
CM\1004097EL.doc PE519.667v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

28.8.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1584/2012, του Jurgis Andriuška, λιθουανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Pozityvus gyvenimas» (Θετική ζωή) σχετικά με μέτρα 
πρόληψης του HIV στη Λιθουανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικεντρώνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άτομα που ζουν με το 
HIV/AIDS στη Λιθουανία, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη μειούμενη χρηματοδότηση 
υφιστάμενων προγραμμάτων προφύλαξης. Θεωρεί ότι η πολιτική που εφαρμόζει η Λιθουανία 
στον τομέα της πρόληψης, θεραπείας, φροντίδας και στήριξης των ατόμων με HIV/AIDS δεν 
ανταποκρίνεται στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και 
του κοινού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το HIV/AIDS. Η κυβέρνηση της 
Λιθουανίας δεν χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους υφιστάμενους χρηματοοικονομικούς 
μηχανισμούς, ιδίως τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει έργα που 
καταρτίζονται από εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και να επιλύσει τα 
προβλήματα σε υπηρεσίες και μέσα πρόληψης, θεραπείας, φροντίδας και στήριξης για το 
HIV/AIDS. Οι εξετάσεις διάγνωσης του HIV πραγματοποιούνται επί πληρωμή στη 
Λιθουανία, γεγονός που αποτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό της μόλυνσης. Στη Λιθουανία, 
αντιρετροϊκή θεραπεία παρέχεται με γνώμονα τα κύτταρα CD4, «λιγότερα από 200». 

Ο αναφέρων ζητεί την ακύρωση του λιθουανικού κυβερνητικού διατάγματος αριθ. V155 
σχετικά με τον αριθμό των CD4, επαρκή χρηματοδότηση για την πρόληψη, τη θεραπεία, τη 
φροντίδα και τη στήριξη ασθενών με HIV, συνεπέστερη τήρηση της αντιρετροϊκής θεραπείας 
(ART), δωρεάν εξετάσεις αίματος για HIV καθώς και μια πιο αποτελεσματική κρατική 
απάντηση στην εξάπλωση του HIV.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η αντιμετώπιση του ιού HIV/AIDS είναι ζήτημα προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
γειτονικές χώρες 2009 -20131 και στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
δράσης για την αντιμετώπιση του ιού HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης μέσω 
εξωτερικής δράσης (2007-2011)»2. Ωστόσο η οργάνωση των συστημάτων υγείας και η 
προσφορά υγειονομικής περίθαλψης είναι ευθύνη των κρατών μελών.
Επομένως η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει για λογαριασμό του αναφέροντος σε ζητήματα 
που εντάσσονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες των εθνικών αρχών υγείας.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0569:EN:NOT
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0179:EN:NOT


