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B7-2011/0000

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n kokonaisvaltaisesta vastauksesta 
hiv/aids-ongelmaan

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille antaman tiedonannon 
"Hivin/aidsin torjunta Euroopan unionissa ja sen naapurimaissa vuosina 2009-2013",

– ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman oikeuksiin perustuvista 
menettelytavoista hiviä ja aidsia koskevissa EU:n toimissa,

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2008 antamansa päätöslauselman hivistä/aidsista sekä 
niiden varhaisesta toteamisesta ja hoidosta,

–  ottaa huomioon vuonna 2011 pidetyssä YK:n yleiskokouksen korkean tason 
aids-kokouksessa hyväksytyn poliittisen julistuksen hivistä/aidsista,

– ottaa huomioon kansainvälisen aids-yhteisön konferenssissa vuonna 2011 annetun 
Rooman julistuksen, jossa kehotetaan myöntämään enemmän varoja toimivien hivin 
parannuskeinojen kehittämiseen,

– ottaa huomioon WHO:n yleiskokouksen kokonaisvaltaisen strategian hivin/aidsin 
torjumiseksi vuosina 2011–2015, jossa yksilöidään olemassa olevat ja sovitut tavoitteet 
maiden kannustamiseksi suunnittelemaan hivin/aidsin torjuntakeinoja vuoteen 2015 
mennessä, 

– ottaa huomioon hiviä/aidsia koskevan WHO:n toimintasuunnitelman Euroopan alueelle 
vuosiksi 2012–2015, jolla puututaan hiv/aids-epidemian nykytilanteeseen Euroopassa ja 
pyritään vastaamaan siihen tehokkaasti,

– ottaa huomioon kumppanuudesta hivin/aidsin torjunnassa Euroopassa ja Keski-Aasiassa 
annetun Dublinin julistuksen, joka hyväksyttiin Irlannin puheenjohtajakaudella 23. ja 
24. helmikuuta 2004 järjestetyssä asiaa käsitelleessä ministerikokouksessa ("Breaking the 
Barriers – Partnership to fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia"),

– ottaa huomioon YK:n aids-ohjelman (UNAIDS) ja WHO:n Euroopan aluetoimiston 
vuonna 2010 annetun raportin, jossa käsitellään kumppanuudesta hivin/aidsin torjumiseksi 
Euroopassa ja Keski-Aasiassa annetun Dublinin julistuksen täytäntöönpanon etenemistä,

– ottaa huomioon Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen vuonna 2010 antamat 
hivin testausohjeet, joissa ohjeistetaan, miten hiv-testit voitaisiin suorittaa jäsenvaltioissa,

– ottaa huomioon WHO:n Euroopan aluetoimiston poliittisen kehyksen hiv-testien ja 
neuvonnan lisäämiseksi WHO:n Euroopan alueella (2010),
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– ottaa huomioon vammaisten oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen vuonna 2010 
antaman hivin seurantaa koskevan kertomuksen mukaan vuonna 2009 todettiin 
25 000 uutta hiv-tapausta;

B. ottaa huomioon, että hiv-tartuntojen määrä on erityisesti Itä-Euroopassa nousemassa 
hälyttävän suureksi;

C. ottaa huomioon, että hiv on ehkäistävissä oleva tauti ja että ensisijaiset ennalta ehkäisevät 
toimet, kuten valistuskampanjat, terveyskasvatus sekä turvaseksin edistäminen ovat 
ensimmäisiä keinoja torjua taudin leviäminen;

D. ottaa huomioon, että Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen arvion mukaan 
30 prosenttia hiv-tartunnan saaneista ei tiedä kantavansa virusta ja että 50 prosentissa 
näistä tapauksista diagnoosi tehdään myöhään (CD4-solujen lukumäärä alle 350 tai 
aids-diagnoosi);

E. ottaa huomioon, että potilailla, joiden tautia ei ole diagnosoitu, on 3,5-kertainen riski 
tartuttaa hiviä verrattuna potilaisiin, joiden tauti on diagnosoitu;

F. ottaa huomioon, että puolet kaikista hiv-tartunnan saaneista hakeutuu edelleen hoitoon 
myöhäisessä vaiheessa, ja heidän tartuntansa on edennyt pitkälle, ennen kuin diagnoosi 
tehdään ja hoito voidaan aloittaa;

G. ottaa huomioon, että suuri osa hiv-tartunnoista jää toteamatta; ottaa huomioon, että monet 
eivät ole perillä serostatuksestaan ja todennäköisesti saavat sen selville vasta 
sairastuessaan hiviin/aidsiin liittyvään tautiin;

H. toteaa, että olisi kiinnitettävä huomiota myös hiv-tartunnan kanssa yhtä aikaa esiintyvään 
muuhun tartuntaan ja erityisesti tuberkuloosi- ja hepatiitti C -tartuntaan, jotka ovat erittäin 
laajalle levinneitä, etenevät nopeammin ja joiden aiheuttama sairastavuus ja kuolleisuus 
hiv-positiivisten henkilöiden keskuudessa on merkittävä; toteaa, että esimerkiksi 
Länsi-Euroopassa 30 prosentilla hiv-positiivisista henkilöistä arvioidaan olevan myös 
hepatiitti C;

I. ottaa huomioon, että hivin infektoivuus lisääntyy huomattavasti, jos henkilöllä on jo jokin 
muu sukupuolitauti (kuten tippuri, klamydia, herpes tai kuppa);

J. ottaa huomioon, että hiv ja aids ovat tarttuvia, minkä vuoksi on olemassa riski, että 
tartunnan saa henkilöiltä, jotka eivät vielä itse tiedä olevansa viruksen tai taudin kantajia;

K. ottaa huomioon, että viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että varhainen hoitoon 
pääsy vähentää tehokkaasti potilaiden infektoituvuutta ja että se vähentää hiv-tartuntojen 
määrää 96 prosentilla;
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L. toteaa, että hiv-potilaiden pääsy hoitoon ja heille tarjolla olevat palvelut vaihtelevat 
suuresti jäsenvaltioittain;

M. ottaa huomioon, että suonensisäisten huumeiden käyttö on yksi syy hiv-tartuntojen 
nopeaan leviämiseen monissa Itä-Euroopan maissa;

N. katsoo, että taudin leviämisen torjunta vaatii ehdottomasti rajat ylittävää yhteistyötä;

O. katsoo, että kansalaisyhteiskunnan aktiivinen osallistuminen on ratkaisevan tärkeää 
hoitoon pääsyn ja palvelujen saannin takaamiseksi syrjäytyneille henkilöille ja henkilöille, 
joilla on riski saada hiv-tartunta;

P. katsoo, että hiv-tartunnan saaneiden henkilöiden ihmisoikeuksien täysimääräinen suojelu 
on olennaisen tärkeää kaikissa hivin torjuntaan liittyvissä toimissa;

Q. toteaa, että hiv-positiivisia henkilöitä syrjitään edelleen heidän hiv-tartuntansa vuoksi eikä 
heidän perusihmisoikeuksiaan kunnioiteta;

R. katsoo, että vammaisten oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa todetaan selkeästi, 
että esteet, jotka estävät vammaisia henkilöitä osallistumasta yhteiskuntaan tasa-arvoisesti, 
voivat olla sekä asenteista että ympäristöstä johtuvia;

S. ottaa huomioon, että hiv/aids-ohjelmiin tarkoitetut määrärahat vähenivät ensimmäisen 
kerran vuonna 2009;

1. kehottaa komissiota ja neuvostoa panemaan täytäntöön tiedonannon "Hivin/aidsin torjunta 
Euroopan unionissa ja sen naapurimaissa vuosina 2009–2013" ja siihen liittyvän 
toimintasuunnitelman:

– ennaltaehkäisystrategioiden täytäntöönpanon lisääminen sekä työskentely 
ennaltaehkäisyn, neuvonnan, hoidon ja tuen yleisen saatavuuden takaamiseksi

– hivin/aidsin tehokkaan torjunnan tukeminen ensisijaisilla alueilla

– keinojen kehittäminen haavoittuvimpien ja hiville/aidsille riskialtteimpien 
väestönosien tavoittamiseksi ja tukemiseksi koko Euroopassa;

2. kehottaa komissiota osoittamaan poliittista johtajuutta puuttumalla hiv-epidemian 
jatkumiseen Euroopassa ja laatimaan maakohtaisia hivin torjuntaan tarkoitettuja 
toimintasuunnitelmia;

3. kehottaa komissiota ja neuvostoa investoimaan tarvittavat resurssit, joilla varmistetaan 
hiv-tartuntojen ennaltaehkäisy, neuvonta ja testien saatavuus ja mahdollisuus päästä 
hoitoon varhaisessa vaiheessa; kehottaa lisäksi parantamaan välineitä ja toimia, joilla 
hoidetaan samanaikaisia muita tartuntoja, kuten tuberkuloosia ja hepatiittia;

4. kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että kansalaisyhteiskunta osallistetaan 
hivin torjuntaa koskevan tiedonannon ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanon kaikkiin vaiheisiin;
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5. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet hiv-positiivisten ja/tai aidsia 
sairastavien henkilöiden syrjinnän lopettamiseksi;

6. pitää myönteisinä YK:n yleiskokouksen korkean tason aids-kokouksessa vuonna 2011 
tehtyjä sitoumuksia ja erityisesti pyrkimystä taata hoito 15 miljoonalle hiv-positiiviselle 
henkilölle maailmanlaajuisesti vuoteen 2015 mennessä sekä vähentää hiv-tartuntoja 
50 prosentilla vuoteen 2015 mennessä;

7. pitää myönteisenä, että YK on kehottanut lääkeyhtiöitä toimittamaan pikaisesti 
kohtuuhintaisia, laadukkaita ja tehokkaita antiretroviraalisia lääkkeitä;

8. pitää myönteisenä, että YK on kehottanut jatkamaan hiv-ohjelmien rahoitusta;

9. kehottaa komissiota ja neuvostoa toteuttamaan tarvittavat muutokset YK:n 
yleiskokouksen erikoisistunnossa (UNGASS) annettuun hiviä/aidsia koskevaan 
poliittiseen julistukseen sisältyvien velvoitteiden täyttämiseksi;

10. kehottaa komissiota ja neuvostoa täyttämään velvoitteensa aidsin, tuberkuloosin ja 
malarian torjumiseksi perustettua maailmanlaajuista rahastoa kohtaan ja tukemaan sen 
työtä kehitysmaissa; 

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioille, YK:n pääsihteerille, UNAIDSille, Maailman terveysjärjestölle ja 
jäsenvaltioiden hallituksille.


