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Usnesení Evropského parlamentu o reakci EU na HIV/AIDS na celosvětové úrovni 

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o boji proti HIV/AIDS 
v Evropské unii a v sousedních zemích v období 2009–2013,

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července o přístupu EU 
k HIV/AIDS založeném na právech, 

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 nazvané 
„HIV/AIDS: včasná diagnóza a včasná léčba“,

– s ohledem na politické prohlášení o HIV/AIDS přijaté na schůzce na vysoké úrovni 
Valného shromáždění OSN o HIV/AIDS,

– s ohledem na římské prohlášení mezinárodní konference Společnosti pro boj proti AIDS 
z roku 2011, v němž se požaduje více finančních prostředků na vývoj funkční léčby HIV, 

– s ohledem na globální zdravotnickou strategii Světového zdravotnického shromáždění 
zaměřenou na HIV/AIDS v období 2011–2015, která definuje stávající a dohodnuté 
globální cíle, jež mají motivovat státy při vytváření plánů reakce na HIV/AIDS v období 
do roku 2015, 

– s ohledem na evropský akční plán WHO programu pro boj proti HIV/AIDS v období 
2012–2015, který se zabývá současnou situací v souvislosti s epidemií HIV/AIDS 
v evropském regionu a řídí účinnou reakci na tento problém;   

– s ohledem na „Dublinskou deklaraci“ o partnerství v boji proti HIV/AIDS v Evropě 
a Střední Asii, kterou pod názvem Prolomení bariér – partnerství v boji proti HIV/AIDS 
v Evropě a Střední Asii přijala konference ministrů, jež se konala v rámci irského 
předsednictví EU ve dnech 23.–24. února 2004,

– s ohledem na zprávu o pokroku při provádění Dublinské deklarace o partnerství v boji 
s HIV/AIDS v Evropě a ve Střední Asii, kterou v roce 2010 vydali pracovníci společného 
programu OSN pro HIV/AIDS (UNAIDS) a evropské pobočky Světové zdravotnické 
organizace (WHO Europe),

– s ohledem na pokyny pro testování HIV, které roku 2010 vydalo Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí a jež upřesňují způsob, jakým by testy HIV mohly být 
v členských státech prováděny, 

– s ohledem na politický rámec WHO pro Evropu nazvaný „Zvýšení testování HIV 
a poradenství v evropském regionu WHO“ (Scaling up HIV testing and counselling in the 
WHO European Region) z roku 2010,  
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– s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením,

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že podle zprávy Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí 
o sledování výskytu HIV byl virus HIV v roce 2009 diagnostikován u 25 000 osob,  

B. vzhledem k tomu, že počet osob infikovaných virem HIV zejména ve východní Evropě 
dramaticky vzrůstá, 

C. vzhledem k tomu, že nakažení virem HIV lze předcházet a formy primární prevence, jako 
jsou osvětové kampaně, zdravotní výchova a propagace bezpečných vzorců chování, jsou 
prvními překážkami, které by mohly bránit šíření této choroby,    

D. vzhledem k tomu, že Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí odhaduje, že 
30 % osob nakažených virem HIV si není své nákazy vědomo a 50 % z nich je 
diagnostikováno pozdě (počet buněk CD4 nižší než 350 nebo diagnóza AIDS), 

E. vzhledem k tomu, že nediagnostikovaní pacienti představují 3,5krát vyšší riziko přenosu 
HIV než lidé, u kterých byl virus HIV diagnostikován, 

F. vzhledem k tomu, že polovina HIV pozitivních osob dosud vyhledává péči pozdě 
a dostane se do pozdních fází infekce dříve, než je stanovena diagnóza a může být 
zahájena léčba,  

G. vzhledem k tomu, že nákaza virem HIV není v mnoha případech vůbec zjištěna; vzhledem 
k tomu, že si mnoho lidí není své nákazy vědomo a pravděpodobně ji zjistí až poté, kdy 
onemocní nemocí související s HIV/AIDS,

H. vzhledem k tomu, že je rovněž třeba zaměřit pozornost na problematiku souběžné infekce, 
zejména tuberkulózy a hepatitidy C, které se vyskytují nejčastěji, postupují rychleji 
a způsobují závažnou nemocnost a úmrtnost u lidí nakažených virem HIV; např. v západní 
Evropě se odhaduje, že asi 30 % HIV pozitivních osob je současně nakaženo hepatitidou 
C;  

I. vzhledem k tomu, že nakažlivost HIV podstatně vzrůstá za přítomnosti dalších nemocí 
přenášených pohlavním stykem (jako je kapavka, chlamydie, herpes a syfilis),

J. vzhledem k tomu, že HIV/AIDS je přenosnou chorobou, a že tedy hrozí riziko nákazy od 
infikovaných osob, u nichž nebyla nemoc zjištěna,

K. vzhledem k tomu, že nedávno provedené testy prokázaly účinnost včasného zahájení 
léčby, které významně snižuje riziko nákazy prostřednictvím pacientů i míru přenosu viru 
HIV, a to až o 96%,  

L. vzhledem k tomu, že přístup k léčbě HIV i s ní souvisejícím službám se mezi členskými 
státy podstatně liší, 

M. vzhledem k tomu, že jedním z důvodů velmi rychlého šíření infekce HIV v mnoha 
východoevropských zemích je epidemie mezi osobami aplikujícími si nitrožilně drogy,



PE472.091v01-00 4/5 RE\876595CS.doc

CS

N. vzhledem k tomu, že při řešení této epidemie je bezpodmínečně nutné spolupracovat na 
nadnárodní úrovni,

O. vzhledem k tomu, že plné zapojení občanské společnosti je zásadní pro zajištění přístupu 
k léčbě HIV a službám pro rizikové a marginalizované skupiny obyvatel, 

P. vzhledem k tomu, že pro každý aspekt reakce na HIV má zásadní význam důsledná 
ochrana lidských práv osob, které jsou HIV ohroženi, 

Q. vzhledem k tomu, že sociální vyloučení, diskriminace na základě pozitivity HIV 
a nedodržování základních lidských práv osob, kteří s HIV žijí, i nadále přetrvávají, 

R. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením poukazuje 
na to, že překážky, které osobám s postižením brání, aby se rovným způsobem zapojily 
do společnosti, mohou vznikat jak v důsledku postojů lidí, tak i vlivem prostředí,

S. vzhledem k tomu, že financování programů v oblasti HIV/AIDS zaznamenalo v roce 2009 
první pokles,  

1. vyzývá Komisi a Radu, aby uplatňovaly sdělení o boji proti HIV/AIDS v Evropské unii 
a v sousedních zemích v období 2009–2013 i akční plán, který je doprovází, tj. aby 
zajistily: 

- posílené provádění strategií prevence a usilovaly o univerzální přístup k prevenci, 
poradenství, léčbě, péči a podpoře;

- podporu efektivní reakce na HIV/AIDS v prioritních oblastech;

- rozvoj prostředků potřebných k oslovení a podpoře obyvatel, kteří v Evropě čelí 
nejvyššímu riziku a jsou vůči HIV/AIDS nejzranitelnější; 

2. vyzývá Radu, aby prokázala vedoucí politickou úlohu při řešení šířící se epidemie HIV 
v Evropě a aby vyvinula konkrétní akční plány pro jednotlivé státy; 

3. vyzývá Komisi a Radu, aby investovaly prostředky potřebné pro zajištění přístupu 
k prevenci, poradenství, testování HIV a včasné péči a aby zlepšily nástroje a činnosti 
řešící souběžné infekce, jako je tuberkulóza a hepatitida; 

4. vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily zapojení občanské společnosti do každého kroku 
provádění sdělení o HIV a příslušného akčního plánu; 

5. vyzývá členské státy, aby učinily všechna nezbytná opatření k ukončení diskriminace 
osob, kteří s HIV/AIDS žijí; 

6. vítá závazky učiněné na schůzce na vysoké úrovni Valného shromáždění OSN 
o HIV/AIDS v roce 2011, zejména cíl, který spočívá v zajištění léčby pro 15 milionů HIV 
pozitivních osob na celém světě do roku 2015 a snížení počtu nových nakažení HIV roku 
2015 o 50%; 

7. vítá výzvu OSN adresovanou farmaceutickým společnostem, aby včas daly k dispozici 
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cenově dostupné, kvalitní a efektivní možnosti antiretrovirální léčby; 

8. vítá výzvu OSN k průběžnému závazku financovat programy v oblasti HIV;   

9. vyzývá Komisi a Radu, aby provedly změny nezbytné ke splnění závazků obsažených 
v politickém prohlášení o HIV/AIDS, které bylo přijato na mimořádném zasedání 
Valného shromáždění OSN konaném na nejvyšší úrovni;

10. vyzývá Komisi a Radu, aby dostály svým závazkům vůči Světovému fondu pro boj proti 
AIDS, tuberkulóze a malárii a aby i nadále podporovaly jeho práci v rozvojových zemích;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, 
generálnímu tajemníkovi OSN, UNAIDS, Světové zdravotnické organizaci a vládám 
členských států.


