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Resolucija Evropskega parlamentao globalnem odzivu EU na virus HIV/aids

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o boju proti virusu 
HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah za obdobje 2009–2013,

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z 8. julija o na pravicah temelječem 
pristopu k odzivu EU na HIV/aids,

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z 20. novembra 2008 o zgodnji diagnozi 
in zgodnjem zdravljenju virusa HIV/aidsa,

– ob upoštevanju politične deklaracije o virusu HIV/aidsu, ki je bila sprejeta na srečanju na 
visoki ravni o virusu HIV/aidsu generalne skupščine ZN leta 2011,

– ob upoštevanju rimske izjave na mednarodni konferenci združenja za aids leta 2011, v 
kateri se poziva, da se več sredstev nameni za iskanje učinkovitega zdravila za HIV,

– ob upoštevanju strategije o virusu HIV/aidsu za obdobje 2011–2015, ki ga je sektor za 
svetovno zdravje pripravil za skupščino Svetovne zdravstvene organizacije, in ki 
opredeljuje obstoječe in sprejete svetovne cilje, ki naj bi motivirali države, da načrtujejo 
odziv na HIV/aids do leta 2015;

– ob upoštevanju evropskega načrta za HIV/aids za obdobje 2012–2015 Svetovne 
zdravstvene organizacije, ki obravnava sedanje stanje epidemije virusa HIV/aidsa v 
Evropi in načrtuje učinkovit odziv nanjo,

– ob upoštevanju dublinske deklaracije o partnerstvu za boj proti okužbam z virusom 
HIV/aidsom v Evropi in srednji Aziji, sprejete na ministrski konferenci "Premostimo ovire 
– partnerstvo za boj proti virusu HIV/aidsu v Evropi in srednji Aziji", ki je potekala v 
okviru irskega predsedovanja EU 23. in 24. februarja 2004,

– ob upoštevanju poročila agencije Združenih narodov za boj proti aidsu in Svetovne 
zdravstvene organizacije za Evropo iz leta 2010 z naslovom Napredek pri izvajanju 
dublinske deklaracije o partnerstvu za boj proti okužbam z virusom HIV/aidsom v Evropi 
in srednji Aziji,

– ob upoštevanju smernic iz leta 2010 za testiranje za virus HIV Evropskega centra za 
nadzor bolezni o tem, kako naj se v državah članicah opravljajo testiranja za virus HIV,

– ob upoštevanju evropskega političnega okvira za leto 2010 Svetovne zdravstvene 
organizacije za Evropo o širitvi testiranja za virus HIV in svetovanja v evropski regiji 
Svetovne zdravstvene organizacije,

– ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov,
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– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je bilo v skladu s poročilom o spremljanju virusa HIV Evropskega centra za nadzor 
bolezni leta 2009 ugotovljenih 25.000 novih primerov okužb z virusom HIV,

B. ker se število okuženih z virusom HIV predvsem v vzhodni Evropi zaskrbljujoče 
povečuje,

C. ker je okužbo z virusom HIV možno preprečiti in ker so prve ovire za širitev te bolezni 
primarni preprečevalni ukrepi, kot so kampanje za ozaveščanje javnosti, zdravstvena 
vzgoja in spodbujanje varnega obnašanja,  

D. ker Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni ocenjuje, da 30 % oseb, okuženih 
z virusom HIV, ne ve, da so okužene, pri 50 % teh pa bo bolezen ugotovljena pozno 
(število celic CD4 pod 350 ali ugotovljen aids),

E. ker je pri pacientih, pri katerih bolezen še ni ugotovljena, tveganje, da okužbo z virusom 
HIV prenesejo naprej, 3,5-krat večje kot pri tistih, pri katerih je diagnoza že postavljena,

F. ker še vedno velja, da se polovica vseh okuženih z virusom HIV začne zdraviti prepozno 
in je bolezen ob diagnozi in začetku zdravljenja že napredovala do poznejših faz,

G. ker velik delež okužb z virusom HIV ostaja neodkrit; ker veliko ljudi ne ve, da so okuženi, 
in to ponavadi odkrijejo šele, ko zbolijo za boleznijo, povezano z virusom HIV/aidsom,

H. ker je treba opozoriti tudi na vprašanje sočasne okužbe, zlasti s tuberkulozo in hepatitisom 
C, ki sta zelo razširjena, hitro napredujeta in povzročata veliko obolevnost in smrtnost 
med ljudmi, okuženimi z virusom HIV; v zahodni Evropi naj bi bilo na primer s 
hepatitisom C okuženih približno 30 % ljudi, okuženih z virusom HIV;

I. ker je ob prisotnosti drugih spolno prenosljivih bolezni (kot so gonoreja, klamidija, herpes 
in sifilis) verjetnost okužbe z virusom HIV večja,

J. ker je virus HIV/aids prenosljiva bolezen in zato obstaja tveganje okužbe prek neodkritih 
okuženih oseb,

K. ker so novejše raziskave pokazale, da se ob zgodnjem zdravljenju za vse do 96 % zmanjša 
nalezljivost bolnikov in prenosa virusa HIV,

L. ker se dostop do zdravljenja okužbe s HIV in storitev v zvezi s tem med državami 
članicami bistveno razlikuje,

M. ker je eden od razlogov za hitro širjenje okužb z virusom HIV v številnih državah vzhodne 
Evrope epidemija med intravenoznimi uživalci drog,

N. ker je za spoprijemanje z epidemijo nujno potrebno čezmejno sodelovanje;

O. ker je popolno sodelovanje civilne družbe ključno, da se ogroženi in marginalizirani 
populaciji zagotovijo zdravljenje virusa HIV in s tem povezane storitve,
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P. ker je popolno varstvo človekovih pravic oseb, okuženih z virusom HIV, bistveno za vse 
vidike odzivanja na virus HIV,

Q. ker so okuženi z virusom HIV še vedno žrtve socialne izključenosti, diskriminacije zaradi 
okužbe in kršitev temeljnih človekovih pravic,

R. ker konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov pojasnjuje, da so lahko ovire, ki 
invalidom preprečujejo enakovredno sodelovanje v družbi, vedenjske ali okoljske narave,

S. ker se je financiranje programov v zvezi z virusom HIV/aidsem leta 2009 prvič zmanjšalo,

1. poziva Komisijo in Svet, naj izvršujeta sporočilo o boju proti virusu HIV/aidsu v Evropski 
uniji in sosednjih državah za obdobje 2009–2013 ter spremljajoči akcijski načrt za:

- doslednejše izvajanje preventivnih strategij in prizadevanje za splošni dostop do 
preventive, svetovanja, zdravljenja, nege in pomoči

- podporo učinkovitemu odzivu na virus HIV/aids na prednostnih območjih

- razvoj sredstev za podporo, s katerimi /ki bi dosegli evropsko populacijo, ki je 
najbolj ogrožena in najbolj izpostavljena tveganju okužbe z virusom HIV/aidsem;

2. poziva Svet, naj pri obravnavanju epidemije virusa HIV v Evropi izkaže sposobnost 
političnega vodstva, prav tako pa naj oblikuje akcijske načrte v zvezi z virusom HIV, ki 
bodo specifični za vsako državo posebej;

3. poziva Komisijo in Svet, naj vložita potrebna sredstva, da se zagotovi dostop do ukrepov 
za preprečevanje okužbe, svetovanja, testiranja in zgodnjega zdravljenja v zvezi z virusom 
HIV; poziva ju tudi, naj izboljšata instrumente in ukrepe v zvezi s sočasnimi okužbami, 
kot sta tuberkuloza in hepatitits;

4. poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita, da bo civilna družba vključena v vse faze 
izvrševanja sporočila in akcijskega načrta o virusu HIV;

5. poziva države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za odpravo diskriminacije oseb, 
ki so okuženi z virusom HIV ali oboleli za aidsem;

6. pozdravlja zaveze, sprejete na zasedanju na visoki ravni o virusu HIV/aidsu generalne 
skupščine ZN leta 2011, zlasti cilj, da se do leta 2015 zagotovi zdravljenje 15 milijonom 
okuženih z virusom HIV po svetu in se število novih okužb s HIV zmanjša za 50 %;

7. pozdravlja poziv ZN, naj farmacevtske družbe pravočasno dostavljajo kakovostna in 
učinkovita protiretrovirusna zdravila po dostopnih cenah;

8. pozdravlja poziv ZN k nadaljnjem financiranju programov v zvezi s HIV; 

9. poziva Komisijo in Svet, naj uvedeta potrebne spremembe za izpolnitev obveznosti iz
politične deklaracije s posebnega zasedanja generalne skupščine ZN o virusu HIV/aidsu;

10. poziva Komisijo in Svet, naj izpolnita svoje obveznosti do svetovnega sklada za boj proti 
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aidsu, tuberkulozi in malariji in naj še dalje podpirata delo sklada v državah v razvoju;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam 
članicam, generalnemu sekretarju ZN, programu UNAIDS, Svetovni zdravstveni 
organizaciji in vladam držav članic.


