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Резолюция на Европейския парламент относно борбата на ЕС срещу ХИВ/СПИН 
в световен мащаб

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент 
относно „Борбата с ХИВ/СПИН в Европейския съюз и съседните страни за периода 
2009-2013 г.“,

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 8 юли относно 
основаващ се на права подход към противодействието на ХИВ/СПИН от страна на 
ЕС,

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. 
относно „ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение”,

– като взе предвид политическата декларация относно ХИВ/СПИН, приета през 2011 
г. на заседанието на високо равнище на Общото събрание на ООН относно 
ХИВ/СПИН,

– като взе предвид Декларацията от Рим на Конференцията на International Aids 
Society през 2011 г., в която се призовава за повече средства за разработването на 
функционално лечение за ХИВ, 

–  като взе предвид глобалната стратегия за сектора на здравеопазването на 
Световната здравна асамблея срещу ХИВ/СПИН за периода 2011-2015 г., в която се 
определят съществуващите и одобрени цели в световен мащаб за насърчаване на 
държавите да планират действия за борба срещу ХИВ/СПИН за периода до 2015 г.;

– като взе предвид европейския план за действие за ХИВ/СПИН на Световната 
здравна организация (СЗО) за периода 2012-2015 г., който разглежда настоящото 
положение с ХИВ/СПИН епидемията в европейския регион и предлага ефективни 
мерки в отговор на тази епидемия,

– като взе предвид Декларацията от Дъблин относно партньорството за борба с 
ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия, приета на 23-24 февруари 2004 г. по време 
на министерската конференция под надслов „Премахване на бариерите -
партньорство за борба с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия“, проведена в 
рамките на ирландското председателство на ЕС,

– като взе предвид доклада от 2010 г. на Общата програма на ООН срещу ХИВ/СПИН 
(UNAIDS) и на Световната здравна организация (СЗО) за Европа, озаглавен 
„Напредък в прилагането на Декларацията от Дъблин относно партньорството за 
борба с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия”,

– като взе предвид Насоките относно изследването за ХИВ (2010 г.) на Европейския 
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център за профилактика и контрол върху заболяванията, в които се посочват 
начините за провеждане на изследването за ХИВ в държавите-членки,

– като взе предвид политическата рамка на СЗО за Европа  „Разширяване на 
изследването за ХИВ и консултирането в европейския регион на СЗО” (2010 г.),

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

– като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че – според доклада на Европейския център за профилактика и 
контрол върху заболяванията относно наблюдението на заболяванията от ХИВ –
през 2009 г. са диагностицирани още 25 000 нови случая на ХИВ;

Б. като има предвид, че случаите на заразяване с ХИВ, по-специално в Източна 
Европа, нарастват с тревожен темп;

В. като има предвид, че ХИВ е болест, която може да бъде предотвратена, и че 
първоначалните действия по превенция като кампании за повишаване на 
осведомеността, здравното образование и насърчаването на възприемането на 
безопасни практики са първите бариери за борба с разпространяването на болестта;  

Г. като има предвид, че по приблизителна оценка на Европейския център за 
профилактика и контрол върху заболяванията 30 % от заразените с ХИВ лица не 
знаят, че са носители на вируса, като 50 % от тях са диагностицирани късно (CD4 
под 350 или диагноза СПИН);

Д. като има предвид, че при недиагностицираните пациенти рискът от предаване на 
вируса на ХИВ е 3,5 пъти по-голям, отколкото при диагностицираните;

Е. като има предвид, че половината от всички ХИВ-позитивни лица все още търсят 
здравни грижи на късен етап и достигат до напреднал стадий на инфекцията, преди 
да бъдат диагностицирани и да могат да започнат лечение;

Ж. като има предвид, че голяма част от случаите на заразяване с ХИВ не се 
диагностицират; като има предвид, че много хора не знаят, че са серопозитивни, и 
вероятно ще открият това едва когато развият болест, свързана с ХИВ/СПИН,

З. като има предвид, че следва да се насочи вниманието също към въпроса за 
съпътстващите инфекции, по-специално туберкулоза и хепатит С, които са често 
срещани, развиват се по-бързо и са причина за висока заболеваемост и смъртност 
сред ХИВ-позитивните лица – така например в Западна Европа приблизително 30% 
от ХИВ-позитивните лица са заразени също така и с вируса на  хепатит С;

И. като има предвид, че инфекциозността на ХИВ нараства значително при наличието 
на други болести, предавани по полов път (например гонорея, хламидия, херпес и 
сифилис);

Й. като има предвид, че ХИВ/СПИН е заразна болест и че поради тази причина 
съществува опасност заразено лице, при което болестта не е диагностицирана, да я 
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предаде на друг човек;

К. като има предвид, че скорошни изследвания показаха ефикасността на ранния 
достъп до лечение за понижаване в значителна степен на заразността на пациентите 
и на разпространението на вируса на ХИВ с до 96%;

Л. като има предвид, че съществуват значителни различия между държавите-членки по 
отношение на достъпа до лечение и различни услуги в случаите на СПИН;

М. като има предвид, че епидемията сред лицата, употребяващи венозно наркотици, е 
една от причините за бързото разпространение на ХИВ-заразата в много 
източноевропейски държави;

Н. като има предвид, че съществува належаща необходимост от трансгранично 
сътрудничество за справяне с епидемията;

О. като има предвид, че пълноценното участие на гражданското общество е от основно 
значение за гарантиране на достъп до лечение и услуги във връзка с ХИВ  за лицата, 
принадлежащи към рискови и маргинализирани групи;

П. като има предвид, че цялостната защита на правата на човека на заразените с ХИВ 
лица е от основно значение за всеки аспект на борбата срещу ХИВ;

Р. като има предвид, че все още съществуват социално изключване, дискриминация 
заради ХИВ-статуса  и незачитане на основните права на лицата, живеещи с ХИВ; 

С. като има предвид, че в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания ясно 
е посочено, че пречките, които затрудняват участието на хората с увреждания в 
обществото равноправно с останалите, могат да се дължат както на нагласите, така 
и на средата,

Т. като има предвид, че средствата за програмите за борба с ХИВ/СПИН намаляха 
през 2009 . за първи път;

1. призовава Комисията и Съвета да приложат съобщението  относно „Борбата с 
ХИВ/СПИН в Европейския съюз и съседните страни за периода 2009-2013 г.“ и 
плана за действие, който го придружава:

- като прилагат в по-широка степен стратегии за превенция и действия, 
насочени към всеобщ достъп до превенция, консултиране, лечение, грижи и 
подкрепа;

- като подкрепят ефективни действия срещу ХИВ/СПИН в приоритетните 
региони; 

- като разработват начини за достигане до изложеното на най-голям риск и 
най-уязвимото по отношение на ХИВ/СПИН население в цяла Европа и 
подпомагане на това население;

2. призовава Съвета да покаже политическото си  лидерство в борбата срещу 
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продължаващата ХИВ епидемия в Европа и  да разработи конкретни планове за 
действие срещу ХИВ за отделните държави;

3. призовава Комисията и Съвета да инвестират необходимите средства с цел 
гарантиране на достъп до превенция, консултиране, изследвания и ранно лечение на 
СПИН и да подобрят инструментите и мерките по отношение на придружаващи 
инфекции като туберкулоза и хепатит;

4. призовава Комисията и Съвета да гарантират, че гражданското общество ще участва 
на всеки етап от  прилагането на съобщението относно ХИВ и неговия план за 
действие; 

5. призовава държавите-членки да предприемат всички необходими действия за 
премахване на всякаква дискриминация по отношение на лицата, живеещи с 
ХИВ/СПИН;

6. приветства  поетите ангажименти на заседанието на високо равнище на Общото 
събрание на ООН относно ХИВ/СПИН през 2011 г., по-специално целта за 
осигуряване на лечение за 15 милиона ХИВ-позитивнии лица по целия свят до 2015 
г. и намаляване на новите случаи на заразяване с ХИВ с 50% до 2015 г.;

7. приветства призива на ООН фармацевтичните компании своевременно да доставят 
достъпни и ефективни антиретровирусни лекарствени средства с добро качество; 

8. приветства призива на ООН за дългосрочен ангажимент за финансиране на 
програми за борба срещу СПИН; 

9. призовава Комисията и Съвета да извършат необходимите промени за изпълнение 
на задълженията в рамките на политическата декларация относно ХИВ/СПИН на 
Специалната сесия на Общото събрание на ООН (UNGASS) ;

10. призовава Комисията и Съвета да спазят задълженията си към  Глобалния фонд за 
борба със СПИН, туберкулоза и малария и да продължат да подкрепят неговата 
дейност в развиващите се страни;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на държавите-членки, на генералния секретар на ООН, на UNAIDS и на 
Световната здравна организация, както и на правителствата на държавите-членки.


