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Dotyczy: Unijnej globalnej reakcji w sprawie HIV/AIDS

Komisja Europejska przyjęła komunikat „Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i 
krajach sąsiednich w latach 2009–2013” i powiązany z nim plan działania w celu 
ograniczenia nowych zakażeń wirusem HIV we wszystkich państwach europejskich do roku 
2013. Określono w nim kluczowe priorytety, łącznie ze zwiększaniem dostępu do 
profilaktyki, leczenia i opieki oraz podnoszenia jakości życia osób żyjących z HIV. 

Odzwierciedla on wiele kluczowych zaleceń zawartych w rezolucji Parlamentu Europejskiego 
z listopada 2008 r. „HIV/AIDS: wczesna diagnoza i wczesne leczenie”, w tym lepszy dostęp 
do badań w kierunku HIV w celu zapobiegania przenoszeniu wirusa, zważywszy, że 30% 
osób zarażonych wirusem HIV jest nieświadomych swojego nosicielstwa.

Zważywszy, że zbliżamy się do śródokresowego przeglądu planu działania, czy Komisja 
może przedstawić osiągnięte dotychczas postępy, uwzględniając przyjęcie zaleceń 
zamieszczonych w wytycznych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 
w sprawie badań w kierunku HIV, opublikowanych w grudniu 2010 r.?

– Czy Komisja zamierza aktualizować strategie zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i 
krajach sąsiednich w świetle nowych osiągnięć, zwłaszcza w dziedzinie profilaktyki i dostępu 
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do diagnozowania i badań?

– Czy w przeddzień spotkania Zgromadzenia Ogólnego ONZ na wysokim szczeblu w sprawie 
AIDS w dniach 8–10 czerwca 2011 r. w Nowym Jorku, w 10. rocznicę przełomowej 
specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat HIV/AIDS, Komisja Europejska 
może wyjaśnić, jak zamierza skoordynować swoją unijną strategię dotyczącą HIV/AIDS w 
Unii Europejskiej i krajach sąsiednich ze swoją szerzej zakrojoną unijną globalną 
odpowiedzią w sprawie HIV/AIDS?

Uzasadnienie

W 2009 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat „Zwalczanie HIV/AIDS w Unii 
Europejskiej i krajach sąsiednich w latach 2009–2013”. Strategia ta koncentruje się na 3 
kluczowych obszarach: profilaktyka HIV i badania w kierunku HIV, priorytetowe grupy 
najbardziej narażone na HIV oraz regiony priorytetowe.

Obecnie nadal nie nastąpił spadek liczby nowych zakażeń w UE i krajach sąsiednich. 
Szacunkowe dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 
wskazują, że średnio 30% osób zarażonych wirusem HIV jest niezdiagnozowanych, co wiąże 
się z 3,5 razy większym ryzykiem dalszego zakażania wirusem niż w przypadku osób 
zdiagnozowanych. Połowa osób zarażonych HIV nadal późno zgłasza się po pomoc i zaczyna 
cierpieć na zaawansowane stadia choroby, zanim zostanie zdiagnozowana i rozpocznie 
leczenie.

Ponadto nowe badania wciąż pozwalają na przewartościowywanie strategii zwalczania 
HIV/AIDS. 

Ostatnio dowiedziono na przykład, że osoba zakażona HIV, która przyjmuje leki 
antyretrowirusowe po zdiagnozowaniu, a nie kiedy stan jej zdrowia się pogorszy, może 
ograniczyć ryzyko przeniesienia wirusa na niezakażonego partnera o 96% (1).

UE jako wspólnota odegrała znaczącą przewodnią rolę w globalnej reakcji na AIDS, co 
należy zdecydowanie kontynuować, by zagwarantować, że już osiągnięty postęp i poniesione 
inwestycje nie zostaną zaprzepaszczone.


