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Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου, Umberto Guidoni 

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Βα (νέα)

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το UNAIDS (Κοινό πρόγραμμα των 
Ηνωμένων Εθνών για το AIDS), περισσότερα από 39.5 εκατ. άτομα ζουν με τον ιό 
HIV και, μόνο το 2006, μολύνθηκαν από τον ιό 4.3 εκατ. άτομα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 95% του πάσχοντος πληθυσμού ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες και ότι 
28 εκατομμύρια άτομα μεταξύ του πληθυσμού αυτού ζουν στην Υποσαχάρια 
Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες μόνο το 1% του 
πληθυσμού που έχει μολυνθεί και χρειάζεται θεραπεία (αντιρετροϊκά φάρμακα) 
λαμβάνει τη θεραπεία αυτή·

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου, Umberto Guidoni 

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Γα (νέα)

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως γνωστό ότι δεν έχουν όλα τα κράτη μέλη ίση 
πρόσβαση στη θεραπεία και τα φάρμακα και ότι σε πολλά από αυτά - ιδίως τα νέα 
κράτη μέλη - υφίστανται ανισότητες ως προς τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης 
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και πόρων·

Or. en

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2

2. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παράσχουν δωρεάν και εκτεταμένη πρόσβαση στην 
εξέταση για το HIV και να φροντίσουν για τη διάδοση της ενημέρωσης, 
περιλαμβανομένης της ενημέρωσης από το διαδίκτυο, ιδίως στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου και μεταξύ των νέων, σχετικά με τον εθελούσια υποβολή σε εξέταση και την 
αναζήτηση βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. απευθύνει θερμή παρότρυνση προς τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση σε όλους τους πολίτες· στη διαπαιδαγώγηση και 
ενημέρωση αυτή θα περιλαμβάνεται ο σεβασμός και η ευθύνη για το σύντροφο και 
ίσα δικαιώματα για τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους και τα 
τρανσεξουαλικά άτομα· τονίζει τη σημασία που έχει να υπάρχει σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση στα σχολεία·

Or. en

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 5
Παράγραφος 3α (νέα)

3a. απευθύνει θερμή παρότρυνση στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδοτούν και 
να παρέχουν χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη μικροβιοκτόνων και 
γυναικείων προφυλακτικών, που παρέχουν στη γυναίκα τη δυνατότητα να 
προστατεύει τον εαυτό της και τον άρρενα σύντροφό της από το HIV/AIDS, με ή 
χωρίς τη συγκατάθεσή του, δεδομένου ότι τα προφυλακτικά παραμένουν η πλέον 
γνωστή και διαθέσιμη προστασία έναντι του HIV/AIDS και των σεξουαλικά 
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μεταδιδόμενων νοσημάτων, αλλά απαιτούν τη συγκατάθεση του συντρόφου1,

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου, Umberto Guidoni

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3α (νέα)

3a. τονίζει το οικουμενικό δικαίωμα όλων των ανθρώπων να έχουν ίση πρόσβαση στην 
περίθαλψη και τη θεραπεία και πρόσβαση σε κάθε είδους φάρμακα·

Or. en

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 7
Παράγραφος 4α (νέα)

4α. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση κατά της βίας και 
της εμπορίας γυναικών, καθώς και της φτώχειας και των διακρίσεων που 
εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο για τις γυναίκες και επιτείνουν την έκθεσή 
τους στο HIV/AIDS·

Or. en

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 8
Παράγραφος 4β (νέα)

4β. παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν μέτρα κατά της βίας εις 
βάρος των γυναικών, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 2ας 
Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν μελλοντικές ενέργειες 
(2004/2220(INI)2, δεδομένου ότι πολλές γυναίκες που έχουν μολυνθεί από το 
HIV/AIDS έχουν εκτεθεί σε βιαιοπραγίες εκ μέρους άρρενα συντρόφου και ότι οι 
γυναίκες που υφίστανται βιαιοπραγίες κινδυνεύουν περισσότερο να μολυνθούν από 
το HIV3·

  
1 "Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis" Κοινή έκθεση των UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004:45.
2 ΕΕ C 288 Ε, 25.11.2006, σελ. 66.
3 amfAR(Foundation for IADS Research) "Gender-Based Violence and HIV among Women: Assessing the 
Evidence" Issue Brief No. 3 June 2005.
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Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου, Umberto Guidoni

Τροπολογία 9
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν αυξημένη χρηματοδότηση 
για την έρευνα για το HIV, προκειμένου να αναπτυχθούν νέα φάρμακα/εμβόλια

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου, Umberto Guidoni

Τροπολογία 10
Παράγραφος 5β (νέα)

5β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές και προγράμματα 
για την κοινωνική ένταξη και είσοδο στην αγορά εργασίας των ατόμων που έχουν 
HIV/AIDS·

Or. en
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