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Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi üldise reaktsiooni kohta HIV/AIDSi probleemile

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile „HIVi/AIDSi vastane 
võitlus Euroopa Liidus ja naaberriikides aastatel 2009–2013”,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta resolutsiooni õigustepõhise 
lähenemisviisi kohta Euroopa Liidu HIVi ja AIDSi vastases tegevuses,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsiooni HIV/AIDSi 
varajase diagnoosimise ja varajase ravi kohta,

– võttes arvesse poliitilist deklaratsiooni HIV/AIDSi kohta, mis võeti vastu ÜRO 
Peaassamblee 2011. aasta HIV/AIDSi küsimust käsitleval kõrgetasemelisel kohtumisel,

– võttes arvesse rahvusvahelise AIDSi ühingu (IAS) 2011. aasta Rooma konverentsil vastu 
võetud avaldust, milles nõutakse rahaliste vahendite suurendamist toimiva HIVi ravi 
väljaarendamiseks,

– võttes arvesse maailma terviseassamblee tervisesektori HIV/AIDSi vastase võitluse 
ülemaailmset strateegiat aastateks 2011–2015, milles esitatakse olemasolevad ja kokku 
lepitud üldised sihid, et motiveerida riike 2015. aastaks kavandama HIVi/AIDSi vastase 
võitluse meetmed,

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni HIV/AIDSi vastase võitluse Euroopa 
tegevuskava aastateks 2012–2015, milles käsitletakse HIV/AIDSi epideemia 
hetkeolukorda Euroopa piirkonnas ning mõjusat reageerimist sellele,

– võttes arvesse Dublini deklaratsiooni partnerluse kohta võitluses HIV/AIDSiga Euroopas 
ja Kesk-Aasias, mis võeti vastu Iirimaa ELi eesistumise ajal 23.–24. veebruaril 2004 
toimunud ministrite konverentsil „Barjääride purustamine – partnerlus võitluses 
HIV/AIDSiga Euroopas ja Kesk-Aasias”,

– võttes arvesse ÜRO HIV/AIDSi programmi (UNAIDS) ja Maailma 
Terviseorganisatsiooni Euroopa regionaalbüroo 2010. aasta raportit „Dublini 
deklaratsiooni (partnerluse kohta võitluses HIV/AIDSiga Euroopas ja Kesk-Aasias) 
rakendamisel tehtud edusammud”,

– võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2010. aasta HIVi testimise 
juhendit, milles esitatakse võimalikud meetodid HIV-testimiseks liikmesriikides,

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regionaalbüroo 2010. aastal 
koostatud poliitilist raamistikku „HIV-testimise ja -nõustamise intensiivistamine Maailma 
Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonnas”,
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– võttes arvesse ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni,

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et vastavalt Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2010. aasta HIVi 
seirearuandele diagnoositi 2009. aastal 25 000 uut HIVi nakatumise juhtumit;

B. arvestades, et HIVi nakatumiste arv kasvab eriti Ida-Euroopas murettekitavalt kiiresti;

C. arvestades, et HIVi nakatumist on võimalik ära hoida ning esimesed tõkked haiguse leviku 
teel on esmased ennetavad sekkumismeetmed, näiteks teadlikkuse tõstmise kampaaniad, 
terviseharidus ja ohutu käitumise propageerimine;  

D. arvestades, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse hinnangul ei tea 30 % HIVi 
nakatunud isikutest, et nad seda viirust kannavad, ning neist 50 % diagnoositakse viirus 
liiga hilja (CD4 näit alla 350 ehk AIDSi diagnoos);

E. arvestades, et HIVi viiruse edasi kandmise oht on 3,5 korda suurem nende isikute puhul, 
kellel ei ole HIVi diagnoositud, kui diagnoosiga isikute puhul;

F. arvestades, et kõikide HIV-positiivsete isikute puhul algab ravi pooltel juhtudel liiga hilja 
ning nakkus jõuab enne diagnoosimist ja ravi alustamist areneda hiliste staadiumideni;

G. arvestades, et suur osa HIVi nakatumiste juhtumitest jääb diagnoosimata; arvestades, et 
paljud inimesed ei ole oma seropositiivsusest teadlikud ning avastavad selle tõenäoliselt 
alles HIV/AIDSiga seotud haiguste ilmnemisel;

H. arvestades, et tähelepanu tuleks pöörata ka liitnakkuse küsimusele, eriti HIV-nakkusele 
koos tuberkuloosi ja hepatiit C-ga, mis on laialt levinud, areneb kiiresti ning tekitab HIV-
positiivsete isikute hulgas märkimisväärset haigestumust ja suremust, kusjuures näiteks 
Lääne-Euroopas on hepatiit C-sse nakatunud hinnanguliselt 30 % HIV-positiivsetest 
isikutest;

I. arvestades. et HIVi nakkusohtlikkus suureneb märgatavalt, kui samaaegselt esineb ka 
muid sugulisel teel levivaid haigusi (nagu gonorröa, klamüüdia, herpes ja süüfilis);

J. arvestades, et HIV/AIDS on nakkushaigus ning seetõttu on oht nakatuda isikute kaudu, 
kelle nakatumine on avastamata;

K. arvestades, et hiljutiste uuringute käigus on selgunud, et ravi kättesaadavus varases 
staadiumis on tõhus tegur, mis aitab vähendada patsientide nakkusohtlikkust ja nende 
poolt HIVi nakkuse edasiandmist kuni 96 %;

L. arvestades, et juurdepääs HIVi ravile ja sellega seotud teenustele erineb liikmesriigiti 
oluliselt;

M. arvestades, et üks selle nakkuse kiire leviku põhjusi mitmes Ida-Euroopa riigis on HIV-
epideemia süstivate narkomaanide seas;

N. arvestades, et epideemiaga võitlemisel on äärmiselt vajalik piiriülene koostöö;
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O. arvestades, et riskirühmadele ja tõrjutud elanikkonnarühmadele HIVi ravi ja sellega 
seotud teenuste kättesaadavuse tagamiseks on määrava tähtsusega kodanikuühiskonna 
täielik osalemine;

P. arvestades, et HIVi vastase võitluse kõikide aspektide seisukohast on ülioluline HIVi 
nakatunud inimeste inimõiguste täielik kaitse;

Q. arvestades, et HIVi nakatunud isikute suhtes esineb ikka veel sotsiaalset tõrjutust, 
diskrimineerimist seoses HIV-seropositiivsusega ja põhiliste inimõiguste eiramist;

R. arvestades, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis tuuakse selgelt välja, et 
puuetega inimeste võrdsetel alustel ühiskonnas osalemist takistavad tõkked võivad olla 
seotud nii suhtumise kui ka keskkonnaga;

S. arvestades, et 2009. aastal vähenesid esmakordselt HIV/AIDSi programmide 
rahastamiseks ettenähtud vahendid, 

1. kutsub komisjoni ja nõukogu üles rakendama teatist „HIVi/AIDSi vastane võitlus Euroopa 
Liidus ja naaberriikides aastatel 2009–2013” ja selle juurde kuuluvat tegevuskava, ning 
sel eesmärgil

- intensiivistama ennetusstrateegiate rakendamist ning pingutama ennetuse, 
nõustamise, ravi, hoolduse ja toetuse kõigile kättesaadavaks muutmise nimel,

- toetama tõhusat reageerimist HIV/AIDSi probleemile prioriteetsetes piirkondades,

- arendama välja vahendid HIV/AIDSi suhtes kõige riskialtimate ja haavatavamate 
elanikkonnarühmadeni jõudmiseks ja nende toetamiseks kogu Euroopas;

2. kutsub nõukogu üles võtma endale Euroopas jätkuvale HIVi epideemiale reageerimisel 
poliitilist juhtrolli ning töötama iga riigi jaoks välja HIVi vastase võitluse konkreetse 
tegevuskava;

3. kutsub komisjoni ja nõukogu üles investeerima vajalikke vahendeid HIVi 
ennetustegevuse, nõustamise, testimise ja varajasele ravi kättesaadavuse tagamiseks, ning 
tõhustama selliste liitnakkuste nagu tuberkuloosi ja hepatiidi probleemiga tegelemiseks 
mõeldud vahendeid ja meetmeid;

4. kutsub komisjoni ja nõukogu üles tagama kodanikuühiskonna kaasamise HIVi vastast 
võitlust käsitleva teatise ja selle juurde kuuluva tegevuskava rakendamise igasse etappi;

5. kutsub liikmesriike üles tegema kõik vajaliku HIV/AIDSi nakatunud isikute mis tahes 
diskrimineerimise lõpetamiseks;

6. pooldab kohustusi, mis võeti vastu ÜRO Peaassamblee 2011. aasta kõrgetasemelisel 
kohtumisel HIV/AIDSi küsimustes, eelkõige eesmärki tagada 2015. aastaks ravi 15 
miljonile HIV-positiivsele isikule kogu maailmas ning 2015. aastaks uute HIVi 
nakatumiste arvu vähenemine 50 % võrra;

7. pooldab ÜRO nõudmist, et ravimitootjad töötaksid õigeaegselt välja taskukohased, 
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kvaliteetsed ja tõhusad retroviirusevastased ravimid;

8. pooldab ÜRO nõudmist, et HIVi programmide rahastamise kohustust tuleb jätkuvalt täita; 

9. kutsub komisjoni ja nõukogu üles tegema vajalikud muudatused nende kohustuste 
täitmiseks, mis püstitati ÜRO peaassamblee eriistungjärgu poliitilises deklaratsioonis 
HIV/AIDSi kohta;

10. kutsub komisjoni ja nõukogu üles täitma oma kohustusi ülemaailmse AIDSi, tuberkuloosi 
ja malaaria vastase võitluse fondi ees ning jätkuvalt toetama selle tööd arenguriikides;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikidele, ÜRO peasekretärile, UNAIDSile ja Maailma Terviseorganisatsioonile 
ning liikmesriikide valitsustele.


