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B7-2011/0000

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση
του HIV/AIDS από την ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τις γειτονικές χώρες, 2009-2013

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά 
με μια θεμελιωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα αντίληψη για την ευρωπαϊκή δράση κατά 
του HIV/AIDS,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2008 
σχετικά με την πρώιμη διάγνωση και πρώιμη θεραπευτική αγωγή του HIV/AIDS,

– έχοντας υπόψη την πολιτική δήλωση για το HIV/AIDS που εγκρίθηκε κατά την 
συνάντηση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το HIV/AIDS του 
2011,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Ρώμης στη Διάσκεψη 2011 της Διεθνούς Εταιρείας για το 
AIDS, που καλεί για περισσότερη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη μιας 
αποτελεσματικής θεραπείας για το AIDS,

– έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική στον τομέα του HIV/AIDS της Γενικής
Συνέλευσης της ΠΟΥ για το 2011-2015 που καθορίζει τους ισχύοντες και τους 
συμπεφωνημένους παγκόσμιους στόχους για την κινητοποίηση των χωρών στον 
σχεδιασμό της αντιμετώπισης του HIV/AIDS έως το 2015,

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS της ΠΟΥ, 2012-2015, 
που εξετάζει την ισχύουσα κατάσταση όσον αφορά την επιδημία HIV/AIDS στην περιοχή 
της Ευρώπης και την αποτελεσματική αντιμετώπισή της, 

– έχοντας υπόψη τη «δήλωση του Δουβλίνου» σχετικά με μια συμμαχία για την 
καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία, που εγκρίθηκε κατά 
την υπουργική διάσκεψη με θέμα «Καταρρίπτοντας τα εμπόδια - Εταιρική σχέση για την 
καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία», που 
πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Φεβρουαρίου 2004 στο πλαίσιο της ιρλανδικής Προεδρίας 
της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την 
καταπολέμηση του AIDS (UNAIDS) και του περιφερειακού γραφείου για την Ευρώπη 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO Europe) με θέμα την πρόοδο όσον αφορά την 
υλοποίηση της Δήλωσης του Δουβλίνου σχετικά με την εταιρική σχέση για την 
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καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία, του 2010,

– έχοντας υπόψη τις οδηγίες για τους ελέγχους για HIV του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ), για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
διεξάγονται οι εξετάσεις για το HIV στα κράτη μέλη,

– έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο εφαρμογής πολιτικής της ΠΟΥ του 2010 σχετικά 
με την αύξηση των ελέγχων για HIV και τη συμβουλευτική αρωγή στην περιοχή της 
Ευρώπης, 

– έχοντας υπόψη την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του 
Κανονισμού,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 25.000 άτομα έχουν διαγνωστεί με τον ιό HIV το 2009, σύμφωνα
με την έκθεση του 2010 για την επαγρύπνηση για το AIDS του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Ελέγχου των Νόσων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιπτώσεις μολύνσεων από τον ιό HIV, ειδικότερα στην 
ανατολική Ευρώπη, αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το AIDS είναι νόσος που μπορεί να προληφθεί και, ότι οι
έγκαιρες παρεμβάσεις πρόληψης, όπως οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, η 
εκπαίδευση στην υγεία και η προώθηση ασφαλών συμπεριφορών, αποτελούν τα πρώτα 
βήματα στον αγώνα για την καταπολέμηση της διάδοσης της νόσου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη το ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των
Νόσων εκτιμά ότι 30% των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV δεν το γνωρίζει,
και ότι από αυτούς το 50% διαγιγνώσκεται καθυστερημένα (επίπεδα CD4 κάτω από 350 ή 
διάγνωση για AIDS)·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη διαγνωσμένοι ασθενείς έχουν 3,5 φορές υψηλότερο κίνδυνο 
μετάδοσης του ιού του AIDS από αυτούς που έχουν διαγνωστεί·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μισά άτομα από το σύνολο των οροθετικών ατόμων 
εξακολουθούν να προσέρχονται καθυστερημένα στην θεραπευτική αγωγή και φθάνουν
στα τελικά στάδια της μόλυνσης προτού διαγνωστούν ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν 
αγωγή·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο ποσοστό των μολύνσεων από τον ιό HIV παραμένουν 
αδιάγνωστες, και ότι πολλά άτομα δεν γνωρίζουν αν είναι οροθετικά ή οροαρνητικά και 
κινδυνεύουν να το ανακαλύψουν μόνο όταν νοσήσουν από ασθένειες που συνδέονται με 
το HIV/AIDS·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί σημασία στο θέμα της ταυτόχρονης
μόλυνσης, ιδιαίτερα από φυματίωση και ηπατίτιδα C, που είναι ευρέως διαδομένη, 
επιταχύνει τη νόσηση και προκαλεί σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα μεταξύ των 
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ατόμων που είναι οροθετικά για HIV· για παράδειγμα στη δυτική Ευρώπη ένα ποσοστό
περίπου 30% των οροθετικών ατόμων έχουν μολυνθεί συγχρόνως με ηπατίτιδα C·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιθανότητες μετάδοσης του HIV αυξάνονται σημαντικά εάν 
συνυπάρχουν και άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες (όπως γονόρροια, χλαμύδια, 
έρπης και σύφιλη)·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το HIV/AIDS είναι μεταδοτική ασθένεια και υφίσταται συνεπώς 
ο κίνδυνος μόλυνσης από μη διαγνωσμένα οροθετικά άτομα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη εμπειρία έχει καταδείξει την αποτελεσματικότητα
της έγκαιρης πρόσβασης σε θεραπεία για τη σημαντική μείωση τόσο της 
μολυσματικότητας των ασθενών όσο και του ποσοστού μετάδοσης του ιού HIV έως 96%·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη θεραπεία του ιού HIV και τις σχετικές 
υπηρεσίες υγείας διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία μεταξύ των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών είναι 
μία από τις αιτίες για τη ραγδαία εξάπλωση της μόλυνσης από τον HIV σε πολλές χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασυνοριακή συνεργασία είναι κρίσιμης σημασίας 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιδημία·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι
ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη θεραπεία του ιού HIV και 
στις υγειονομικές υπηρεσίες για τα τμήματα του πληθυσμού που διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο ή είναι περιθωριοποιημένα·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστά 
ουσιώδη παράμετρο σε κάθε πτυχή της αντιμετώπισης του HIV·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι διακρίσεις λόγω της μόλυνσης από 
τον ιό HIV και ο μη σεβασμός των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων που 
φέρουν τον ιό HIV συνεχίζεται· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
καθιστά σαφές ότι τα εμπόδια που παρεμποδίζουν τη κοινωνική συμμετοχή επί ίσοις 
όροις των ατόμων με αναπηρία πηγάζουν τόσο από τις αντιλήψεις όσο και από το 
περιβάλλον·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα HIV/AIDS μειώθηκαν το 2009 για πρώτη φορά·

1. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν την ανακοίνωση σχετικά με την
«καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες 2009-
2013» και το σχετικό σχέδιο δράσης με:

-  την επιτάχυνση της δρομολόγησης στρατηγικών πρόληψης και την προώθηση της
καθολικής πρόσβασης στην πρόληψη, την παροχή συμβουλών, τη θεραπεία, την 
υγειονομική μέριμνα και υποστήριξη,
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- την προώθηση μιας αποτελεσματικής αντιμετώπισης του HIV/AIDS στις περιοχές 
προτεραιότητας, 

- την ανάπτυξη τρόπων ευαισθητοποίησης και υποστήριξης των ομάδων του
πληθυσμού που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο και είναι πιο ευάλωτα στη 
μόλυνση από τον HIV/AIDS σε όλη την Ευρώπη·

2. καλεί το Συμβούλιο να επιδείξει μία πολιτική ηγετική βούληση στην αντιμετώπιση της
συνεχιζόμενης επιδημίας του AIDS στην Ευρώπη και να αναπτύξει εξειδικευμένα σχέδια 
δράσης για κάθε χώρα· 

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επενδύσουν τους απαραίτητους πόρους ώστε να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην πρόληψη των μολύνσεων από τον ιό HIV, η παροχή 
συμβουλών, οι σχετικές εξετάσεις και η πρώιμη θεραπευτική αγωγή, να βελτιωθούν δε τα 
μέσα και οι δράσεις για την αντιμετώπιση των ταυτόχρονων μολύνσεων όπως για 
παράδειγμα από φυματίωση και ηπατίτιδα· 

4. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι η κοινωνία των πολιτών θα
συμμετάσχει σε κάθε βήμα της εφαρμογής της Ανακοίνωσης για το HIV και του σχεδίου 
δράσης· 

5. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να θέσουν τέλος σε 
οποιαδήποτε διάκριση κατά των ατόμων που ζουν με τον ιό HIV/AIDS·

6. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που ελήφθησαν στη συνάντηση υψηλού επιπέδου της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ για το HIV/AIDS το 2011, ιδιαίτερα το στόχο εξασφάλισης 
θεραπείας για τα 15 εκατομμύρια οροθετικών ατόμων σε όλο τον κόσμο έως το 2015, και 
τη μείωση των νέων μολύνσεων από HIV κατά 50% έως το 2015·

7. στηρίζει την προτροπή των Ηνωμένων Εθνών προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για μια
έγκαιρη παροχή προσιτών, καλής ποιότητος και αποτελεσματικών θεραπειών κατά του 
ιού· 

8. συμφωνεί με την πρόταση των Ηνωμένων Εθνών να συνεχισθεί η δέσμευση υπέρ της
χρηματοδότησης προγραμμάτων για το HIV·

9. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να
ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στην Ειδική Σύνοδο της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGASS) σχετικά με τον HIV/AIDS·

10. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους προς το
Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας 
και να συνεχίσουν να στηρίζουν το έργο του στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, το UNAIDS και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, και τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών .


