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Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES vispārējo reakciju uz HIV/AIDS

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par HIV/AIDS 
apkarošanu Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs laikposmā no 2009. līdz 2013. gadam,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2010. gada 8. jūlija rezolūciju par pieeju, kas balstīta uz 
tiesībām, ES rīcībā pret HIV/AIDS,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. novembra rezolūciju par HIV/AIDS –
agrīna diagnostika un aprūpe,

– ņemot vērā politisko deklarāciju par HIV/AIDS, ko pieņēma ANO Ģenerālās asamblejas 
2011. gada augsta līmeņa sanāksmē par HIV/AIDS,

– ņemot vērā Starptautiskās AIDS apvienības 2011. gada konferencē pieņemto Romas 
paziņojumu, kurā aicināts piešķirt vairāk līdzekļu HIV iedarbīgas ārstēšanas izstrādei,

– ņemot vērā Pasaules Veselības asamblejas globālās veselības jomas stratēģiju par 
HIV/AIDS no 2011. līdz 2015. gadam, kurā norādīti pašreizējie globālie mērķi, par 
kuriem panākta vienošanās, un kas paredz valstu motivēšanu tam, lai līdz 2015. gadam 
tiktu izstrādāti reaģēšanas plāni uz HIV/AIDS, 

– ņemot vērā PVO Eiropas rīcības plānu par HIV/AIDS laika posmā no 2012. līdz 
2015. gadam, kurā risināti jautājumi attiecībā uz pašreizējo situāciju HIV/AIDS 
epidēmijas jomā Eiropas reģionā un paredzēti efektīvi šīs problēmas risinājumi, 

– ņemot vērā Dublinas deklarāciju par partnerību HIV/AIDS apkarošanai Eiropā un 
Centrālajā Āzijā, ko pieņēma ministru konferencē „Izskaust šķēršļus – partnerība 
HIV/AIDS apkarošanai Eiropā un Centrālajā Āzijā”, kura notika 2004. gada 23.-
24. februārī Īrijas prezidentūras laikā,

– ņemot vērā UNAIDS/PVO Eiropas 2010. gada ziņojumu „Progress, kas sasniegts, 
īstenojot Dublinas Deklarāciju par partnerību HIV/AIDS apkarošanai Eiropā un 
Vidusāzijā”,

– ņemot vērā Eiropas Slimību kontroles centra 2010. gada vadlīnijas attiecībā uz HIV 
testēšanu, kas nosaka, kādā veidā dalībvalstīs būtu jāveic HIV testēšana,

– ņemot vērā PVO 2010. gada Eiropas politikas pamatdokumentu „HIV testēšanas un 
konsultēšanas par HIV izvēršana PVO Eiropas reģionā”,

– ņemot vērā ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām,

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,
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A. tā kā atbilstīgi Eiropas Slimību kontroles centra 2010. gada ziņojumā par HIV uzraudzību 
sniegtajiem datiem  2009. gadā tika diagnosticēti 25 000 jaunu HIV gadījumu;

B. tā kā inficēšanās ar HIV Austrumeiropā pieaug draudīgos apmēros;

C. tā kā saslimšana ar HIV ir novēršama un primārās profilakses pasākumi, piemēram, 
izpratnes veicināšanas kampaņas, veselības izglītība un drošas uzvedības veicināšana ir 
pirmie līdzekļi cīņā pret slimības izplatīšanos;  

D. tā kā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs lēš, ka 30 % cilvēku, kas inficēti ar 
HIV nezina, ka viņi ir vīrusa nēsātāji un 50 % no viņiem diagnoze tiek noteikta vēlu (CD4 
rādītājs zemāks par 350 vai AIDS diagnoze);

E. tā kā risks, ka slimnieki, kuriem HIV nav diagnosticēts, izplatīs slimību ir 3,5 reizes 
augstāks nekā to pacientu gadījumā, kuriem HIV ir diagnosticēts;

F. tā kā puse no cilvēkiem ar HIV joprojām pārāk vēlu sāk saņemt aprūpi, un slimība jau 
progresējusi pēdējās stadijās, pirms noteikta diagnoze un var tikt uzsākta ārstēšana;

G. tā kā liela daļa HIV inficēšanās gadījumu netiek diagnosticēti; tā kā daudzi cilvēki nezina, 
vai ir inficēti vai ne, un infekcija, visticamāk, tiek atklāta tikai tad, kad cilvēks saslimst ar 
kādu no slimībām, kas saistītas ar HIV/AIDS;

H. tā kā uzmanība jāpievērš arī līdzinfekciju jautājumiem, jo īpaši attiecībā uz tuberkulozi un 
C hepatītu, kuri ir ļoti izplatīti, progresē straujāk un būtiski izraisa saslimstību un mirstību 
starp HIV pozitīviem cilvēkiem, piemēram, tiek lēsts, ka Rietumeiropā 30 % no HIV 
pozitīviem cilvēkiem ir līdzinficējušieš ar C hepatītu;

I. tā kā iespējas inficēties ar HIV ievērojami pieaug, ja cilvēks jau ir inficējies ar kādu citu 
seksuāli transmisīvu slimību (piemēram, gonoreju, hlamīdiju infekciju, herpesvīrusa 
infekciju vai sifilisu);

J. tā kā HIV/AIDS ir infekcijas slimība un tādēļ pastāv risks, ka personas, kuru inficēšanās 
ar šo vīrusu nav atklāta, var inficēt citus;

K. tā kā nesenie izmēģinājumi ir parādījuši, ka savlaicīga piekļuve ārstēšanai var būtiski 
samazināt gan risku, ka slimnieki izplatīs slimību, gan samazināt HIV izplatīšanās 
apjomus par 96 %;

L. tā kā HIV ārstēšanas un attiecīgo pakalpojumu pieejamība būtiski atšķiras dažādās 
dalībvalstīs;

M. tā kā viens no HIV infekcijas ārkārtīgi straujās izplatības iemesliem daudzās 
Austrumeiropas valstīs ir infekcijas epidēmiskais raksturs intravenozo narkotiku lietotāju 
vidū;

N. tā kā šīs epidēmijas apkarošanā ir absolūti nepieciešama pārrobežu sadarbība;

O. tā kā, lai nodrošinātu HIV ārstēšanas un attiecīgo pakalpojumu pieejamību riskam 
pakļautām un sociāli atstumtām sabiedrības grupām, ļoti svarīga ir pilsoniskās sabiedrības 
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pilnvērtīga līdzdalība;

P. tā kā ikvienā ar HIV apkarošanu saistītajā aspektā ļoti būtiska nozīme ir neierobežotai 
HIV skarto personu cilvēktiesību aizsardzībai;

Q. tā kā joprojām ir izplatīta sociālā atstumtība, diskriminācija HIV dēļ un cilvēka 
pamattiesību neievērošana attiecībā uz cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV;

R. tā kā ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ir norādīts, ka šķēršļi, kas 
ierobežo invalīdu iespējas vienlīdzīgi līdzdarboties sabiedrības dzīvē, var būt saistīti gan 
ar attieksmi, gan ar apkārtējo vidi;

S. tā kā 2009. gadā pirmo reizi samazinājās finansējums HIV/AIDS programmām,

1. aicina Komisiju un Padomi īstenot paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par 
HIV/AIDS apkarošanu Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs laikposmā no 2009. līdz 
2013. gadam un tam pievienoto rīcības plānu:

- izvēršot profilakses stratēģiju īstenošanu un strādājot pie tā, lai nodrošinātu 
profilakses, konsultēšanas, ārstēšanas, aprūpes un atbalsta universālu pieejamību,

- atbalstot HIV/AIDS problēmas efektīvus risinājumus prioritārajos reģionos,

- izstrādājot līdzekļus, lai visā Eiropā piekļūtu HIV/AIDS visvairāk apdraudētajām 
sabiedrības grupām un atbalstītu tās;

2. aicina Padomi uzņemties politisko vadību pastāvīgās HIV epidēmijas problēmas 
risināšanā Eiropā un izstrādāt valstu konkrētām situācijām paredzētus rīcības plānus HIV 
jomā;

3. aicina Komisiju un Padomi piešķirt nepieciešamos līdzekļus, lai garantētu HIV 
profilakses, testēšanas, konsultēšanas un agrīnās aprūpes pieejamību; un uzlabot 
instrumentus un darbības, kas paredzētas līdzinficēšanās, piemēram, ar tuberkolozi un 
hepatītu, problēmas risināšanai;

4. aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, ka pilsoniskā sabiedrība tiek iesaistīta ikvienā 
paziņojuma par HIV un tā rīcības plāna īstenošanas posmā;

5. aicina dalībvalstis darīt visu, lai izbeigtu to cilvēku diskrimināciju, kuri dzīvo ar 
HIV/AIDS;

6. atzinīgi vērtē ANO Ģenerālās asamblejas 2011. gada augsta līmeņa sanāksmē par 
HIV/AIDS paustās apņemšanās, jo īpaši mērķi līdz 2015. gadam nodrošināt ārstēšanu 
15 miljoniem HIV pozitīvu cilvēku visā pasaulē un līdz 2015. gadam samazināt HIV 
inficēšanās gadījumu skaitu par 50 %;

7. atzinīgi vērtē ANO aicinājumu farmācijas uzņēmumiem nodrošināt cenas ziņā pieejamu, 
labas kvalitātes un efektīvu antiretrovirālo ārstēšanu;

8. atzinīgi vērtē ANO aicinājumu turpināt piešķirt finansējumu programmām HIV jomā; 
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9. aicina Komisiju un Padomi veikt nepieciešamās izmaiņas, lai izpildītu ANO Ģenerālās 
asamblejas īpašās sesijas politisko deklarāciju par HIV/AIDS;

10. aicina Komisiju un Padomi ievērot saistības pret Pasaules fondu HIV/AIDS, tuberkulozes 
un malārijas apkarošanai un turpināt atbalstīt šā fonda darbu jaunattīstības valstīs; 

11. uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, 
ANO ģenerālsekretāram, UNAIDS, Pasaules Veselības organizācijai un dalībvalstu 
valdībām.


