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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker ženske danes predstavljajo skoraj polovico odraslih, okuženih z virusom HIV in 
aidsom; ker se je po ocenah UNAIDS v zadnjih dveh letih število žensk in deklet, 
okuženih z virusom HIV, povečalo povsod po svetu, pri čemer število zlasti hitro narašča 
v vzhodni Evropi, Aziji in Latinski Ameriki; ker so po mnenju Svetovne zdravstvene 
organizacije ženske zaradi bioloških dejavnikov verjetno bolj dovzetne za okužbo s HIV 
v heteroseksualnih stikih kot pa moški,

B. ker se v številnih državah spreminjajo vzorci epidemij, pri novih diagnozah pa je vedno 
več primerov spolnega prenosa virusa HIV; ker se vse več žensk z virusom HIV nevede 
okuži v zasebnem življenju v nezaščitenih heteroseksualnih stikih ter postanejo 
prenašalke virusa, ki ga nato lahko prenesejo na svoje potomstvo,

C. ker je treba za učinkovit odziv na aids obravnavati dejavnike, ki še naprej ogrožajo 
ženske in povečujejo njihovo ranljivost, kot so nasilje nad ženskami in trgovina z njimi, 
revščina, spolna diskriminacija, spolna promiskuiteta ter neupoštevanje etičnih načel,

1. glede na skoraj pet milijonov novih primerov okužbe z virusom HIV po svetu v letu 2005 
ter glede na to, da je v istem letu zaradi bolezni, povezanih z aidsom, umrlo skoraj tri 
milijone ljudi, med katerimi je bilo več kot pol milijona otrok (570.000)1, poziva 
institucije, vlade in druge organe, naj si skupaj prizadevajo, da so v strategije boja proti 
virusu HIV in aidsu vključeni otroci, mladostniki in mladi odrasli ter da so 
najpomembnejši del takih strategij;

2. pozdravlja namen Komisije, da v oblikovanje, izvajanje in spremljanje politike dejavno 
vključi civilno družbo; meni, da je specifična udeležba HIV-pozitivnih in njihovih 
organizacij pomemben dejavnik pri praktičnem delu v boju proti virusu HIV in aidsu ter 
verodostojnosti takega dela na nacionalni in evropski ravni;

3. ugotavlja, da uporaba kondomov zmanjšuje tveganje za širjenje okužbe z virusom HIV 
prek spolnih stikov, vendar več študij kaže, da stranke v trgovini s spolnostjo raje 
plačujejo spolnost brez kondomov; zato poudarja, da je v celotni prostituciji večje 
tveganje za okužbo;  meni, da se zaradi legalizacije prostitucije na splošno povečujeta 
zakonita in nezakonita trgovina s spolnostjo, kar povečuje nevarnost okužbe; meni, da 
legalizacija prostitucije ne prinaša varnejše spolnosti, saj se je v praksi izkazalo, da je 
zelo težko nadzorovati uporabo kondomov celo v legalnih bordelih; poleg tega poudarja, 
da predpisani zdravstveni pregledi zajamejo le tiste, ki prodajajo spolnost, ne pa njihovih 
strank;

4. poziva države članice in Komisijo, naj glede na to, da so ženske, okužene z virusom HIV, 
pogosto žrtve nasilja moškega partnerja ter da je pri ženskah tveganje za okužbo z 
virusom HIV večje, sprejmejo ukrepe za boj proti nasilju, zapisane v resoluciji z dne 2. 
februarja 2006 o trenutnih razmerah v boju proti nasilju nad ženskami in možnih 
prihodnjih ukrepih2;

  
1 amfAR (Fundacija za raziskave aidsa) "Gender-Based Violence and HIV among Women: Assessing the 
Evidence," Issue Brief št. 3, junij 2005.
"Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis" skupno poročilo UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004: 45.
2 P6_TA(2006)0038.
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5. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo pravočasno in ustrezno zbiranje 
nadzornih podatkov po spolu in starosti, da se podprejo in razvijejo inovativnejše in bolje 
usmerjene kampanje proti drogam in kampanje za spodbujanje zdravja v okviru 
preprečevanja in nadzora epidemije virusa HIV v EU in sosednjih državah;

6. poziva Komisijo, države članice ter vse zainteresirane strani ter tudi nevladne 
organizacije in civilno družbo, naj pomagajo v boju proti stigmatizaciji in diskriminaciji 
okuženih z virusom HIV in obolelih za aidsom v Evropi;

7. poziva Komisijo, naj razišče vse možnosti in praktična sredstva ter naj uporabi izsledke 
kliničnih raziskav za boj proti virusu HIV in aidsu v partnerskih državah, na zahodnem 
Balkanu in v osrednji Aziji, in sicer po postopkih zunanje pomoči ter ob spoštovanju 
direktiv za ukrepanje, dogovorjenih v strateških dokumentih z ustreznimi državami in 
indikativnih programih;

8. poziva Komisijo, naj bodo raziskave virusa HIV in aidsa še naprej prednostna naloga 
sedmega okvirnega programa;

9. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z nacionalnimi zdravstvenimi službami in Evropskim 
centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni razvije in okrepi sisteme za 
spremljanje, zgodnje obveščanje in povečevanje ozaveščenosti javnosti o virusu HIV in 
aidsu v Evropi in partnerskih državah;

10. opozarja države članice, da je treba okrepiti obveščevalne kampanje o boju proti virusu 
HIV in aidsu v populaciji mladih od 15 do 25 let v Evropski uniji ter temu nameniti več 
sredstev, saj statistika, ki jo je leta 2004 objavil UNAIDS, opozarja na zaskrbljujoče 
povečanje pojava bolezni v tej starostni skupini;

11. poziva države članice, naj zagotovijo in okrepijo ciljne kampanje za ženske in splošni 
dostop do informacij o spolnem in reproduktivnem zdravju ter storitvah na tem področju, 
dostop do zdravil proti virusu HIV za preprečevanje prenosa virusa z matere na otroka ter 
do antiretroviralne terapije; poudarja tudi, da morajo biti spolno in reproduktivno zdravje 
in pravice zagotovljene kot strateška prednostna naloga za uresničitev enakosti spolov in 
neodvisnosti žensk;

12. poziva države članice, naj ob sodelovanju zasebnega sektorja vlagajo v razvoj dostopnih, 
uporabniku prijaznih terapevtskih in diagnostičnih zmogljivosti, da se poveča dostopnost 
zdravljenja;

13. poziva države članice in zdravstvene službe, naj uvedejo ukrepe za higieno in 
obveščenost zdravstvenega osebja, med katerimi je večina žensk, da se prepreči prenos 
virusa HIV in aidsa pri transfuzijah krvi med operacijo ali negovanjem bolnikov;

14. poudarja, da je treba povečati sinergije med preprečevanjem virusa HIV in aidsa ter 
programi za podporo spolnim pravicam in zdravju;

15. poziva Komisijo, naj v okviru novih zunanjih finančnih instrumentov zagotovi zadostna 
sredstva za izvajanje svoje politike na področju spolnih in reproduktivnih pravic na 
splošno ter zlasti na področju boja proti virusu HIV in aidsu;

16. poziva države članice in Komisijo, naj sprejmejo programe preventive in zdravljenja, 
prilagojene potrebam ljudi z virusom HIV ali aidsom, zlasti tistih, ki so jim zaradi jezika, 
kulture in statusa bivanja težje dostopne zdravstvene storitve;

17. poziva države članice, naj spodbujajo večjo uporabo medijev in najustreznejših 
distribucijskih kanalov za povečanje informacij za prebivalstvo, zlasti mladostnike in 
mlade, o okužbi z virusom HIV, načinih prenašanja, testiranju za virus HIV in 
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preventivnem vedenju;
18. poziva Komisijo, naj preuči možnosti, da se v evropski mladinski portal vključi razdelek 

o boju proti aidsu, skupaj s podatki o virih informacij, usmerjanja in oskrbe pri virusu 
HIV in aidsu, ki so na voljo v državah članicah;

19. poziva Evropsko unijo in države članice, naj glede na feminizacijo virusa HIV in aidsa še 
naprej vlagajo v razvoj antibiotikov, da se bodo ženske lahko zaščitile pred virusom HIV 
in aidsom;

20. odločno poziva države članice, naj zagotovijo splošno dostop do izobrazbe ter 
poučevanje o pogojih za osebno rast, med drugim tudi o zmožnosti za skupno življenje v 
družbi ter o etičnih načelih, o življenju in spolni vzgoji, skupaj z odgovornostjo in 
spoštovanjem partnerja, ter poziva k ukrepom za spodbujanje večje varnosti vseh otrok v 
šolah ter da se v najtesnejšem možnem sodelovanju s šolami, drugimi izobraževalnimi 
ustanovami, socialnimi službami in službami, ki se ukvarjajo z mladoletnim 
prestopništvom, poveča zaščita pred nasiljem, zlorabami, posilstvi, nevarnostmi spolne 
promiskuitete, nenačrtovano nosečnostjo in spolno prenosljivimi boleznimi, tudi virusom 
HIV;

21. poziva države članice, naj s politikami in programi podprejo vključevanje okuženih z 
virusom HIV in obolelih za aidsom v družbo ter njihov vstop na trg delovne sile;

22. poziva Komisijo, naj vztraja pri svoji zavezi, da poveča sredstva za raziskave virusa HIV 
in aidsa, ter naj zagotovi, da so te raziskave uravnotežene po spolu ter da zajemajo tudi 
fiziologijo in naravno floro vagine in danke ter biologijo in fiziologijo virusov, ki se 
prenašajo;

23. poziva države članice, naj spodbujajo po spolu uravnoteženo sodelovanje žensk in 
moških pri odzivu na aids; države članice odločno poziva, naj pregledajo nacionalne 
usklajevalne organe za aids ter zagotovijo, da je v teh organih glede moških in žensk 
ustrezno zastopano strokovno znanje o enakosti spolov;

24. pozdravlja dejstvo, da bo Madrid od 24. do 27. oktobra 2007 gostil XI. evropsko 
konferenco o aidsu, ter upa, da bodo imeli takrat zlasti mladi raziskovalci možnost 
predložiti raziskovalne projekte o tej bolezni;

25. poziva države članice, naj v celoti podprejo ženske in moške, ki so odgovorni za dnevno 
nego ljudi z aidsom in/ali ki skrbijo za njihove otroke in sirote; treba jim je zagotoviti 
usposabljanje o negi na domu in preprečevanju okužbe z virusom HIV ali aidsom ter o 
koristih dobrega zdravljenja in nege za ljudi z aidsom;

26. poziva Komisijo in države članice, naj v programih razvojne pomoči vsem prizadetim, 
zlasti nosečnicam, omogočijo dostop do zdravil proti virusu HIV, da se zmanjša 
pogostost prenosa bolezni na nerojene otroke;

27. poziva države članice, naj ustanavljajo točke za prostovoljno svetovanje in testiranje, po 
možnosti v centrih za prenatalno nego, kot izhodišče vseh prizadevanj za zmanjšanje 
učinka virusa HIV in aidsa ter spolno prenosljivih okužb na nosečnost, tako pri temeljni 
preventivi pred okužbo kot pri negi nosečnice in njenega otroka; del storitev mora biti 
tudi dostop do varnega splava ter svetovanje, da se zagotovi ozaveščeno odločanje in 
pristanek ženske;

28. poziva države članice ter vodilne v zasebnem sektorju, naj oblikujejo, izvajajo in odločno 
uveljavljajo politike o prepovedi diskriminacije zaposlenih z virusom HIV med delavci 
ali tistih z družinskimi člani z virusom HIV ter naj omogočijo kampanje ozaveščenosti o 
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virusu HIV in aidsu za svoje zaposlene.



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

SL

POSTOPEK

Naslov Boj proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah za 
obdobje 2006–2009

Št. postopka 2006/2232(INI)
Pristojni odbor ENVI
Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju
FEMM
28.9.2006

Okrepljeno sodelovanje – datum 
razglasitve na zasedanju
Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja
Zita Gurmai
24.1.2006

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka 
mnenja

Obravnava v odboru 4.10.2006 23.11.2006

Datum sprejetja 23.11.2006
Izid končnega glasovanja +:

–:
0:

19
0
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

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

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

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

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju
Pripombe (na voljo samo v enem jeziku) ...


