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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vzhledem k tomu, že téměř polovina dospělých, kteří v současné době žijí s HIV a AIDS, 
jsou ženy; vzhledem k tomu, že podle programu UNAIDS se v posledních dvou letech 
ve všech oblastech světa zvýšil počet žen a dívek infikovaných virem HIV a že toto číslo 
se velmi rychle zvyšuje především ve východní Evropě, Asii a Latinské Americe,

2. vzhledem k tomu, že v několika zemích s pohlavně přenesenými případy HIV 
se epidemiologie této nemoci mění a zahrnuje větší podíl nových diagnóz; vzhledem 
k tomu, že tím je ovlivněn stále vyšší počet žen, z nichž mnohé získaly HIV od svého 
partnera infikovaného při injekční aplikaci drog1,

3. vzhledem k tomu, že v rámci účinné reakce na AIDS je nutno zabývat se faktory, které 
stále vystavují ženy riziku a zvyšují jejich zranitelnost, jako např. násilí vůči ženám 
a obchodování s nimi, chudoba a diskriminace,

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby vhodným způsobem a včas zajistily sběr dat 
na základě pozorování, které by byly členěny podle pohlaví, za účelem podpory a přípravy 
inovativnější a lépe zaměřené kampaně na podporu zdraví zabývající se prevencí 
a omezováním epidemie HIV v EU; 

5. vyzývá členské státy, aby poskytly a podpořily všeobecný přístup k informacím 
o sexuálním a reprodukčním zdraví a ke službám pro ženy, prevenci přenosu choroby 
z matky na dítě a antiretrovirovou léčbu a aby zajistily, že sexuální a reprodukční zdraví 
a práva budou strategickou prioritou pro dosažení rovnosti pohlaví a přenášení 
odpovědnosti na ženy;

6. naléhavě žádá členské státy, aby zajistily všeobecný přístup ke vzdělání, poskytování 
výchovy v oblasti životních zkušeností a sexuální výchovy a činnost zaměřenou 
na podporu vyšší bezpečnosti ve školách pro všechny děti, na zvyšování ochrany před 
násilím, zneužíváním, znásilněním, nechtěným těhotenstvím a pohlavně přenosnými 
nákazami, včetně HIV;

7. žádá členské státy, aby podporovaly vedoucí postavení žen v oblasti činnosti zaměřené 
proti AIDS; naléhavě je žádá, že přezkoumaly členství státních koordinačních orgánů 
pro AIDS s cílem zajistit smysluplné zastoupení žen a osob se znalostmi této problematiky 
s ohledem na pohlaví.

  
1 Nejnovější informace o AIDS: prosinec 2005, UNAIDS/WHO, s. 45


