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B7-2011/0000

Rezoluția Parlamentului European referitoare la răspunsul global al UE în ceea ce 
privește HIV/SIDA

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European întitulată 
„Combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană și în țările vecine, 2009-2013”,

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 8 iulie 2010 referitoare la o 
abordare bazată pe drepturi în contextul acțiunilor UE împotriva HIV/SIDA,

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la 
HIV/SIDA: diagnosticarea și tratamentul în fază timpurie,

– având în vedere Declarația politică privind HIV/SIDA adoptată de reuniunea la nivel înalt 
din 2011 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind HIV/SIDA,

– având în vedere Declarația de la Roma făcută în cadrul conferinței Societății 
Internaționale pentru SIDA din 2011, care solicită creșterea fondurilor dedicate dezvoltării 
unui tratament curativ funcțional pentru HIV;

– având în vedere strategia globală pentru sectorul sănătății a Adunării Mondiale a Sănătății 
privind HIV/SIDA pentru perioada 2011-2015, care identifică obiectivele globale 
existente și convenite pentru a motiva țările să conceapă planuri de reacție la HIV/SIDA 
pe întreaga perioadă până în 2015,

– având în vedere planul european de acțiune pentru HIV/SIDA al OMS pe perioada 2012-
2015, care tratează situația curentă a epidemiei de HIV/SIDA din regiunea europeană și 
concepe un plan efectiv de contracarare a acesteia,

– având în vedere „Declarația de la Dublin” privind parteneriatul pentru lupta împotriva 
HIV/SIDA în Europa și în Asia Centrală, adoptată în cadrul Conferinței ministeriale „Să 
eliminăm barierele - Parteneriat pentru lupta împotriva HIV/SIDA în Europa și Asia 
Centrală”, organizată în cadrul Președinției irlandeze a UE, în 23-24 februarie 2004,

– având în vedere raportul ONUSIDA/OMS Europa întitulat „Progresele înregistrate în 
implementarea Declarației de la Dublin privind parteneriatul pentru lupta împotriva 
HIV/SIDA în Europa și Asia Centrală” din 2010,

– având în vedere orientările privind testarea HIV pe 2010, redactate de Centrul European 
de Prevenire și Control al Bolilor, care stabilește cum s-ar putea efectua testările HIV în 
statele membre,

– având în vedere cadrul de politică al OMS pentru Europa întitulat „Extinderea testării și 
consilierii privind HIV în regiunea europeană a OMS”, 2010,
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– având în vedere Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități,

– având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul 
său de procedură,

A. întrucât 25 000 de persoane noi au fost diagnosticate cu HIV în 2009 conform Raportului 
pe 2010 privind supravegherea HIV al Centrul European de Prevenire și Control al 
Bolilor;

B. întrucât numărul persoanelor infectate cu HIV crește în ritm alarmant, în special în Europa 
de Est;

C. întrucât HIV este o boală care poate fi prevenită, iar acțiunile de prevenire primară, cum ar 
fi campaniile de informare, educația în materie de sănătate și promovarea unor 
comportamente corespunzătoare din punctul de vedere al siguranței sunt primele bariere 
care contracarează extinderea bolii;  

D. întrucât Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor estimează că 30% dintre 
persoanele infectate cu HIV nu știu că au virusul, iar dintre acestea 50% sunt diagnosticate 
într-o fază avansată (numărul de CD4 aflat sub 350 sau diagnoză SIDA),

E. întrucât în cazul pacienților nediagnosticați există un risc de 3,5 ori mai mare de a 
transmite HIV decât în cazul celor diagnosticați,

F. întrucât jumătate dintre persoanele seropozitive încă se prezintă târziu pentru tratament și 
ajung în stadii avansate de infecție înainte să fie diagnosticate și să poată începe 
tratamentul;

G. întrucât un procent ridicat din cazurile de infecție cu HIV rămâne nediagnosticat; întrucât 
numeroase persoane contaminate nu știu că sunt seropozitive și este posibil că află acest 
lucru numai după ce sunt afectate de boli legate de HIV/SIDA,

H. întrucât ar trebui să se atragă atenția și asupra infecțiilor paralele, în special cu tuberculoză 
și cu hepatita C, care sunt foarte des întâlnite, progresează mai repede și cauzează o 
morbiditate și mortalitate ridicată în cazul persoanelor seropozitive, în Europa de Vest, de 
exemplu, estimându-se că 30% dintre persoanele seropozitive sunt infectate în paralel cu 
hepatita C;

I. întrucât infecțiozitatea virusului HIV crește în mod semnificativ în prezența altor boli cu 
transmitere sexuală (precum gonoreea, chlamydia, herpesul sau sifilisul);

J. întrucât HIV/SIDA este o boală transmisibilă, existând deci riscul contaminării de la 
persoane infectate nedetectate;

K. întrucât teste recente au demonstrat eficacitatea accesului timpuriu la tratament pentru 
reducerea semnificativă a caracterului infecțios al pacienților și rata de transmitere a HIV 
cu până la 96%;

L. întrucât accesul la tratamentul HIV și serviciile conexe diferă semnificativ între statele 
membre;
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M. întrucât epidemia la nivelul consumatorilor de droguri injectabile intravenos reprezintă 
unul dintre motivele extinderii rapide a infecției cu HIV în numeroase țări din Europa de 
Est;

N. întrucât cooperarea transfrontalieră este vitală pentru contracararea acestei epidemii ;

O. întrucât participarea deplină a societății civile este vitală pentru a asigura accesul la 
tratamentele HIV și la serviciile conexe pentru populațiile expuse riscului și 
marginalizate;

P. întrucât protecția deplină a drepturilor omului a persoanelor infectate cu HIV este 
esențială pentru fiecare aspect al acțiunilor de contracarare a HIV;

Q. întrucât excluziunea socială, discriminarea cauzată de contaminarea cu virusul HIV și 
nerespectarea drepturilor fundamentale ale omului persistă în cazul persoanelor 
seropozitive;

R. întrucât Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap arată clar 
că barierele care împiedică participarea în societate a persoanelor cu handicap în condiții 
de egalitate pot fi legate atât de anumite atitudini, cât și de mediul de viață,

S. întrucât finanțarea programelor HIV/SIDA a scăzut în 2009 pentru prima oară,

1. solicită Comisiei și Consiliului să asigure executarea Comunicării întitulate „Combaterea 
HIV/SIDA în Uniunea Europeană și în țările vecine, 2009-2013” și a planului de acțiune 
conex:

- accelerând implementarea strategiilor preventive și depunând eforturi pentru a 
asigura accesul universal la prevenire, consiliere, tratament, asistență medicală și 
sprijin;

- sprijinind o reacție eficientă la HIV/SIDA în zonele prioritare;

- punând la punct mijloace pentru a contacta și a sprijini populațiile cele mai expuse 
riscului și cele mai vulnerabile la HIV/SIDA din Europa;

2. solicită Consiliului să demonstreze că se află în fruntea eforturilor de combatere a 
epidemiei continue de HIV în Europa și să dezvolte planuri de acțiune specifice pentru 
fiecare țară în materie de HIV;

3. solicită Comisiei și Consiliului să investească resursele necesare pentru a garanta accesul 
la măsurile de prevenire a infectării, precum și la consilierea, testarea și asigurarea 
tratamentului medical timpuriu în materie de HIV; solicită, de asemenea, îmbunătățirea 
instrumentelor și măsurilor de contracarare a infecțiilor paralele, cum ar fi cele cu 
tuberculoză și hepatită;

4. solicită Comisiei și Consiliului să asigure implicarea societății civile în fiecare etapă a 
punerii în aplicare a Comunicării privind HIV și a planului său de acțiune;

5. solicită statelor membre să ia toate măsurile necesare pentru a înceta orice discriminare 
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împotriva persoanelor seropozitive;

6. salută angajamentele luate în cadrul reuniunii la nivel înalt a Adunării Generale a ONU 
privind HIV/SIDA din 2011, în special obiectivul de a asigura tratamentul pentru 15 
milioane de persoane seropozitive de pe mapamond în 2015 și reducerea noilor infecții cu 
HIV cu 50% până în 2015;

7. salută solicitarea adresată de ONU către companiile farmaceutice ca acestea să asigure 
prestarea la timp a unor tratamente retrovirale abordabile, de bună calitate și eficiente;

8. salută solicitarea adresată de ONU să existe un angajament permanent pentru finanțarea 
programelor HIV; 

9. solicită Comisiei și Consiliului implementarea modificărilor necesare pentru a îndeplini 
obligațiile asumate în virtutea Declarației politice a AG a ONU privind HIV/SIDA;

10. solicită Comisiei și Consiliului să-și onoreze obligațiile față de Fondul global de luptă 
împotriva SIDA, a tuberculozei și a malariei și să continue să sprijine activitatea acestuia 
în țările în curs de dezvoltare;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
statelor membre, Secretarului General al ONU, ONUSIDA și Organizației Mondiale a 
Sănătății, precum și guvernelor statelor membre.


