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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:

1. keďže ženy predstavujú v súčasnosti polovicu celkového počtu ľudí žijúcich s HIV a 
AIDS, keďže podľa UNAIDS sa za posledné dva roky počet žien a dievčat nakazených 
HIV zvýšil v každej oblasti sveta, pričom toto číslo sa veľmi rýchlo zvyšuje najmä vo 
východnej Európe, Ázii a Latinskej Amerike,

2. keďže v niekoľkých krajinách sa epidemiológia tejto choroby mení a zahŕňa vyšší podiel 
nových diagnóz pri pohlavne prenášaných prípadoch HIV; keďže je týmto ovplyvnený 
stále vyšší počet žien, z ktorých mnohé dostali HIV od svojho partnera infikovaného pri 
injekčnej aplikácii drog1

3. keďže účinné opatrenia proti AIDS musia zahŕňať reakciu na faktory, ktoré vystavujú 
ženy riziku a zvyšujú ich zraniteľnosť, ako napr. násilie na ženách, obchodovanie so 
ženami, chudoba a diskriminácia,

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vhodným spôsobom a včas získali údaje na základe 
pozorovania, ktoré by boli rozčlenené podľa pohlavia, s cieľom podpory a prípravy 
inovatívnejšej a lepšie zameranej kampane na prevenciu a kontrolu epidémie HIV v EÚ; 

5. žiada členské štáty aby poskytli a podporili všeobecný prístup k informáciám o sexuálnom 
a reprodukčnom zdraví a k službám pre ženy, prevencii prenosu choroby z matky na dieťa 
a antivírusovej liečbe a aby zabezpečili, že sexuálne a reprodukčné zdravie a práva budú 
strategickou prioritou pre dosiahnutie rovnosti pohlaví a posilnenie postavenia žien;

6. žiada členské štáty, aby zaistili všeobecný prístup k vzdelaniu, poskytovaniu výchovy v 
oblasti riešenia životných situácií a sexuálnej výchovy a činnosť zameranú na podporu 
vyššej bezpečnosti v školách pre všetky deti, na zvyšovanie ochrany pred násilím, 
zneužívaním, znásilnením, nechceným tehotenstvom a pohlavne prenášanými infekciami 
vrátane HIV;

7. žiada členské štáty, aby podporovali vedúce postavenie žien v oblasti činnosti zameranej 
proti AIDS, vyzýva ich, aby preskúmali členstvo národných koordinačných orgánov pre 
AIDS s cieľom zabezpečiť zmysluplné zastúpenie žien a odborníkov v oblasti rodovej 
rovnosti.

  
1 Aktualizácia situácie epidémie AIDS december 2005, UNAIDS/WHO 2005, s.45.


