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Zadeva: Globalni odziv EU na HIV/AIDS

Evropska komisija je sprejela sporočilo „Boj proti HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih 
državah v obdobju 2009–2013“ in spremljajoči akcijski načrt, da bi do leta 2013 zmanjšala 
nove okužbe s HIV v vseh evropskih državah. Opredelila je ključne prednostne naloge, 
vključno z izboljšanjem dostopa do preventive, zdravljenja in nege ter izboljšanjem kakovosti 
življenja oseb, ki živijo s HIV. 

Sporočilo je odražalo številna ključna priporočila iz Resolucije Evropskega parlamenta z dne 
20. novembra 2008 o „virusu HIV/aidsu: zgodnje odkrivanje in zgodnje zdravljenje“, 
vključno z boljšim dostopom do testiranja na HIV, da se prepreči prenos virusa, saj 30 % 
okuženih s HIV ne ve, da so okuženi. 

Ali lahko Komisija glede na to, da se bližamo vmesnemu pregledu akcijskega načrta, 
predstavi napredek, ki je bil dosežen do tega trenutka, vključno z upoštevanjem priporočil iz 
smernic Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za testiranje na HIV, ki 
so bile izdane decembra 2010?

– Ali namerava Komisija posodobiti strategijo za boj proti HIV/aidsu v Evropski uniji in 
sosednjih državah ob upoštevanju novih dognanj, zlasti glede preventive, dostopa do 
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odkrivanja in testiranja?

– Ali lahko Evropska komisija pred srečanjem Generalne skupščine Združenih narodov na 
visoki ravni o aidsu, ki bo potekala od 8. do 10. junija 2011 v New Yorku in obeležila 
10. obletnico prelomnega posebnega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov o 
HIV/aidsu, pojasni, kako namerava usklajevati strategijo EU o HIV/aidsu v EU in sosednjih 
državah ter širši globalni odziv EU na HIV/AIDS?

Obrazložitev

Evropska komisija je leta 2009 sprejela sporočilo, namenjeno „boju proti HIV/aidsu v 
Evropski uniji in sosednjih državah v obdobju 2009–2013“. Strategija je bila osredotočena na 
tri ključna področja: preprečevanje okužb s HIV in testiranje na HIV, prednostne skupine, ki 
jih HIV najbolj ogroža, ter prednostne regije.

Do danes se število novih okužb v EU in sosednjih državah še vedno ni zmanjšalo. Ocene 
Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni v povprečju kažejo, da pri 30 % 
HIV-pozitivnih posameznikov okužba ni ugotovljena, pri čemer je pri njih možnost za prenos 
HIV za 3,5-krat večja kot pri posameznikih z ugotovljeno okužbo. Pol vseh HIV-pozitivnih 
oseb se za oskrbo še vedno odloči pozno, zato okužba napreduje v pozne stadije, preden je 
odkrita in se zdravljenje lahko začne.

Poleg tega nam nove študije nenehno omogočajo, da ponovno razmislimo o strategiji za boj 
proti HIV/aidsu. 

Pred kratkim je bilo na primer dokazano, da lahko HIV-pozitivna oseba, ki jemlje 
protiretrovirusna zdravila že od postavitve diagnoze in ne šele od takrat, ko se njeno 
zdravstveno stanje poslabša, zmanjša tveganje za širjenje virusa na neokužene partnerje za 
96 % (1).

EU ima kolektivno močno vodilno vlogo pri globalnem odzivu na AIDS, ki jo mora ohraniti, 
da bi zagotovila, da že doseženi napredek in naložbe ne bodo okrnjeni.


