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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie globalnej reakcji UE na problem 
HIV/AIDS

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie 
zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 
2009-2013,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie 
opartego na prawach podejścia do działań UE związanych z HIV/AIDS,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie 
wczesnego wykrywania i wczesnego leczenia HIV/AIDS,

– uwzględniając polityczną deklarację w sprawie HIV/AIDS przyjętą podczas posiedzenia 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ na wysokim szczeblu poświęconego problematyce 
HIV/AIDS, które odbyło się w 2011 r.,

– uwzględniając oświadczenie z Rzymu przedstawione na konferencji International AIDS 
Society (Międzynarodowe Towarzystwo do Walki z AIDS) w 2011 r., w którym nawołuje 
się do przeznaczenia większych środków na rozwój skutecznego leczenia HIV,

– uwzględniając globalną strategię Światowego Zgromadzenia Zdrowia dla sektora zdrowia 
w zakresie HIV/AIDS na lata 2011-2015, w której określono istniejące i uzgodnione 
globalne cele, aby zachęcić kraje do opracowania planów przeciwdziałania HIV/AIDS na 
okres do roku 2015, 

– uwzględniając przyjęty przez WHO europejski plan działań w zakresie HIV/AIDS na lata 
2012-2015, który przedstawia obecną sytuację epidemii HIV/AIDS w regionie 
europejskim i przewiduje skuteczne działania w odpowiedzi na tę sytuację,

– uwzględniając deklarację dublińską w sprawie współpracy w walce z HIV/AIDS w 
Europie i Azji Środkowej, przyjętą na konferencji ministerialnej „Przełamywanie barier: 
partnerstwo do walki z HIV/AIDS w Europie i Azji Centralnej”, która odbyła się w 
ramach irlandzkiej Prezydencji UE w dniach 23-24 lutego 2004 r.,

– uwzględniając raport UNAIDS/WHO Europa z 2010 r. na temat postępów we wdrażaniu 
deklaracji dublińskiej w sprawie współpracy w walce z HIV/AIDS w Europie i Azji 
Środkowej,

– uwzględniając wytyczne Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w 
zakresie prowadzenia testów na obecność HIV z 2010 r., dotyczące sposobu, w jaki testy 
te mogłyby przebiegać w państwach członkowskich,

– uwzględniając ramy polityczne WHO dla Europy z 2010 r. w zakresie upowszechnienia 
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testów na obecność HIV i doradztwa w tym zakresie w regionie europejskim WHO,

– uwzględniając konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych,

– uwzględniając art. 115 ust. 5 i art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania 
i Kontroli Chorób z 2010 r. dotyczącym nadzoru nad zakażeniami HIV, w 2009 r. 
zdiagnozowano obecność wirusa HIV u kolejnych 25 tysięcy osób; 

B. mając na uwadze, że liczba zakażeń wirusem HIV, szczególnie w Europie Wschodniej, 
wzrasta w alarmującym tempie;

C. mając na uwadze, że HIV jest wirusem, przed którym można się zabezpieczyć, w związku 
z czym podstawowe działania prewencyjne, takie jak kampanie uświadamiające, edukacja 
zdrowotna oraz propagowanie metod zabezpieczania się, stanowią pierwsze przeszkody 
na drodze rozprzestrzeniania się choroby;   

D. mając na uwadze, że Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób szacuje, iż 
30% osób zakażonych wirusem HIV nie jest świadomych, że są nosicielami wirusa, zaś w 
przypadku 50% tych osób diagnoza następuje późno (poziom CD4 poniżej 350 lub 
rozpoznanie AIDS),

E. mając na uwadze, że w przypadku osób niezdiagnozowanych ryzyko zakażenia innych 
wirusem HIV jest 3,5 razy wyższe niż u osób, u których zdiagnozowano tego wirusa;

F. mając na uwadze, że połowa ogółu osób zarażonych HIV nadal późno zgłasza się po 
pomoc i wkracza w zaawansowane stadia choroby, zanim zostanie zdiagnozowana i 
rozpocznie leczenie;

G. mając na uwadze, że duża liczba zakażeń wirusem HIV nie została dotychczas 
zdiagnozowana; mając na uwadze, że wiele osób nie zna swego statusu serologicznego i 
najprawdopodobniej dowiedzą się o nim dopiero, gdy wystąpią u nich choroby związane z 
HIV/AIDS,

H. mając na uwadze, że należy także zwrócić uwagę na problem jednoczesnego zakażenia, w 
szczególności w połączeniu z gruźlicą i wirusowym zapaleniem wątroby typu C, które
występuje bardzo często, powoduje szybsze pogarszanie się stanu osoby zarażonej oraz 
jest poważną istotną przyczyną zachorowalności i umieralności osób zakażonych wirusem 
HIV, przy czym szacuje się, że przykładowo w Europie Zachodniej 30% osób zakażonych 
wirusem HIV cierpi również z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C; 

I. mając na uwadze, że zakaźność HIV znacznie wzrasta w obecności innych chorób 
przenoszonych drogą płciową (takich jak rzeżączka, chlamydia, opryszczka i syfilis);

J. mając na uwadze, że HIV/AIDS jest chorobą zakaźną, w związku z czym występuje 
ryzyko zakażenia przez nosicieli wirusa, u których nie został on wykryty;

K. mając na uwadze, że według ostatnich badań skuteczność wczesnego leczenia pozwala 
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znacznie zmniejszyć podatność pacjentów na zakażenie oraz przenoszenie wirusa HIV o 
96%;

L. mając na uwadze, że dostęp do leczenia w związku z HIV i powiązanych usług kształtuje 
się różnie w poszczególnych państwach członkowskich;

M. mając na uwadze, że epidemia wśród osób przyjmujących narkotyki drogą dożylną 
stanowi jedną z przyczyn szybkiego rozprzestrzeniania się HIV w wielu krajach Europy 
Wschodniej;

N. mając na uwadze, że istnieje niezwykle pilna potrzeba transgranicznej współpracy w 
zwalczaniu epidemii;

O. mając na uwadze, że pełen udział społeczeństwa obywatelskiego jest kluczowy dla 
zapewnienia zagrożonym i zmarginalizowanym grupom społecznym dostępu do leczenia 
w związku z HIV i do opieki;

P. mając na uwadze, że pełna ochrona praw człowieka osób zakażonych wirusem HIV ma 
zasadnicze znaczenie w każdym aspekcie przeciwdziałania HIV;

Q. mając na uwadze, że wykluczenie społeczne, dyskryminacja i łamanie podstawowych 
praw człowieka osób żyjących z wirusem HIV są nadal powszechne;

R. mając na uwadze, że w konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wyraźnie 
stwierdzono, że przeszkody utrudniające uczestnictwo osób z dysfunkcjami w życiu 
społecznym na jednakowych warunkach mogą wynikać z postaw ludzkich lub względów 
środowiskowych,

S. mając na uwadze, że finansowanie programów poświęconych problemowi HIV/AIDS 
zostało po raz pierwszy zmniejszone w 2009 r.;

1. wzywa Komisję i Radę do wdrożenia komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu 
Europejskiego w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią 
sąsiadujących w latach 2009-2013 oraz towarzyszącego mu planu działania poprzez:

- intensyfikację wdrażania strategii zapobiegawczych oraz działanie na rzecz 
zapewnienia powszechnej dostępności profilaktyki, doradztwa, leczenia, opieki i 
wsparcia,

- wspieranie skutecznego przeciwdziałania HIV/AIDS w priorytetowych regionach,

- opracowanie środków umożliwiających dotarcie do grup najbardziej zagrożonych i 
narażonych na HIV/AIDS w Europie oraz udzielanie im wsparcia;

2. wzywa Radę do objęcia politycznego przywództwa w zwalczaniu nadal trwającej 
epidemii HIV w Europie oraz do opracowania planów działań w walce z wirusem HIV 
dostosowanych do potrzeb każdego państwa;

3. nawołuje Komisję i Radę do przeznaczenia środków niezbędnych do zapewnienia dostępu 
do profilaktyki HIV, doradztwa, diagnostyki oraz opieki w początkowej fazie oraz do 
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ulepszenia instrumentów i działań służących zapobieganiu jednoczesnemu zakażeniu 
innymi chorobami, takimi jak gruźlica czy wirusowe zapalenie wątroby;

4. wzywa Komisję i Radę do zadbania o zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego na 
wszystkich etapach wdrażania komunikatu dotyczącego wirusa HIV i związanego z nim 
planu działania;

5. nawołuje państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu 
zaprzestania wszelkiej dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS;

6. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania podjęte podczas posiedzenia Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ na wysokim szczeblu z 2011 r. poświęconego problematyce HIV/AIDS, 
mające w szczególności na celu zapewnienie leczenia 15 milionom nosicieli wirusa HIV 
na świecie oraz zmniejszenie poziomu zakażenia HIV o 50% do roku 2015;

7. z zadowoleniem przyjmuje apel ONZ skierowany do firm farmaceutycznych o 
dostarczanie na czas i po przystępnej cenie dobrych jakościowo i skutecznych kuracji 
antyretrowirusowych;

8. przyjmuje z zadowoleniem apel ONZ o stałe zobowiązanie do finansowania programów 
zwalczania HIV; 

9. wzywa Komisję i Radę do wprowadzenia dostosowań niezbędnych do wypełnienia 
zobowiązań zawartych w politycznej deklaracji przyjętej na specjalnej sesji Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ poświęconej HIV/AIDS;

10. wzywa Komisję i Radę do uhonorowania swoich zobowiązań wobec Światowego 
Funduszu Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią, a także do niezmiennego wspierania prac 
tego funduszu w krajach rozwijających się;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, państwom członkowskim, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, UNAIDS, 
Światowej Organizacji Zdrowia oraz rządom państw członkowskich.


