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Uznesenie Európskeho parlamentu o globálnej reakcii EÚ na problém HIV/AIDS

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o boji proti 
HIV/AIDS v EÚ a v susedných krajinách (2009 – 2013),

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júla o prístupe EÚ k riešeniu 
problému HIV/AIDS založenom na právach,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 s názvom 
HIV/AIDS: včasná diagnostika a včasná starostlivosť,

– so zreteľom na politické vyhlásenie o HIV/AIDS prijaté počas zasadnutia Valného 
zhromaždenia OSN na vysokej úrovni o HIV/AIDS v roku 2011,

– so zreteľom na vyhlásenie konferencie Medzinárodnej spoločnosti pre o AIDS z Ríma 
z roku 2011, v ktorom sa požaduje viac finančných prostriedkov pre vývoj funkčnej liečby 
HIV,

– so zreteľom na globálnu stratégiu v oblasti zdravia vypracovanú Svetovým zdravotníckym 
zhromaždením na boj proti HIV/AIDS na obdobie 2011 – 2015, ktorá stanovuje 
existujúce, ako aj dohodnuté globálne ciele, ktoré majú motivovať krajiny, aby vytvárali 
plány reakcie na HIV/AIDS v období do roku 2015,

– so zreteľom na európsky akčný plán WHO na boj proti HIV/AIDS na obdobie 2012 –
2015, ktorý sa zaoberá súčasnou situáciou, pokiaľ ide o epidémiu HIV/AIDS v európskom 
regióne, a riadi účinnú reakciu na tento problém,

– so zreteľom na vyhlásenie z Dublinu o partnerstve v boji proti HIV/AIDS v Európe 
a Strednej Ázii prijaté na ministerskej konferencii pod názvom Prelomenie bariér –
partnerstvo v boji proti HIV/AIDS v Európe a Strednej Ázii, ktorá sa konala v rámci 
írskeho predsedníctva EÚ 23. a 24. februára 2004,

– so zreteľom na správu UNAIDS/WHO Európa z roku 2010 s názvom Pokrok dosiahnutý 
vo vykonávaní dublinského vyhlásenia o partnerstve pre boj s HIV/AIDS v Európe 
a Strednej Ázii,

– so zreteľom na usmernenia týkajúce sa testovania na HIV, ktoré na rok 2010 vydalo 
Európske centrum pre kontrolu chorôb a ktoré stanovujú, akým spôsobom by mohli byť 
testy na HIV vykonávané v členských štátoch,

– so zreteľom na politický rámec WHO pre Európu z roku 2010 s názvom Rozšírenie 
testovania a poradenstva v súvislosti s HIV v európskom regióne WHO,

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,
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– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže podľa správy o sledovaní HIV z roku 2010, ktorú vypracovalo Európske centrum 
pre kontrolu chorôb, bolo v roku 2009 diagnostikovaných 25 000 nových prípadov HIV;

B. keďže počet prípadov infikovania vírusom HIV najmä vo východnej Európe narastá
znepokojujúcim tempom;

C. keďže HIV je ochorením, ktorému sa dá predchádzať, a opatrenia primárnej prevencie, 
ako sú kampane na zvýšenie informovanosti, zdravotná výchova a propagovanie 
bezpečného správania, sú prvými prekážkami, ktoré by mohli zabrániť šíreniu tohto 
ochorenia; 

D. keďže podľa odhadov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb 30 % osôb 
nakazených HIV nevie, že tento vírus má, a u 50 % z nich sa tento vírus diagnostikuje 
neskoro (hodnota CD4 nižšia ako 350 alebo diagnóza AIDS);

E. keďže v prípade nediagnostikovaných pacientov je riziko prenosu HIV 3,5-krát vyššie ako 
v prípade pacientov, u ktorých vírus HIV bol diagnostikovaný;

F. keďže polovica zo všetkých HIV pozitívnych osôb naďalej vyhľadáva starostlivosť 
neskoro a infekcia dosahuje pokročilé štádium skôr, ako sa stanoví diagnóza a môže sa 
začať s liečbou;

G. keďže veľký podiel prípadov infekcie HIV nie je diagnostikovaný; keďže mnoho ľudí 
nepozná svoj sérologický stav a pravdepodobne sa o ňom dozvie iba vtedy, keď ochorie 
na chorobu súvisiacu s HIV/AIDS,

H. keďže pozornosť treba zamerať aj na problém koinfekcie, najmä pokiaľ ide o tuberkulózu 
a hepatitídu C, ktoré sa vyskytujú najčastejšie, postupujú rýchlejšie a v prípade ľudí s HIV 
spôsobujú veľmi vysokú chorobnosť a úmrtnosť, pričom napríklad v západnej Európe je 
podľa odhadov 30 % ľudí pozitívnych na HIV súčasne infikovaných hepatitídou C;

I. keďže infekčnosť HIV závažne narastá za prítomnosti iných pohlavne prenosných chorôb 
(ako sú kvapavka, chlamýdie, herpes a syfilis);

J. keďže HIV/AIDS je prenosné ochorenie, a preto existuje riziko nákazy od infikovaných 
osôb, u ktorých ochorenie nebolo zistené,

K. keďže nedávno uskutočnené testy preukázali účinnosť včasného začatia liečby, ktoré vo 
významnej miere znižuje infekčnosť pacientov, ako aj mieru prenosu, a to až o 96 %;

L. keďže prístup k liečbe HIV a súvisiacim službám sa medzi jednotlivými členskými štátmi 
značne líši;

M. keďže jednou z príčin rýchleho šírenia infekcie vírusom HIV v mnohých krajinách 
východnej Európy je nákaza medzi vnútrožilovými užívateľmi drog;

N. keďže pri boji s touto nákazou je mimoriadne potrebná cezhraničná spolupráca,
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O. keďže plná účasť občianskej spoločnosti má zásadný význam pre zabezpečovanie prístupu 
k liečbe HIV a súvisiacim službám pre rizikové a marginalizované skupiny obyvateľstva; 

P. keďže dôsledná ochrana ľudských práv osôb postihnutých vírusom HIV je veľmi dôležitá 
pre každý aspekt reakcie na HIV;

Q. keďže sociálne vylúčenie, diskriminácia na základe ochorenia HIV a nedodržiavanie 
základných ľudských práv osôb postihnutých HIV stále pretrvávajú;

R. keďže v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa jasne uvádza, že 
prekážky, ktoré bránia osobám so zdravotným postihnutím zúčastňovať sa na živote 
spoločnosti ako rovnoprávnym občanom, majú pôvod v postojoch i v prostredí;

S. keďže financovanie programov v oblasti HIV/AIDS zaznamenalo v roku 2009 prvý 
pokles;

1. vyzýva Komisiu a Radu, aby vykonali oznámenie o boji proti HIV/AIDS v Európskej únii 
a v susedných krajinách (2009 – 2013), ako aj sprievodný akčný plán, čiže:

− posilnené vykonávanie stratégií prevencie a úsilie o zabezpečenie všeobecného 
prístupu k prevencii, poradenským službám, liečbe, starostlivosti a podpore

− podporu účinnej reakcie na HIV/AIDS v prioritných regiónoch

− rozvoj prostriedkov na komunikáciu so skupinami obyvateľstva, ktoré sú najviac 
ohrozené a zraniteľné v súvislosti s HIV/AIDS, a na ich podporu v celej Európe;

2. vyzýva Radu, aby prejavila svoju vedúcu politickú úlohu pri riešení šíriacej sa epidémie 
HIV v Európe, a aby vypracovala pre jednotlivé krajiny akčné plány zamerané na 
problematiku HIV;

3. vyzýva Komisiu a Radu, aby investovali potrebné zdroje s cieľom zaručiť prístup 
k prevencii, poradenstvu, testovaniu a včasnej starostlivosti, pokiaľ ide o HIV; a aby 
zlepšili nástroje a činnosti zaoberajúce sa koinfekciami, ako sú tuberkulóza a hepatitída;

4. vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili, že občianska spoločnosť bude zapojená do 
všetkých fáz vykonávania oznámenia o HIV a príslušného akčného plánu;

5. vyzýva členské štáty, aby prijali všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom ukončiť akúkoľvek 
diskrimináciu osôb postihnutých HIV/AIDS;

6. víta záväzky prijaté počas zasadnutia Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni 
o HIV/AIDS v roku 2011, najmä cieľ zabezpečiť do roku 2015 liečbu pre 15 miliónov 
HIV pozitívnych osôb na celom svete a znížiť do roku 2015 počet nových prípadov 
infekcie HIV o 50 %;

7. víta výzvu OSN, aby farmaceutické spoločnosti včas poskytli cenovo dostupnú, kvalitnú 
a účinnú antiretrovírusovú liečbu;

8. víta výzvu OSN pokračovať v záväzku financovať programy týkajúce sa HIV; 
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9. vyzýva Komisiu a Radu, aby vykonali zmeny potrebné na splnenie záväzkov stanovených 
v politickom vyhlásení z osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN 
o HIV/AIDS;

10. vyzýva Komisiu a Radu, aby dodržali svoje záväzky voči Globálnemu fondu pre boj proti 
AIDS, tuberkulóze a malárii a aby aj naďalej podporovali jeho činnosť v rozvojových 
krajinách;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, 
generálnemu tajomníkovi OSN, UNAIDS a Svetovej zdravotníckej organizácii, ako aj 
vládam členských štátov.


