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B7-…/2011

Europaparlamentets resolution om EU:s globala åtgärder mot hiv/aids

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om 
bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2009–2013,

– med beaktande av sin resolution av den 8 juli om en rättighetsbaserad strategi för EU:s 
åtgärder för hiv/aids-vård,

– med beaktande av sin resolution av den 20 november 2008 om tidig diagnos och 
behandling av hiv/aids, 

– med beaktande av den politiska förklaringen om hiv/aids som antogs vid FN:s 
generalförsamlings högnivåmöte 2011 om hiv/aids,

– med beaktande av Romförklaringen från International Aids Societys konferens 2011, som 
kräver mer medel till utvecklingen av ett funktionellt botemedel mot hiv,

– med beaktande av WHO:s globala strategi för hälsosektorn för bekämpning av hiv/aids 
2011–2015, som fastställer befintliga och överenskomna globala mål som ska motivera 
länder att planera för åtgärder mot hiv/aids fram till 2015,

– med beaktande av WHO:s handlingsplan för hiv/aids 2012–2015 som tar upp den 
nuvarande situationen med hiv/aids-epidemin i Europa och går i spetsen för en effektiv 
insats mot den,

– med beaktande av Dublinförklaringen om partnerskap för att bekämpa hiv/aids i Europa 
och Centralasien, som antogs vid ministerkonferensen ”Att bryta barriärerna – Partnerskap 
för att bekämpa hiv/aids i Europa och Centralasien”, som hölls inom ramen för det 
irländska ordförandeskapet den 23–24 februari 2004,

– med beaktande av Unaids/WHO:s Europarapport från 2010 om framsteg i genomförandet 
av Dublinförklaringen om partnerskap för att bekämpa hiv/aids i Europa och Centralasien,

– med beaktande av vägledningen för hiv-tester från 2010 från Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar om hur hiv-tester kan genomföras i 
medlemsstaterna,

– med beaktande av WHO:s övergripande ram för Europa om utökade hiv-tester och utökad 
rådgivning om hiv i WHO:s europeiska region från 2010,

– med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder,

– med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:
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A. 25 000 personer fick diagnosen hiv 2009 enligt 2010 års rapport om övervakning av hiv 
från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

B. Antalet hiv-infektioner i framför allt Östeuropa ökar i oroväckande takt.

C. Hiv är en sjukdom som kan förebyggas och primära förebyggande åtgärder, såsom 
upplysningskampanjer, hälsoutbildning och främjande av säkra beteenden är de första 
hinder som ska övervinnas för att bekämpa sjukdomens spridning.  

D. Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar uppskattar att 
30 procent av de hiv-smittade inte vet om att de bär på viruset och av dem diagnostiseras 
hälften sent (CD4-tal under 350 eller aidsdiagnos).

E. Odiagnostiserade patienter löper 3,5 gånger högre risk att överföra hiv än de patienter som 
är diagnostiserade.

F. Hälften av alla hiv-positiva söker vård sent och har nått sena infektionsstadier innan de 
diagnostiseras och kan börja få behandling.

G. En stor andel av hiv-infektionerna diagnostiseras aldrig. Många vet inte om att de är 
smittade och kommer antagligen att upptäcka det först när de drabbas av 
hiv/aids-relaterade sjukdomar.

H. Uppmärksamhet bör också ägnas åt frågan om samtidiga infektioner såsom tuberkulos och 
hepatit C, som är mycket vanliga, sprider sig snabbare och ofta leder till sjukdom och död 
bland hiv-positiva. I Västeuropa beräknas 30 procent av de hiv-positiva också var smittade 
med hepatit C.

I. Hiv blir betydligt smittsammare om det samtidigt förekommer andra sexuellt överförbara 
sjukdomar (t.ex. gonorré, klamydia, herpes och syfilis).

J. Hiv/aids är en smittsam sjukdom och personer med oupptäckt smitta riskerar därför att 
sprida sjukdomen.

K. Försök på senare tid har visat att tidig tillgång till behandling avsevärt kan minska både 
patienternas smittsamhet och hiv-överföringstalen med upp till 96 procent.

L. Tillgången till hiv-behandling och hiv-tjänster varierar betydligt mellan medlemsstaterna.

M. Epidemin bland sprutnarkomaner är en av orsakerna till den snabba spridningen av hiv i 
många östeuropeiska länder.

N. Det finns ett stort behov av gränsöverskridande samarbete för att få bukt med epidemin.

O. Att civilsamhället deltar fullt ut är avgörande för att riskutsatta och marginaliserade 
grupper ska få tillgång till hiv-behandling och hiv-tjänster.

P. Fullständigt skydd för de hiv-drabbades mänskliga rättigheter är absolut nödvändigt för 
alla aspekter av kampen mot hiv.
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Q. Det förkommer fortfarande att personer med hiv stängs ute socialt, diskrimineras på grund 
av hiv-smitta och att deras grundläggande mänskliga rättigheter inte respekteras.

R. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder gör klart att både 
attityder och miljö kan hindra personer med funktionsnedsättningar att vara delaktiga i 
samhället på ett jämlikt sätt.

S. Stödet till hiv/aids-program sjönk för första gången 2009.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att genomföra meddelandet 
”Bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2009–2013” och 
den åtföljande handlingsplanen genom att

– trappa upp genomförandet av preventiva strategier och arbeta för allmän tillgång 
till förebyggande, rådgivning, behandling, vård och stöd,

– stödja en effektiv insats mot hiv/aids i prioriterade områden,

– utveckla hjälpmedel för att nå och stödja de grupper som är mest riskutsatta och 
sårbara för hiv/aids i hela EU.

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att visa politiskt ledarskap i hanteringen av den 
fortsatta hiv-epidemin i EU och att utveckla länderspecifika handlingsplaner mot hiv.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att investera nödvändiga resurser 
för att garantera tillgången till förebyggande av hiv, hiv-rådgivning, hiv-tester och tidig 
behandling av hiv och förbättra instrumenten och åtgärderna mot samtidiga infektioner 
såsom tuberkulos och hepatit.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att civilsamhället 
involveras i alla stadier av genomförandet av meddelandet om hiv och den åtföljande 
handlingsplanen. 

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
sätta stopp för diskriminering av personer med hiv/aids.

6. Europaparlamentet välkomnar de åtaganden som gjordes under FN:s generalförsamlings 
högnivåmöte om hiv/aids 2011, i synnerhet målet att fram till 2015 garantera 
15 miljoner hiv-positiva över hela världen behandling och att minska nya hiv-infektioner 
med hälften.

7. Europaparlamentet välkomnar FN:s uppmaning till läkemedelsbolagen att i god tid 
leverera effektiv antiretroviral behandling av hög kvalitet till överkomliga priser.

8. Europaparlamentet välkomnar FN:s uppmaning till fortsatta åtaganden för att finansiera 
hiv-program. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att göra de ändringar som krävs för 
att uppfylla skyldigheterna i den politiska förklaringen om hiv/aids från FN:s 
generalförsamlings extra session (UNGASS).
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10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att uppfylla sina skyldigheter till 
den globala fonden för bekämpning av aids, tuberkulos och malaria och att fortsätta att 
stödja dess arbete i utvecklingsländerna.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaterna, FN:s generalsekreterare, Unaids, WHO och 
medlemsstaternas regeringar.


