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Europos Parlamento rezoliucija dėl ES visuotinės kovos su ŽIV/AIDS priemonių

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „Kova su 
ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2009–2013 m.“,

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl teisėmis 
grindžiamo požiūrio į tai, kaip ES rengiasi įveikti ŽIV/AIDS,  

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliuciją „ŽIV/AIDS:
ankstyvasis nustatymas ir priežiūra“,

– atsižvelgdamas į 2011 m. JT Generalinės Asamblėjos aukšto lygio susitikimo ŽIV/AIDS 
klausimais priimtą politinę deklaraciją dėl ŽIV/AIDS,

– atsižvelgdamas į 2011 m. Tarptautinės AIDS bendruomenės konferencijoje priimtą 
Romos pareiškimą, kuriame raginama skirti daugiau lėšų veiksmingo vaisto nuo ŽIV 
kūrimui,

– atsižvelgdamas į 2011–2015 m. Pasaulio sveikatos asamblėjos Visuotinės sveikatos 
sektoriaus strategiją dėl ŽIV/AIDS, kurioje nustatomi esami ir sutarti visuotiniai siektini 
rodikliai, siekiant paskatinti šalis planuoti kovos su ŽIV/AIDS priemones iki 2015 m.,

– atsižvelgdamas į PSO 2012–2015 m. Europos veiksmų planą dėl ŽIV/AIDS, kuriame 
aptariama dabartinė ŽIV/AIDS epidemijos Europos regione padėtis ir nurodomi 
veiksmingi kovos su ja veiksmai,

– atsižvelgdamas į Dublino deklaraciją dėl partnerystės kovojant su ŽIV/AIDS Europoje ir 
Centrinėje Azijoje, kuri buvo patvirtinta per Airijos pirmininkavimo ES laikotarpiu 
2004 m. vasario 23–24 d. vykusią ministrų konferenciją tema „Įveikiant kliūtis. 
Partnerystė kovojant su ŽIV/AIDS Europoje ir Centrinėje Azijoje“,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų ŽIV/AIDS programą koordinuojančios organizacijos 
(JTAIDS) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2010 m. ataskaitą „Pažanga 
įgyvendinant Dublino deklaraciją partnerystės kovojant su ŽIV/AIDS Europoje ir 
Centrinėje Azijoje“,

– atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro parengtas 2010 m. ŽIV 
tyrimų gaires, kuriose nurodyta, kaip ŽIV tyrimai galėtų būti atliekami valstybėse narėse,

– atsižvelgdamas į PSO 2010 m. Europos politikos programą „ŽIV tyrimų ir konsultacijų 
apimties didinimas PSO Europos regione“,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją dėl neįgalių asmenų teisių,
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– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi pagal Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 m. ataskaitą dėl ŽIV 
kontrolės 2009 m. ŽIV diagnozuotas 25 000 žmonių (nauji ligos atvejai);

B. kadangi ŽIV infekcijų skaičius grėsmingai auga, ypač Rytų Europoje;

C. kadangi ŽIV yra liga, kurios galima išvengti, ir pirminės prevencijos priemonės, pvz., 
informavimo kampanijos, sveikatos švietimas ir saugaus elgesio propagavimas, yra 
pirmosios kovos su ligos plitimu priemonės;

D. kadangi Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro vertinimu 30 % ŽIV užsikrėtusių 
žmonių nežino, kad jie turi virusą, o 50 % šis virusas nustatomas vėlai (nustatomas 
mažesnis nei 350 ląstelių CD4 kiekis arba AIDS diagnozė);

E. kadangi rizika, kad pacientai, kuriems nenustatyta diagnozė, perduos ŽIV, yra 3,5 karto 
didesnė nei rizika, susijusi su tais, kuriems diagnozė nustatyta;

F. kadangi pusė visų ŽIV užsikrėtusių asmenų dėl priežiūros kreipiasi vis dar pavėluotai ir, 
kol jiems šis virusas diagnozuojamas ir galima pradėti gydymą, virusas pasiekia 
vėlyvąsias stadijas;

G. kadangi didelė dalis ŽIV atvejų lieka nenustatyta; kadangi daugelis žmonių nežino savo 
serologinės būklės ir ją sužino tik susirgę su ŽIV/AIDS susijusioms ligomis;

H. kadangi reikėtų taip pat atkreipti dėmesį į kitas susijusias infekcijas, ypač tuberkuliozę ir 
hepatitą C, kurios itin būdingos, sparčiau progresuoja ir dažnai yra mirties ir mirtingumo 
priežastis, jei žmogus susikrėtęs ŽIV: pavyzdžiui, Vakarų Europoje maždaug 30 % ŽIV 
užsikrėtusių žmonių taip pat yra užsikrėtę hepatitu C;

I. kadangi galimybė užsikrėsti ŽIV ženkliai didėja, jei sergama kitomis lytiniu būdu 
perduodamomis ligomis (pvz., gonorėja, chlamidijomis, dedervine ar sifiliu);

J. kadangi ŽIV/AIDS yra užkrečiamoji liga, taigi rizikuojama užsikrėsti nuo infekuoto 
asmens, kuriam liga nenustatyta;

K. kadangi neseniai atlikti bandymai įrodė, kad galimybės gauti gydymą ankstyvoje stadijoje 
veiksmingai ir ženkliai – iki 96 % sumažina pacientų turimo viruso užkrečiamumo ir ŽIV 
perdavimo rodiklį;

L. kadangi galimybės gauti ŽIV gydymą ir paslaugas valstybėse narėse ženkliai skiriasi;

M. kadangi viena iš greito ŽIV plitimo daugelyje Rytų Europos šalių priežasčių yra šio viruso 
paplitimas tarp intravenines narkotines medžiagas vartojančių asmenų;

N. kadangi, siekiant spręsti su šia epidemija susijusias problemas, nepaprastai svarbu 
tarpvalstybinis bendradarbiavimas;

O. kadangi siekiant užtikrinti rizikos ir visuomenės atstumtųjų grupių galimybes gauti ŽIV 
gydymą labai svarbus visapusiškas pilietinės visuomenės dalyvavimas;
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P. kadangi visapusiška ŽIV užsikrėtusiųjų žmonių žmogaus teisių apsauga labai svarbi visais 
kovos su ŽIV plitimu veiksmų aspektais;

Q. kadangi socialinė atskirtis, diskriminacija dėl ŽIV ir ŽIV užsikrėtusiųjų žmonių 
pagrindinių žmogaus teisių nepaisymas vis dar paplitę;

R. kadangi JT konvencijoje dėl neįgalių asmenų teisių aiškiai pabrėžiama, kad kliūtys, su 
kuriomis neįgalieji susiduria norėdami lygiomis teisėmis dalyvauti visuomenės gyvenime, 
gali būti susijusios ir su neigiamu požiūriu, ir su aplinka;

S. kadangi 2009 m. pirmą kartą sumažintas ŽIV/AIDS programų finansavimas;

1. ragina Komisiją ir Tarybą įgyvendinti komunikatą „Kova su ŽIV/AIDS Europos 
Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2009–2013 m.“ ir prie jo pridėtą veiksmų planą:

– padidinti prevencijos programų įgyvendinimo apimtį ir pastangas siekiant 
visuotinės prieigos prie prevencijos, konsultavimo, gydymo, priežiūros ir 
paramos,

– remti veiksmingas kovos su ŽIV/AIDS priemones prioritetiniuose regionuose,

– parengti priemones, kurios padėtų pasiekti ir remti didžiausios rizikos ir 
pažeidžiamiausias ŽIV/AIDS požiūriu grupes visoje Europoje;

2. ragina Tarybą parodyti politinę lyderystę sprendžiant ir toliau plintančio ŽIV klausimą 
Europoje ir parengti kiekvienai šaliai atskirus veiksmų dėl ŽIV planus;

3. ragina Komisiją ir Tarybą investuoti reikiamus išteklius, kad būtų užtikrinta prieiga prie 
ŽIV prevencijos, konsultavimo, tyrimų ir priežiūros ankstyvojoje stadijoje, ir gerinti 
priemones bei veiksmus, kovojant su kitomis infekcijomis, pvz., tuberkulioze ir hepatitu;

4. ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad pilietinė visuomenė būtų įtraukiama visais 
etapais į komunikato dėl ŽIV ir jo veiksmų plano įgyvendinimą;

5. ragina valstybes nares imtis visų reikiamų veiksmų, kad nebebūtų jokios žmonių, 
užsikrėtusių ŽIV/AIDS, diskriminacijos;

6. palankiai vertina įsipareigojimus, priimtus 2011 m. JT Generalinės Asamblėjos aukšto 
lygio susitikime ŽIV/AIDS klausimais, visų pirma tikslą iki 2015 m. užtikrinti gydymą 
15 milijonų ŽIV užsikrėtusių žmonių visame pasaulyje ir iki 2015 m. 50 % sumažinti 
naujų užsikrėtimo ŽIV atvejų skaičių;

7. palankiai vertina JT raginimą farmacinėms bendrovėms laiku pateikti prieinamus, 
kokybiškus ir veiksmingus antiretrovirusinius vaistus;

8. palankiai vertina JT raginimą ir toliau įsipareigoti finansuoti ŽIV programas;

9. ragina Komisiją ir Tarybą įgyvendinti reikiamus pokyčius, kad būtų vykdomi 
įpareigojimai, nurodyti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiosios sesijos 
politinėje deklaracijoje dėl ŽIV/AIDS;
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10. ragina Komisiją ir Tarybą laikytis savo įsipareigojimų Visuotiniam kovos su AIDS, 
tuberkulioze ir maliarija fondui ir toliau remti jo veiklą besivystančiose šalyse;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, JT 
Generaliniam Sekretoriui, JTAIDS, Pasaulio sveikatos organizacijai ir valstybių narių 
vyriausybėms.


