o živote v spoločnosti, o 
etických princípoch, o riešení životných situácií, o sexuálnej výchove, o zodpovednosti 
voči partnerovi a úcte k nemu, o činnosti zameranej na podporu zvýšenej bezpečnosti v 
školách pre všetky deti, na zvyšovanie ochrany pred násilím, zneužívaním, znásilnením, 
nebezpečenstvami sexuálnej promiskuity, nechceným tehotenstvom a pohlavne 
prenosnými infekciami vrátane HIV, a to v čo najužšej spolupráci so školami, inými 
vzdelávacími inštitúciami, sociálnymi službami a službami, ktoré bojujú proti kriminalite 
mladistvých;

21. vyzýva členské štáty, aby prostredníctvom politík a programov podporovali presadzovanie 
sociálnej integrácie postihnutých HIV/AIDS a ich vstup na pracovný trh;

22. vyzýva Komisiu, aby neustupovala od svojho záväzku zvýšiť financovanie výskumu 
HIV/AIDS a aby zabezpečila, že výskum HIV/AIDS bude rodovo vyvážený a bude 
zahŕňať aspekty, akými sú napríklad vaginálna a rektálna fyziológia a ekológia a 
biologická a fyziologická povaha prenosných vírusov;
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23. žiada členské štáty, aby podporovali vyrovnanú účasť žien a mužov v aktivitách 
zameraných proti AIDS; vyzýva ich, aby preskúmali národné koordinačné orgány pre 
oblasť AIDS a zabezpečili vhodné zastúpenie odborníkov na obe pohlavia, ženy i mužov;

24. víta fakt, že Madrid bude od 24. do 27. októbra 2007 usporiadateľom XI. európskej 
konferencie o AIDS a dúfa, že počas tejto akcie budú vyzvaní najmä mladí výskumní 
pracovníci, aby predložili výskumné projekty o tejto chorobe;

25. vyzýva členské štáty, aby plne podporovali ženy a mužov zodpovedných za každodennú 
starostlivosť o ľudí trpiacich na AIDS a/alebo za starostlivosť o ich deti či siroty; je 
potrebné poskytnúť im odbornú prípravu o domácom ošetrovaní, zvyšovať ich 
informovanosť o prevencii nákazy HIV/AIDS a o prínosoch dobrej liečby a ošetrovania 
ľudí trpiacich na AIDS;

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci programov na podporu rozvoja umožnili 
všetkým postihnutým osobám, a najmä tehotným ženám prístup k liekom proti HIV s 
cieľom znížiť počet prípadov prenosu choroby na nenarodené dieťa;

27. vyzýva členské štáty, aby zriadili miesta dobrovoľného poradenstva a testovania, 
napríklad v strediskách prenatálnej starostlivosti, čo by bolo začiatkom úsilia o zníženie 
vplyvu HIV/AIDS a sexuálne prenosných chorôb na tehotenstvo, a to v zmysle primárnej 
prevencie pred infekciou, ako aj starostlivosti o tehotnú ženu a dieťa; prístup k 
bezpečnému prerušeniu tehotenstva a k poradenstvu na zabezpečenie informovaného 
rozhodovania sa a súhlasu ženy by mali byť súčasťou týchto služieb;

28. vyzýva členské štáty a vedúcich činiteľov zo súkromného sektora, aby vyvinuli, 
uskutočnili a intenzívne presadzovali politiku zakazujúcu diskrimináciu zamestnancov s 
HIV alebo občanov, ktorých rodinní príslušníci majú ochorenie HIV, a aby pripravili pre 
svojich zamestnancov kampane na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS.



AD\640696SK.doc 7/7 PE 378.730v02-00

SK

POSTUP

Názov Boj proti HIV/AIDS v rámci Európskej únie a v susedných krajinách 
(2006 – 2009)

Číslo postupu 2006/2232(INI)
Gestorský výbor ENVI
Výbor požiadaný o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi
FEMM
28.9.2006

Rozšírená spolupráca – dátum 
oznámenia na schôdzi
Spravodajkyňa výboru požiadaného o 
stanovisko

dátum menovania

Zita Gurmai
24.1.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru 
požiadaného o stanovisko

Prerokovanie vo výbore 4.10.2006 23.11.2006

Dátum prijatia 23.11.2006
Výsledok záverečného hlasovania +:

–:
0:

19
0
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita 
Gurmai, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Pia Elda Locatelli, 
Angelika Niebler, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, 
Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Anna Hedh, Mary Honeyball, Sophia in 't Veld, Zita Pleštinská, Heide 
Rühle, Bernadette Vergnaud

Náhradníci (čl. 178 ods.2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní
Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii 
iba v jednej jazykovej verzii)

...


