
CM\869979SV.doc PE466.985v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009–2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

8.6.2011

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0003/2011)

Fråga 03/2011 till frågestund i utskott
i enlighet med artikel 197 i arbetsordningen
från Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova, Michael Cashman

Ärende: EU:s globala åtgärder mot hiv/aids

Kommissionen har antagit ett meddelande med titeln ”Bekämpning av hiv/aids i 
Europeiska unionen och angränsande länder (2009–2013)” och en tillhörande handlingsplan i 
syfte att minska antalet nya hiv-fall i samtliga länder i EU till 2013. Den lyfte fram de 
viktigaste prioriteringarna, bland annat bättre tillgång till förebyggande åtgärder, behandling 
och vård samt bättre livskvalitet för hiv-smittade personer. 

Detta återspeglade ett antal av de viktigaste rekommendationerna i Europaparlamentets 
resolution från november 2008 om hiv/aids: tidig diagnos och behandling, bland annat bättre 
tillgång till provtagning för att förhindra att viruset förs vidare, med tanke på att 30 procent av 
alla hivsmittade inte vet om att de bär på viruset. 

Kan kommissionen med tanke på att vi nu närmar oss halvtidsöversynen av handlingsplanen 
ange vilka framsteg som hittills har gjorts när det gäller att införliva rekommendationerna i de 
riktlinjer för hiv-tester som utfärdades av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll 
av sjukdomar i december 2010?



PE466.985v02-00 2/2 CM\869979SV.doc

SV

Tänker kommissionen uppdatera sin strategi för att bekämpa hiv/aids i Europeiska unionen 
och angränsande länder mot bakgrund av den senaste tidens utveckling, i synnerhet när det 
gäller förebyggande åtgärder samt tillgång till diagnos och tester?

Inför upptakten till 2011 års högnivåmöte om aids i FN:s generalförsamling den 8–
10 juni 2011 i New York för att uppmärksamma att det gått 10 år sedan den avgörande 
särskilda sessionen om hiv/aids ombes kommissionen förklara hur den tänker samordna sin 
EU-strategi för att bekämpa hiv/aids i EU och angränsande länder och EU:s mer omfattande 
globala åtgärder för att bekämpa hiv/aids.

Motivering

År 2009 antog kommissionen sitt meddelande som syftade till att bekämpa hiv/aids i 
Europeiska unionen och angränsande länder under perioden 2009–2013. Strategin var inriktad 
på tre huvudsakliga områden: förebyggande åtgärder och hiv-tester, prioriterade grupper med 
störst risk att drabbas av hiv samt prioriterade regioner.

Vi ser fortfarande ingen minskning av antalet nya smittade i EU och angränsande länder. 
Uppskattningar från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar visar 
att cirka 30 procent av alla hiv-positiva inte har fått någon diagnos, och att dessa löper 
3,5 gånger högre risk att föra hiv vidare än de som fått en diagnos. Fortfarande får hälften av 
alla hiv-positiva vård sent, och infektionen är långt framskriden när de väl fått sin diagnos och 
behandlingen kan påbörjas.

Dessutom kommer det ständigt nya studier som får oss att omvärdera strategin för att 
bekämpa hiv/aids. 

Det har till exempel nyligen bevisats att hiv-positiva som börjar ta antiretrovirala läkemedel i 
samband med diagnosen i stället för när deras hälsa börjar försämras kan minska risken för att 
sprida viruset till osmittade partner med 96 procent.

EU har också visat prov på ett starkt ledarskap i de globala åtgärderna mot aids, vilket man 
tydligt måste upprätthålla för att se till att de framsteg och de investeringar som redan har 
gjorts inte urholkas.


