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Suġġett: Ir-rispons globali tal-UE għall-HIV/AIDS

Il-Kummissjoni Ewropea adottat il-Komunikazzjoni tagħha dwar “Il-ġlieda kontra l-
HIV/AIDS fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi tal-madwar, (2009-2013) u l-Pjan ta’ Azzjoni li 
jakkumpanjaha, bil-ħsieb li jitnaqqsu l-infezzjonijiet il-ġodda tal-HIV fil-pajjiżi Ewropej 
kollha sal-2013. Din il-Komunikazzjoni tidentifika l-prijoritajiet ewlenin inklużi kemm l-
aċċess għall-prevenzjoni, it-trattament u l-kura kif ukoll it-titjib tal-kwalità tal-ħajja tan-nies li 
għandhom l-HIV. 

Din irriflettiet għadd ta’ rakkomandazzjonijiet ewlenin, inkluża r-Riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew ta’ Novembru 2008 dwar l-“HIV/AIDS:  Screening u kura preventiva” inkluż 
aċċess akbar għall-ittestjar għall-HIV sabiex jiġi evitat li l-vajrus jiġi trażmess, minħabba li 
30% tal-persuni infettati bl-HIV ma jafux li għandhom il-vajrus. 

Minħabba li issa qed noqorbu lejn ir-reviżjoni ta’ nofs il-perjodu tal-Pjan ta’ Azzjoni, tista’ l-
Kummissjoni tiddeskrivi l-progress li sar s’issa, inkluż it-twettiq tar-rakkomandazzjonijiet tal-
Gwida taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) dwar l-ittestjar 
għall-HIV maħruġa f’Diċembru 2010?”

- Beħsiebha, il-Kummissjoni taġġorna l-istrateġija għall-ġlieda kontra l-HIV/AIDS fl-Unjoni 
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Ewropea u fil-pajjiżi tal-madwar fid-dawl tal-iżvilupp il-ġdid, l-aktar f’dak li jirrigwarda l-
prevenzjoni, l-aċċess għad-dijanjożi u l-ittestjar? 

- Qabel ma ssir il-Laqgħa ta’ Livell Għoli tal-Assemblea Ġenerali tan-NU dwar l-AIDS għall-
2011, li se ssir bejn it-8 u l-10 ta’ Ġunju 2011 fi New York u li se timmarka 10 snin mis-
Sessjoni Speċjali prominenti tal-Assemblea Ġenerali tan-NU dwar l-HIV/AIDS, tista’ l-
Kummissjoni tispjega kif beħsiebha tikkoordina l-istrateġija tal-UE tagħha dwar l-HIV/AIDS 
fl-UE u fil-pajjiżi tal-madwar u r-rispons globali usa’ tagħha fil-livell tal-UE għall-
HIV/AIDS?

Ġustifikazzjoni

Fl-2009, il-Kummissjoni Ewropea adottat il-Komunikazzjoni tagħha maħsuba għall-“Ġlieda 
kontra l-HIV/AIDS fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi tal-madwar, 2009-2013”.  L-istrateġija 
kkonċentrat fuq tliet oqsma ewlenin: il-prevenzjoni tal-HIV u l-ittestjar għall-HIV, il-gruppi 
ta’ prijorità li huma l-aktar f’riskju li jaqbadhom l-HIV u r-reġjuni ta’ prijorità.

Illum il-ġurnata, għad m’hemm l-ebda tnaqqis fl-għadd ta’ infezzjonijiet ġodda fl-UE u fil-
pajjiżi tal-madwar. L-istimi maħruġa mill-ECDC juru li bejn wieħed u ieħor 30% tal-
inidividwi li għandhom l-HIV ma jiġux dijanjostikati u huma 3.5 darbiet aktar f’riskju li 
jittrażmettu l-HIV minn dawk li jiġu dijanjostikati. Nofs il-persuni kollha li għandhom l-HIV 
xorta waħda għadhom jirrikorru tard għall-kura u jilħqu jaslu fl-istadji aħħarija tal-infezzjoni 
qabel ma jiġu dijanjostikati u jkunu jistgħu jibdew it-trattament.

Barra minn hekk, studji ġodda kontinwament jippermettulna li nikkunsidraw mill-ġdid il-
ġlieda kontra l-HIV/AIDS. 

Pereżempju, reċentement ġie ppruvat li persuna li għandha l-HIV, li tieħu mediċini 
antiretrovirali wara li ssirilha d-dijanjożi, aktar milli meta s-saħħa tagħha tkun diġà bdiet tmur 
għall-agħar, tista’ tnaqqas b’96% (1) ir-riskju li xxerred il-vajrus lil sħab mhux infettati.

L-UE, b’mod kollettiv, kellha rwol b’saħħtu ta’ tmexxija fir-rispons globali għall-AIDS, li 
jeħtieġ li hija tippromwovi bis-sħiħ biex tiżgura li l-progress u l-investimenti li diġà saru ma 
jisfaxxawx fix-xejn.


