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B7-0000/2011

az Európai Parlament állásfoglalása az EU HIV-vel/AIDS-szel kapcsolatos globális 
válaszlépéseiről

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióban és a szomszédos országokban a HIV/AIDS ellen folytatott 
küzdelemről (2009–2013) szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 
bizottsági közleményre,

– tekintettel a HIV-re/AIDS-re adott uniós válasz jogokon alapuló megközelítéséről szóló, 
2010. július 8-i európai parlamenti állásfoglalásra, 

– tekintettel a „HIV-ről/AIDS-ről: korai diagnózis és gondozás” című, 2008. november 20-i 
európai parlamenti állásfoglalásra,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlése által 2011-ben tartott, a HIV-ről/AIDS-ről szóló magas 
szintű találkozón elfogadott, a HIV-ről/AIDS-ről szóló politikai nyilatkozatra,

– tekintettel a Nemzetközi AIDS Társaság 2011-es konferenciáján született Római 
Nyilatkozatra, amely kéri, hogy szánjanak több forrást a HIV funkcionális kezelésének 
fejlesztésére,

– tekintettel az Egészségügyi Világközgyűlés HIV-vel/AIDS-szel kapcsolatos, a 2011–
2015-ös időszakra szóló globális egészségügyi stratégiájára, amely összefoglalja azokat a 
meglévő és közösen elhatározott globális célokat, amelyek révén az egyes országokat 
ösztönözni lehet, hogy a 2015-ig tartó időszakra vonatkozóan tervezzék meg a HIV-
re/AIDS-re adandó válaszlépéseiket,

– tekintettel a WHO HIV-vel/AIDS-szel kapcsolatos, a 2012–2015-ös időszakra szóló 
európai cselekvési tervére, amely a HIV-AIDS-járvány európai régióbeli jelenlegi 
helyzetével és a hatékony válaszlépésekkel foglalkozik,

– tekintettel az ír EU-elnökség keretében 2004. február 23–24-én megtartott, „Bontsuk le a 
gátakat! – Partnerség az Európában és Közép-Ázsiában terjedő HIV/AIDS elleni 
küzdelemben” elnevezésű miniszteri konferencia által elfogadott, az Európában és Közép-
Ázsiában terjedő HIV/AIDS elleni küzdelmet szolgáló partnerségről szóló dublini 
nyilatkozatra,

– tekintettel a UNAIDS/WHO Europe által készített, a HIV/AIDS ellen Európában és 
Közép-Ázsiában folytatott küzdelem keretében kialakított partnerségről szóló dublini 
nyilatkozat végrehajtásának előrehaladásával foglalkozó 2010-es jelentésre,

– tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ által 2010-ben 
kiadott, a HIV-tesztekkel kapcsolatos iránymutatásra, amely tartalmazza, hogy miként kell 
elvégezni a HIV-teszteket a tagállamokban,
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– tekintettel a WHO európai részlegének „A HIV-tesztek és a HIV-vel kapcsolatos 
tanácsadás fokozása a WHO európai régiójában” című 2010-es politikai 
keretdokumentumára,

– tekintettel a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményre,

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2010-es HIV-
felügyeleti jelentése szerint 2009-ben 25 ezer új HIV-megbetegedést diagnosztizáltak,

B. mivel a HIV-fertőzések számának növekedése aggodalomra ad okot, különösen Kelet-
Európában,

C. mivel a HIV megelőzhető betegség, amelynek terjedését elsősorban elsődleges megelőzési 
intézkedések révén lehet megakadályozni, például figyelemfelkeltő kampányokkal, 
egészségügyi oktatással és a biztonságos magatartás előmozdításával,  

D. mivel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ becslései szerint a 
HIV-fertőzöttek 30%-a nincs tudatában fertőzöttségének, és az ilyen esetek 50%-ában 
későn kerül sor a betegség diagnosztizálására (350 alatti CD4-szám vagy AIDS-
diagnózis),

E. mivel a nem diagnosztizált esetekben 3,5-szer nagyobb az esélye annak, hogy a beteg 
továbbadja a HIV-vírust,

F. mivel az összes HIV-pozitív személy fele még mindig későn jelentkezik ellátásra, és már 
a fertőzés előrehaladott stádiumába kerül, mire diagnosztizálják a betegséget és 
megkezdődhet a kezelés,

G. mivel a HIV-fertőzések jelentős részét nem diagnosztizálják, továbbá mivel sokan nem 
tudják, hogy fertőzöttek-e vagy sem, és feltehetőleg csak akkor szereznek tudomást a 
fertőzésről, amikor már HIV-vel/AIDS-szel összefüggő betegségek jelentkeznek rajtuk,

H. mivel külön fel kell hívni a figyelmet a többszörös fertőzés problémájára, különösen 
amennyiben TBC-vel és Hepatitis C-vel együtt jelentkezik a fertőzés, mivel ez igen 
gyakori eset, és ilyenkor a betegség gyorsabb lefolyású, magasabb megbetegedési és 
halálozási arányt eredményez a HIV-pozitív személyek körében, illetve mivel Nyugat-
Európában a HIV-pozitív személyek 30%-a Hepatitis C-vel is fertőzött,

I. mivel az esetleges HIV-fertőződés veszélye jelentősen nő más, szexuális úton terjedő 
betegségek meglétekor (mint a gonorrhoea, Chlamydia, herpesz és szifilisz),

J. mivel a HIV/AIDS fertőző betegség, és így fennáll a fel nem ismert vírushordozók okozta 
fertőződés veszélye,

K. mivel a legújabb kísérletek szerint korai szakaszban történő kezelés esetén akár 96%-kal 
csökkenthető a betegek fertőzőképessége és a továbbadási arány is,
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L. mivel a HIV-kezeléshez és a megfelelő szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén jelentős 
különbségek mutatkoznak az egyes tagállamok között,

M. mivel sok kelet-európai országban az intravénás kábítószer-használók közötti járvány az 
egyik oka a HIV-fertőzés gyors terjedésének,

N. mivel a járvány kezelése szempontjából nélkülözhetetlen a határokon átnyúló 
együttműködés,

O. mivel kulcsfontosságú a civil társadalom hozzájárulás ahhoz, hogy biztosítani lehessen a 
HIV-kezeléshez és a megfelelő szolgáltatásokhoz való hozzáférést a veszélyeztetett és 
perifériára szorult népesség számára,

P. mivel a HIV-fertőzésre adott válasz valamennyi aspektusa tekintetében nagy jelentőséggel 
bír a fertőzöttek emberi jogainak teljes körű védelme,

Q. mivel a HIV-fertőzöttekkel szembeni társadalmi kirekesztés és diszkrimináció, illetve 
alapvető emberi jogaik megsértése továbbra is gyakori jelenség,

R. mivel a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény egyértelműen kimondja, hogy 
magatartásbeli és környezeti akadályok egyaránt hátráltathatják a fogyatékkal élőket 
abban, hogy egyenlő alapokon vegyenek részt a társadalomban,

S. mivel 2009-ben először csökkent a HIV/AIDS-programok finanszírozása,

1. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy hajtsák végre az Európai Unióban és a 
szomszédos országokban a HIV/AIDS ellen folytatott küzdelemről (2009–2013) szóló 
közleményt és a hozzá csatolt cselekvési tervet:

- fokozzák a megelőzési stratégiák végrehajtását és dolgozzanak annak érdekében, 
hogy biztosítható legyen a megelőzéshez, a tanácsadáshoz, a kezeléshez, a 
gondozáshoz és a támogatáshoz való egyetemes hozzáférés;

- támogassák a HIV-vel/AIDS-szel kapcsolatos hatékony válaszlépéseket a prioritást 
képező régiókban;

- fejlesszenek ki olyan módszereket, amelyekkel el lehet érni és támogatni lehet a 
leginkább veszélyeztetett és a HIV-nek/AIDS-nek legkiszolgáltatottabb rétegeket 
szerte Európában;

2. felkéri a Tanácsot, hogy vállaljon vezető politikai szerepet az európai HIV-járvány elleni 
fellépésben és dolgozzon ki országspecifikus HIV cselekvési terveket;

3. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy bocsássák rendelkezésre a HIV-vel kapcsolatos 
megelőzéshez, tanácsadáshoz, teszteléshez és korai kezeléshez való hozzáférés 
biztosításához szükséges forrásokat; valamint tegyék hatékonyabbá a többszörös 
fertőzések (TBC és Hepatitis) problémájának kezelésére szolgáló eszközöket és 
fellépéseket;

4. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy biztosítsák a civil társadalom bevonását a HIV-
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vel kapcsolatos közlemény és a hozzá kapcsolódó cselekvési terv végrehajtásának 
valamennyi szakaszába;

5. felkéri a tagállamokat, hogy minden szükséges intézkedést hozzanak meg a HIV-
vel/AIDS-szel élőkkel szembeni megkülönböztetés felszámolása érdekében;

6. üdvözli az ENSZ Közgyűlése által 2011-ben tartott, a HIV-ről/AIDS-ről szóló magas 
szintű találkozót, és különösen azt a célkitűzést, hogy 2015-ig biztosítsák 15 millió HIV-
fertőzött kezelését szerte a világban, illetve hogy ugyanebben az időszakban 50%-kal 
csökkentsék az új HIV-fertőzések számát;

7. üdvözli, hogy az ENSZ felszólította a gyógyszergyártó vállalatokat, hogy mihamarabb 
fejlesszenek ki megfizethető, jó minőségű és hatékony antiretrovirális szereket;

8. üdvözli, hogy az ENSZ a HIV-programok tartós finanszírozására irányuló 
kötelezettségvállalásra szólított fel; 

9. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyék meg a szükséges változtatásokat annak 
érdekében, hogy eleget tudjanak tenni az UNGASS HIV-ről/AIDS-ről szóló politikai 
nyilatkozatából fakadó kötelezettségeiknek;

10. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyen eleget a HIV/AIDS, a gümőkór és a 
malária elleni küzdelemre hivatott globális alap iránti kötelezettségeinek, valamint 
továbbra is támogassa az alap által a fejlődő országokban végzett munkát;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamoknak, az ENSZ főtitkárának, a UNAIDS-nek, az Egészségügyi 
Világszervezetnek és a tagállamok kormányainak.


