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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ήμισυ σχεδόν των ενηλίκων που ζουν με HIV και AIDS είναι 
γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τo UNAIDS (Κοινό πρόγραμμα των 
Ηνωμένων Εθνών για τον ιό HIV και το AIDS), την τελευταία διετία ο αριθμός των 
γυναικών και των κοριτσιών που μολύνθηκαν με HIV αυξήθηκε σε όλες τις περιοχές του 
κόσμου, ενώ τα ποσοστά παρουσιάζουν δραματική αύξηση στην Ανατολική Ευρώπη, την 
Ασία και τη Λατινική Αμερική·

2. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιδημιολογικά πρότυπα μεταβάλλονται σε αρκετές χώρες, 
καθώς οι περιπτώσεις της σεξουαλικά μεταδιδόμενης μόλυνσης με HIV αποτελούν ένα 
ολοένα αυξανόμενο ποσοστό των νέων διαγνώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
προσβάλλονται ολοένα και περισσότερες γυναίκες, πολλές από τις οποίες μολύνονται με 
τον ιό HIV από τους άνδρες συντρόφους τους οι οποίοι μολύνθηκαν από ενδοφλέβια 
χρήση ναρκωτικών1·

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική αντίδραση στο AIDS πρέπει να συνεκτιμά
τους παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τις γυναίκες και αυξάνουν την ευπάθειά τους,
όπως η βία κατά των γυναικών, η σωματεμπορία, η φτώχεια και οι διακρίσεις·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συγκέντρωση επαρκών και 
επίκαιρων στοιχείων παρακολούθησης ανά φύλο, με στόχο την υποστήριξη και την 
ανάπτυξη πιο καινοτόμων και καλύτερα στοχοθετημένων εκστρατειών προαγωγής της 
υγείας για την πρόληψη και τον έλεγχο της επιδημίας του HIV στην ΕΕ·

5. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν και να ενισχύσουν την καθολική πρόσβαση των 
γυναικών σε πληροφορίες για την αναπαραγωγική και τη σεξουαλική υγεία και σε 
συναφείς υπηρεσίες, την πρόληψη της μετάδοσης του ιού από τη μητέρα στο παιδί και 
την αντιρετροϊκή θεραπεία και να διασφαλίσουν ότι η αναπαραγωγική και σεξουαλική 
υγεία και τα αντίστοιχα δικαιώματα θα θεωρηθούν στρατηγική προτεραιότητα για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών·

6. προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την παροχή δεξιοτήτων αναγκαίων για την καθημερινή ζωή και σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, και τη δράση για την ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολείο για όλα τα 
παιδιά, να ενισχύσουν την προστασία κατά της βίας, της κακομεταχείρισης, του βιασμού, 
της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων μολύνσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του HIV·

7. καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν τον ηγετικό ρόλο των γυναικών στην αντιμετώπιση 
  

1 Aids epidemic update: December 2005 (Ενημέρωση για την επιδημία του AIDS: Δεκέμβριος 2005),
UNAIDS/ΠΟΥ 2005, σελ.45.
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του AIDS· τα προτρέπει να επανεξετάσουν τη σύνθεση των εθνικών φορέων συντονισμού 
για το AIDS προκειμένου να διασφαλίσουν την ουσιαστική εκπροσώπηση γυναικών και
ατόμων με εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου.


