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Europa-Parlamentets beslutning om EU's overordnede reaktion på hiv/aids

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om 
bekæmpelse af hiv/aids i EU og i nabolandene i perioden 2009-2013,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2010 om en rettighedsbaseret 
tilgang til EU's indsats mod hiv/aids,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om hiv/aids: tidlig 
diagnosticering og tidlig behandling,

– der henviser til den politiske erklæring om hiv/aids, som blev vedtaget under FN's 
Generalforsamlings særlige samling på højt plan om hiv/aids i 2011,

– der henviser til Rom-erklæringen på International Aids Society’s konference i 2011, som 
kræver flere midler til udviklingen af en funktionel kur mod hiv,

– der henviser til Verdenssundhedsforsamlingens globale strategi for sundhedssektoren for 
bekæmpelse af hiv/aids for 2011-2015, der identificerer de eksisterende og aftalte globale 
mål, der skal motivere landene til at planlægge en indsats mod hiv/aids frem til 2015,

– der henviser til WHO’s europæiske handlingsplan for hiv/aids for 2012-2015, som 
beskæftiger sig med en den nuværende situation med hiv/aids-epidemien i den 
europæiske region og går i spidsen for en effektiv indsats herimod,

– der henviser til Dublin-erklæringen om partnerskab til bekæmpelse af hiv/aids i Europa 
og Centralasien, vedtaget på ministerkonferencen "nedbrydning af barriererne -
partnerskab til bekæmpelse af hiv/aids i Europa og Centralasien", som blev afholdt inden 
for rammerne af det irske EU-formandskab den 23.-24. februar 2004,

– der henviser til UNAIDS/WHO Europas rapport fra 2010 om fremskridt i 
gennemførelsen af Dublin-erklæringen om partnerskab til bekæmpelse af hiv/aids i 
Europa og Centralasien,

– der henviser til Det Europæiske Center for Kontrol med Sygdommes hiv-test-vejledning 
fra 2010, der beskriver, hvordan hiv-test kan gennemføres i medlemsstaterne,

– der henviser til WHO Europas politiske rammer for øget hiv-testning og -rådgivning i 
WHO's europæiske region fra 2010,

– der henviser til FN’s konvention om handicappedes rettigheder,

– der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,
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A. der henviser til, at 25.000 mennesker fik stillet en hiv-diagnose i 2009 ifølge rapporten 
fra 2010 om hiv-overvågning fra Det Europæiske Center for Kontrol med Sygdomme, 

B. der henviser til, at antallet af hiv-infektioner især i Østeuropa stiger med alarmerende 
hast,

C. der henviser til, at hiv er en sygdom, der kan forebygges, og at primære 
forebyggelsestiltag som oplysningskampagner, sundhedsundervisning og fremme af 
sikker adfærd er de første barrierer, der skal overvindes i bestræbelserne på at bekæmpe 
sygdommen, 

D. der henviser til, at Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme skønner, at 30 % af de hiv-smittede ikke ved, at de har virussen, og at 50 % af 
disse får stillet en diagnose sent (under 350 CD4-celler eller aids-diagnose),

E. der henviser til, at ikke-diagnosticerede patienter har 3,5 gange større risiko for at 
overføre hiv end dem, der er diagnosticeret,

F. der henviser til, at halvdelen af alle hiv-positive personer stadig kommer sent i pleje og 
når til sene infektionsfaser, før de diagnosticeres og kan starte behandling,

G. der henviser til, at et stort antal hiv-infektioner forbliver udiagnosticerede, og at mange 
mennesker ikke har kendskab til deres serostatus og sandsynligvis først får kendskab 
hertil, når de rammes af hiv/aids-relaterede sygdomme,

H. der henviser til, er der også bør gøres opmærksom på problemet med samtidig smitte med 
navnlig tuberkulose og hepatitis C, som er meget udbredte, udvikler sig hurtigere og 
skaber høj sygelighed og dødelighed blandt hiv-smittede, idet det eksempelvis skønnes, at 
30 % af de hiv-smittede i Vesteuropa samtidig er smittet med hepatitis C,

I. der henviser til, at hiv bliver betydelig mere smitsom, såfremt der forekommer andre 
seksuelt overførte sygdomme samtidig (som f.eks. gonorré, klamydia, herpes og syfilis),

J. der henviser til, at hiv/aids er en overførbar sygdom, og at der derfor er en risiko for 
smitte fra uopdagede smittede personer,

K. der henviser til, at nylige forsøg har vist, at tidlig adgang til behandling kan reducere både 
patienternes smittefarlighed og hiv-smittehastigheden med op til 96 %,

L. der henviser til, at adgangen til hiv-behandling og -tjenester varierer betydeligt mellem 
medlemsstaterne,

M. der henviser til, at epidemien blandt stiknarkomaner er en af årsagerne til, at hiv-smitten 
har bredt sig hurtigt i mange østeuropæiske lande,

N. der henviser til, at der er et kritisk behov for grænseoverskridende samarbejde for at 
bekæmpe epidemien,

O. der henviser til, at fuld inddragelse af civilsamfundet er afgørende for bestræbelserne på 
at sikre adgang til hiv-behandling og -tjenester for udsatte og marginaliserede 
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befolkningsgrupper,

P. der henviser til, at fuld beskyttelse af de hiv-ramtes menneskerettigheder er væsentlig i 
ethvert aspekt af bekæmpelsen af hiv,

Q. der henviser til, at der stadig forekommer social udstødelse, diskrimination på grund af 
hiv-smittestatus og manglende respekt for de hiv-smittedes grundlæggende 
menneskerettigheder,

R. der henviser til, at FN’s konvention om handicappedes rettigheder præciserer, at de 
barrierer, der forhindrer personer med handicap i at tage del i samfundet på lige fod, kan 
skyldes holdning såvel som miljø,

S. der henviser til, at støtten til hiv/aids-programmer i 2009 faldt for første gang,

1. opfordrer Kommissionen og Rådet til at gennemføre meddelelsen om bekæmpelse af 
hiv/aids i EU og i nabolandene i perioden 2009-2013 og den dertil knyttede 
handlingsplan og derved:

- optrappe gennemførelsen af forebyggelsesstrategier og arbejde hen imod universel 
adgang til forebyggelse, rådgivning, behandling, pleje og støtte

- støtte en effektiv indsats mod hiv/aids i de prioriterede regioner

- udvikle midler til at nå og støtte de befolkninger, der er mest udsatte og mest sårbare 
over for hiv/aids, i hele Europa;

2. opfordrer Rådet til at udvise politisk lederskab ved håndteringen af den fortsatte hiv-
epidemi i Europa og udvikle landespecifikke hiv-handlingsplaner;

3. opfordrer Kommissionen og Rådet til at investere de nødvendige ressourcer for at sikre 
adgang til hiv-forebyggelse, -rådgivning, -test og tidlig behandling og forbedre 
instrumenterne og tiltagene til håndtering af samtidig smitte med f.eks. tuberkulose og 
hepatitis;

4. opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at civilsamfundet bliver inddraget på alle 
stadier i gennemførelsen af hiv-meddelelsen og handlingsplanen;

5. opfordrer medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sætte en 
stopper for enhver forskelsbehandling af personer med hiv/aids;

6. glæder sig over de tilsagn, der blev givet under FN's Generalforsamlings særlige samling 
på højt plan om hiv/aids i 2011, især målet om at sikre behandling til 15 millioner hiv-
positive på verdensplan inden 2015 og at få reduceret antallet af nye hiv-infektioner med 
50 % inden 2015;

7. glæder sig over FN’s opfordring til medicinalfirmaerne om rettidig levering af effektive 
antiretrovirale behandlinger af høj kvalitet og til overkommelige priser;

8. glæder sig over FN’s krav om fortsatte tilsagn om støtte til hiv-programmer; 
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9. opfordrer Kommissionen og Rådet til at gennemføre de nødvendige ændringer for at 
opfylde forpligtelserne i UNGASS’ politiske erklæring om hiv/aids;

10. opfordrer Kommissionen og Rådet til at opfylde deres forpligtelser over for den globale 
fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria og til fortsat at støtte dens arbejde i 
udviklingslandene;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaterne, FN’s generalsekretær, UNAIDS, Verdenssundhedsorganisation og 
medlemsstaternes regeringer.


