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Resolução do Parlamento Europeu sobre a resposta global da UE ao VIH/SIDA

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
intitulada "Luta contra o VIH/SIDA na União Europeia e nos países vizinhos -
2009-2013",

– Tendo em conta a Resolução do Parlamento Europeu, de 8 de Julho de 2010, sobre uma 
abordagem em matéria de direitos da resposta da UE ao VIH/SIDA,

– Tendo em conta a Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de Novembro de 2008, sobre 
o VIH/SIDA: diagnóstico e tratamento precoces,

– Tendo em conta a declaração política sobre VIH/SIDA aprovada na reunião de alto nível 
da Assembleia-Geral das Nações Unidas sobre VIH/SIDA, em 2011,

– Tendo em conta a Declaração de Roma na conferência da International Aids Society, em 
2011, que solicita um aumento do financiamento destinado a desenvolver uma cura eficaz 
para o VIH,

– Tendo em conta a estratégia mundial do sector da saúde contra o VIH/SIDA 2011-2015, 
da Assembleia Mundial da Saúde, que identifica os objectivos mundiais, existentes e 
acordados, para encorajar os países ao planeamento de acções ambiciosas até 2015,

– Tendo em conta o plano de acção europeu em matéria de VIH/SIDA 2012-2015 da OMS, 
que incide sobre a actual situação da epidemia de VIH/SIDA na região europeia e 
enquadra os esforços conducentes a uma resposta eficaz à doença,

– Tendo em conta a Declaração de Dublin sobre a parceria na luta contra o VIH/SIDA na 
Europa e na Ásia Central, adoptada na Conferência Ministerial “Quebrar as Barreiras –
Parceria para Combater o VIH/SIDA na Europa e na Ásia Central”, realizada no âmbito 
da Presidência irlandesa, em 23 e 24 de Fevereiro de 2004,

– Tendo em conta o relatório de 2010 do Programa Conjunto das Nações Unidas para o 
VIH/SIDA (ONUSIDA) e da OMS Europa intitulado "Progressos na Aplicação da 
Declaração de Dublin sobre a Parceria para combater o VIH/SIDA na Europa e na Ásia 
Central",

– Tendo em conta as directrizes sobre os testes de VIH (2010), do Centro Europeu de 
Prevenção e Controlo das Doenças, que definem como devem ser realizados os testes de 
VIH nos Estados-Membros,

– Tendo em conta o quadro político europeu desenvolvido no documento "Aumentar os 
Testes de VIH e o Aconselhamento na OMS Região Europeia" (2010), da OMS,
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– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência,

– Tendo em conta o n.º 5 do artigo 115.º e o n.º 2 do artigo 110.º do seu Regimento,

A. Considerando que, em 2009, foram diagnosticados 25 000 novos casos de pessoas 
infectadas com o VIH, de acordo com o Relatório de Vigilância do VIH, do Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças;

B. Considerando que as infecções por VIH, em particular na Europa Oriental, estão a 
aumentar a um ritmo alarmante;

C. Considerando que o VIH é uma doença evitável e que as intervenções preventivas 
primárias, como as campanhas de sensibilização, a educação para a saúde e a promoção de 
comportamentos seguros, são as primeiras barreiras para combater a disseminação da 
doença; 

D. Considerando que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças estima que 
30% das pessoas infectadas com VIH não sabem que têm o vírus, e desses 50% são 
diagnosticados numa fase avançada da doença (valor de CD4 abaixo de 350 ou com 
diagnóstico de SIDA);

E. Considerando que os doentes não diagnosticados têm um risco 3,5 vezes maior de 
transmitirem o vírus VIH do que os que se encontram diagnosticados;

F. Considerando que metade de todos os novos seropositivos continua a apresentar-se em 
fases já tardias para a prestação de cuidados, evoluindo para estádios avançados da 
infecção antes de serem diagnosticados e poderem iniciar o tratamento;

G. Considerando que um grande número de casos de doentes infectados com o VIH continua 
a não ser diagnosticado; que muitas pessoas não sabem que são seropositivas e 
provavelmente só o descobrirão quando tiverem doenças relacionadas com o VIH/SIDA;

H. Considerando que também deve ser dada atenção ao problema da co-infecção, em especial 
à tuberculose e à hepatite C, que são marcadamente prevalentes, progridem de forma mais 
rápida e causam uma morbilidade e uma mortalidade consideráveis entre as pessoas 
seropositivas, sendo que na Europa ocidental, por exemplo, estima-se que 30% das 
pessoas seropositivas estão co-infectadas pelo vírus da hepatite C;

I. Considerando que o grau de infecciosidade do VIH aumenta consideravelmente em 
presença de outras doenças sexualmente transmissíveis (como a gonorreia, a clamídia, o 
herpes e a sífilis);

J. Considerando que o VIH/SIDA é uma doença transmissível e, por isso, existe um risco de 
contágio por pessoas cuja infecção não foi detectada;

K. Considerando que estudos recentes demonstraram que a eficácia do acesso precoce ao 
tratamento reduz significativamente quer a infecciosidade dos doentes quer a taxa de 
transmissão do VIH em cerca de 96%;
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L. Considerando que os serviços e o tratamento do VIH são marcadamente diferentes entre 
os Estados-Membros;

M. Considerando que a epidemia que afecta os consumidores de drogas injectáveis é uma das 
razões da progressão rápida da infecção pelo VIH em muitos países da Europa Oriental;

N. Considerando que é urgente uma cooperação transfronteiriça para combater a epidemia;

O. Considerando que é essencial a plena participação da sociedade civil, a fim de garantir o 
acesso ao tratamento e aos serviços relacionados com o VIH da população de risco e 
marginalizada;

P. Considerando que a plena protecção dos direitos humanos das pessoas afectadas pelo VIH 
é essencial para todos os aspectos da resposta ao VIH;

Q. Considerando que persiste ainda a exclusão social, a discriminação das pessoas infectadas 
com o VIH e o não respeito dos direitos humanos básicos das pessoas que vivem com o 
VIH;

R. Considerando que a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
afirma claramente que as barreiras que impedem essas pessoas de participar na sociedade 
em pé de igualdade podem ser de natureza comportamental e ambiental;

S. Considerando que o financiamento dos programas VIH/SIDA diminuiu pela primeira vez 
em 2009;

1. Solicita à Comissão e ao Conselho que apliquem a Comunicação "Luta contra o 
VIH/SIDA na União Europeia e nos países vizinhos, 2009 -2013" e o respectivo plano de 
acção:

- aumentando a aplicação de estratégias preventivas e trabalhando no sentido de um 
acesso universal à prevenção, ao aconselhamento, ao tratamento, aos cuidados e ao 
apoio,

- apoiando uma resposta eficaz ao VIH/SIDA nas regiões prioritárias,

- concebendo meios para chegar às populações de maior risco e mais vulneráveis ao 
VIH/SIDA em toda a Europa, e apoiando-as;

2. Solicita ao Conselho que mostre liderança política na resposta à persistente epidemia de 
VIH na Europa e que elabore planos de acção relativos ao VIH, específicos para os 
diferentes países;

3. Solicita à Comissão e ao Conselho que invistam os recursos necessários para garantir o 
acesso à prevenção, ao aconselhamento, aos testes e aos cuidados precoces dos doentes 
com VIH, e que melhorem os instrumentos e acções de luta contra as co-infecções, como 
a tuberculose e a hepatite;

4. Solicita à Comissão e ao Conselho que garantam o envolvimento da sociedade civil em 
todas as fases de aplicação da comunicação e do respectivo plano de acção sobre o VIH;
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5. Solicita aos Estados-Membros que tomem todas as medidas necessárias para acabar com a 
discriminação de pessoas que vivem com o VIH e a SIDA;

6. Congratula-se com os compromissos assumidos durante a reunião de alto nível da 
Assembleia Geral das Nações Unidas sobre VIH/SIDA, em 2011, em especial com o 
objectivo de assegurar o tratamento a 15 milhões de pessoas seropositivas no mundo 
inteiro, até 2015, e de reduzir as novas infecções com VIH em 50%, até 2015;

7. Congratula-se com o apelo das Nações Unidas para que as empresas farmacêuticas 
forneçam atempadamente tratamentos anti-retrovirais a um custo razoável, de boa 
qualidade e eficazes;

8. Congratula-se com o apelo das Nações Unidas para um compromisso contínuo 
relativamente ao financiamento dos programas de luta contra o VIH; 

9. Solicita que a Comissão e o Conselho apliquem as alterações necessárias para cumprirem 
as obrigações decorrentes da declaração política sobre o VIH/SIDA da sessão especial da 
Assembleia-Geral das Nações Unidas;

10. Solicita à Comissão e ao Conselho que honrem as suas obrigações relativas ao Fundo 
Mundial de Luta contra o VIH/SIDA, a Tuberculose e a Malária e que continuem a apoiar 
a missão do Fundo nos países em desenvolvimento;

11. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
aos Estados-Membros, ao Secretário-Geral das Nações Unidas, à ONUSIDA e à 
Organização Mundial de Saúde e aos governos dos Estados-Membros.


