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Az előrehaladás felgyorsítása és az egyenlőtlenségek megszüntetése az 
AIDS-nek mint közegészségügyi fenyegetésnek 2030-ig történő felszámolása 
érdekében 
Az Európai Parlament 2021. május 20-i állásfoglalása az előrelépés felgyorsításáról és az 
egyenlőtlenségek kezeléséről az AIDS mint közegészségügyi veszély 2030-ig történő 
felszámolása céljából (2021/2604(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlésének a HIV-vel/AIDS-szel foglalkozó magas szintű 
találkozójára, amelyre a tervek szerint 2021. június 8. és 10. között kerül sor New 
Yorkban,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlésének „On the Fast Track to Accelerating the Fight 
against HIV and to Ending the AIDS Epidemic by 2030” (A HIV elleni küzdelem 
előmozdításának és az AIDS-járvány 2030-ig történő felszámolásának gyorsított 
folyamata) címmel kiadott, HIV-ről/AIDS-ről szóló, 2016. június 8-án elfogadott 
politikai nyilatkozatára,

– tekintettel az egyetemes egészségügyi ellátással foglalkozó magas szintű találkozón az 
ENSZ Közgyűlése által 2019. október 18-én elfogadott politikai nyilatkozatra,

– tekintettel a UNAIDS „Seizing the Moment – Tackling entrenched inequalities to end 
epidemics (A pillanat kihasználása – Az állandósuló egyenlőtlenségek elleni küzdelem 
a járványok megszüntetése érdekében)” című, 2020. évi aktualizált globális AIDS-
útmutatójára,

– tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának az AIDS-re adott válaszról szóló, 2019. 
évi éves jelentésére,

– tekintettel a HIV/AIDS-ről, a tuberkulózisról és más kapcsolódó fertőző betegségekről 
szóló, 2001. április 27-i abujai nyilatkozatra, a 2016. évi magas szintű találkozón 
ismertetett közös afrikai álláspontra, valamint Afrikában az AIDS, a tuberkulózis és a 
malária 2030-ig történő felszámolására irányuló 2016. évi katalitikus keretrendszerre,

– tekintettel a 2015 szeptemberében New Yorkban elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó menetrendre és annak fenntartható fejlesztési céljaira,



– tekintettel a Pekingi Cselekvési Platformra és a nemzetközi népesedési és fejlesztési 
konferencia cselekvési programjára, valamint ezek felülvizsgálati konferenciáinak 
eredményeire,

– tekintettel a nemek közötti egyenlőség és a fejlesztés kapcsolatáról szóló, 2015. május 
26-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési tervre (2021–
2025),

– tekintettel az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó, a 2020–2024 közötti 
időszakra szóló uniós cselekvési tervre,

– tekintettel „A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk” című, a fejlesztési politikára 
vonatkozó európai konszenzusra, 

– tekintettel a HIV/AIDS-re adott uniós válasz jogokon alapuló megközelítéséről szóló, 
2010. július 8-i állásfoglalására1, valamint a HIV/AIDS-re, a tuberkulózisra és a 
hepatitis C-re adott uniós válaszról szóló, 2017. július 5-i állásfoglalására2,

– tekintettel az AIDS mint közegészségügyi veszély 2030-ig történő felszámolása céljából 
az előrelépés felgyorsításáról és az egyenlőtlenségek kezeléséről szóló, Bizottsághoz 
intézett kérdésre (O-000027/2021 – B9-0015/2021),

– tekintettel eljárási szabályzata 136. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (2) 
bekezdésére,

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság állásfoglalási indítványára,

A. mivel a járvány 1981-es kezdete óta közel 76 millió ember fertőződött meg, és közel 33 
millió ember halt meg az AIDS-hez kapcsolódó okok miatt; mivel a HIV-járvány 
továbbra is globális válság, és összesen 38 millió ember él HIV-fertőzéssel; mivel 2019-
ben 1,7 millió ember szerzett HIV-fertőzést;

B. mivel 2019-ben 12 millió HIV-fertőzött nem részesült életmentő antiretrovirális 
kezelésben, és közel 700 000 ember halt meg világszerte AIDS-hez köthető okok miatt;

C. mivel a HIV elleni antiretrovirális kezeléshez és gondozáshoz való egyetemes 
hozzáférés jelentősen csökkenti a továbbterjedés kockázatát, és a HIV-vel élők számára 
csaknem normális várható élettartamot és hasonló életminőséget biztosított;

D. mivel – a Pekingi Cselekvési Platformmal és a nemzetközi népesedési és fejlesztési 
konferencia cselekvési programjával és az ezek felülvizsgálati konferencián született 
eredményekkel összefüggésben – tovább súlyosbodtak a HIV-járvány motorját képező 
egyenlőtlenségek, többek között az emberi jogok és a szexuális és reproduktív egészség 
és jogok megsértése, valamint a megbélyegzés és a megkülönböztetés, amely helyzeten 
a Covid19 csak tovább rontott;

1 HL C 351. E, 2011.12.2., 95. o.
2 HL C 334., 2018.9.19., 106. o.



E. mivel a férfiakkal, transzneműekkel, injektáló kábítószer-fogyasztókkal, 
szexmunkásokkal és azok klienseivel, valamint a fogvatartottakkal (kulcsfontosságú 
népességcsoportok) szexuális kapcsolatot létesítő férfiak  más csoportokhoz képest 
nagyobb mértékben vannak kitéve a HIV-fertőzés kockázatának; mivel részvételük 
kritikus fontosságú a HIV-re adott válaszban;

F. mivel 159 országban van legalább egy diszkriminatív vagy büntető jogszabály, amely 
akadályozza a HIV-vel való küzdelmet; mivel a HIV-vel élő és annak veszélyével 
fenyegetett emberek kriminalizálása megbélyegzést és megkülönböztetést szít, 
csökkentve a megelőzési és kezelési szolgáltatások elterjedését és növelve a HIV 
előfordulását;

G. mivel a nemek közötti egyenlőtlenség, az oktatáshoz, valamint a szexuális és 
reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz és információkhoz való egyenlőtlen 
hozzáférés, továbbá a szexuális és nemi alapú erőszak növeli a nők és lányok HIV-vel 
szembeni kiszolgáltatottságát, mivel az AIDS-hez kapcsolódó betegségek világszerte a 
reproduktív korú nők körében a halálesetek egyik fő okának számít;

H. mivel a jelenlegi megelőzési módszerek nem bizonyultak elégségesnek a HIV 
terjedésének megakadályozásához, különösen a nők körében, akikre – különösen a 
szubszaharai Afrikában – aránytalanul nagy terhet ró e járvány; mivel beruházásokra 
van szükség a HIV és az AIDS megelőzésére, diagnosztizálására és kezelésére szolgáló 
új és továbbfejlesztett eszközök kutatásába és innovációjába, beleértve a nemek közötti 
egyenlőséget figyelembe vevő eszközöket, valamint a HIV-gyógyszerekkel szembeni 
rezisztencia megjelenésének kezelésére szolgáló új kezelési lehetőségeket;

I. mivel a 15 és 27 év közötti fiatalok teszik ki az összes új fertőzés több mint 
egyharmadát a felnőttek körében, és mivel az AIDS-szel összefüggő halálesetek száma 
növekszik a serdülőkorúak körében; mivel sok fiatal korlátozottan fér hozzá a szociális 
védelemhez, a szexuális és reproduktív egészségügyi ellátáshoz, valamint olyan 
programokhoz, amelyek lehetővé teszik számukra a HIV-vel szembeni védekezést;

J. mivel a kötelező átfogó szexuális nevelés az iskolai rendszerekben elengedhetetlen az 
AIDS és más szexuális úton terjedő fertőzések terjedésének megakadályozásához;

K. mivel a nehéz humanitárius helyzetben lévő és rendezetlen, instabil körülmények között 
élő emberek, a fogyatékossággal élők, az őslakosok, az LMBTIQ+ személyek, valamint 
a migráns és mobil népesség kiszolgáltatottak a HIV-fertőzéssel szemben, és egyedi 
kihívásokkal szembesülnek a HIV-szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén;

L. mivel Szubszaharai-Afrika továbbra is a legsúlyosabban érintett régió: az összes új 
HIV-fertőzés 57%-át és a gyermekeknél (14 éves korig) előforduló HIV-fertőzések 
84%-át teszi ki, a nők körében sokkal nagyobb a HIV-fertőzöttség, mint a férfiaknál, és 
hetente 4 500 (15 és 24 év közötti) lány és fiatal nő fertőződik meg HIV-vel, a HIV-
fertőzöttek száma pedig 25,6 millió;

M. mivel a Covid19-világjárvány további kihívásokat támaszt az AIDS-re adott válasz 
tekintetében, és visszafordította az eddig elért eredmények egy részét, mivel több ország 
nem érte el a 2020-ra kitűzött céljait; mivel ez veszélyezteti az AIDS mint 
közegészségügyi fenyegetés 2030-ig történő felszámolására irányuló fenntartható 
fejlesztési cél elérését;



N. mivel az egyetemes egészségügyi ellátás részeként meg kell erősíteni az ellenállóképes 
és fenntartható egészségügyi rendszereket, egyúttal megőrizve az AIDS kezeléséből 
származó előnyöket;

O. mivel az egészséghez való jog megvalósításának kezelnie kell a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés terén mutatkozó egyenlőtlenségeket, és elő kell mozdítania a HIV-
fertőzöttek és a HIV-fertőzés kockázatának kitett emberek életminőségét és jólétét egész 
életük során;

P. mivel a HIV-re adott válaszban központi szerepet játszó közösségeket és az e 
közösségektől érkező válaszokat továbbra is aláássa az akut finanszírozási hiány, a civil 
társadalom mozgásterének szűkülése, valamint a nemzeti válaszlépésekbe való teljes 
körű bevonásuk és integrációjuk hiánya;

Q. mivel számos közepes jövedelmű fejlődő országnak a szabadalmi oltalom miatt 
nehézséget okoz az antiretrovirális gyógyszerek generikus változatainak behozatala 
vagy helyben történő előállítása; mivel a multinacionális gyógyszeripari vállalatok 
egyre inkább kizárják a közepes jövedelmű fejlődő országokat az adományokból, az 
alacsonyabb árakból és az önkéntes engedélyekből, ami akadályozza a megfizethető 
generikus gyógyszerekhez való hozzáférésüket;

R. mivel az egészséghez való emberi jog elsőbbséget élvez a szellemi tulajdonjogok 
kereskedelmi vonatkozásaira vonatkozó szabályokkal szemben (TRIPS); mivel a 
TRIPS-megállapodásról és a közegészségről szóló dohai nyilatkozat megerősíti a 
fejlődő országok azon jogát, hogy teljes mértékben alkalmazzák a TRIPS-megállapodás 
rugalmassági rendelkezéseit a közegészség védelme, és különösen annak érdekében, 
hogy mindenki számára hozzáférést biztosítsanak a gyógyászathoz;

S. mivel az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelmet célzó globális alap, amelyet 
a HIV/AIDS globális elterjedését követően hoztak létre, jelentős szerepet játszott a 
HIV/AIDS elleni küzdelemben;

1. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az ENSZ HIV-vel/AIDS-szel foglalkozó, 2021. 
június 8. és 10. között tartandó magas szintű találkozója pozitív eredményeket hozzon; 
kéri, hogy a Tanács járuljon hozzá egy sor előretekintő és ambiciózus 
kötelezettségvállalás elfogadásához a politikai nyilatkozatban;

2. megerősíti, hogy mindenkinek joga van az elérhető legmagasabb szintű egészséghez, 
valamint a méltóságteljes élethez vezető egyenlőséghez;

3. méltatja az EU szerepét az AIDS-re adott multiszektorális globális válaszban, és 
felhívja a Bizottságot, hogy globális közegészségügyi válságként kezelje az AIDS-et és 
– többek között a UNAIDS-be, valamint az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni 
küzdelmet célzó globális alapba történő beruházások növelése révén – gyorsítsa fel a 
2025-re kitűzött célok elérésére irányuló valamennyi erőfeszítést;

4. ragaszkodik az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelmet célzó globális alap 
számára alapvető fontosságú eszközök biztosításához, hogy az döntő mértékben hozzá 
tudjon járulni a HIV/AIDS elleni küzdelemhez;



5. hangsúlyozza, hogy az AIDS-re adott globális válaszhoz multiszektorális 
megközelítésre és többszintű együttműködésre van szükség, amelyet időszerűsége, 
nagyságrendje, inkluzivitás, partnerség és innováció jellemez;

6. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az NDICI programozása támogassa a 
partnerországok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy erős és reziliens egészségügyi 
rendszereket építsenek ki, olyan egészségügyi kutatási és szabályozási rendszereket és 
közösségi egészségügyi rendszereket beleértve, amelyek a HIV-re is kiterjedő 
egyetemes egészségügyi ellátást képesek biztosítani;

7. kéri az Európai Külügyi Szolgálatot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az emberi 
jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési terv és a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó III. cselekvési terv végrehajtását a HIV/AIDS emberi jogokkal 
és a nemek közötti egyenlőtlenséggel kapcsolatos tényezői kezelésére használják fel – 
prioritásként kezelve a megbélyegzés és a megkülönböztetés, a szexuális és nemi alapú 
erőszak, az azonos neműek közötti kapcsolatok bűncselekménnyé nyilvánítása és más 
büntető és diszkriminatív jogszabályok és politikák elleni küzdelmet – annak érdekében, 
hogy hozzájáruljanak a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz való 
egyetemes hozzáféréshez, a minőségi oktatáshoz (ezen belül az átfogó szexuális 
neveléshez való hozzáféréshez), az egészségügyi ellátáshoz való méltányos és 
megfizethető hozzáféréshez, a munkaerőpiachoz való hozzáféréshez és a közélet 
minden területén az érintett közösségek részvételéhez;

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt a partnerországokkal 
annak érdekében, hogy kötelező és átfogó szexuális nevelést építsenek be nemzeti 
oktatási terveikbe annak érdekében, hogy megelőzzék az AIDS és más szexuális úton 
terjedő betegségek terjedését, különösen azokban az országokban, ahol a legmagasabb a 
fertőzési arány;

9. emlékeztet arra, hogy az egészség a humán fejlődés szükséges feltétele; arra kéri a 
Bizottságot, hogy az Afrikára vonatkozó uniós stratégia keretében kezelje prioritásként 
az egészség kérdését, ami további állami források mozgósítását vonja maga után az 
egyetemes egészségügyi ellátás biztosítása érdekében, beleértve a szexuális és 
reprodukciós egészséget és jogokat, a HIV-fertőzést, a tuberkulózist és a maláriát, 
valamint a globális egészségügyi kutatásra és fejlesztésre való összpontosítást, az EU–
Afrika egészségügyi kutatási és innovációs partnerség fokozását, valamint az 
egészségügyi termékek, felszerelések és gyógyszerek afrikai és európai termelési 
kapacitásának együttes fokozását; hangsúlyozza, hogy a fejlesztési támogatásnak 
mindenekelőtt arra kell irányulnia, hogy holisztikus és jogokon alapuló megközelítés 
révén „horizontális” egyetemes egészségügyi ellátási rendszert biztosítson, amely 
magában foglalja az egészségügy többdimenziós jellegének teljes körű 
figyelembevételét (a nemek közötti egyenlőséggel, az élelmezésbiztonsággal és a 
táplálkozással, a vízellátással és a higiéniás létesítményekkel, az oktatással és a 
szegénységgel szoros kapcsolatban), az egységes egészségügyi megközelítés mentén; 
felszólít különösen az integrált HIV-jogokba, valamint a szexuális és reproduktív 
egészségbe és jogokba történő beruházások előmozdítására, különösen a nőkre és 
lányokra, a szexmunkásokra, a transznemű személyekre, az intravénás kábítószer-
fogyasztókra, a börtönökben élőkre és más kiszolgáltatott csoportokra összpontosítva;

10. felhívja a Bizottságot, hogy foglalkozzon a HIV-fertőzött gyermekek kezelésének 
sajnálatosan alacsony lefedettségével, valamint biztosítsa a terhes nők és szoptató anyák 



HIV-vel kapcsolatos szolgáltatásokhoz való hozzáférését a HIV-fertőzés anyáról 
gyermekre való átterjedésének elkerülése érdekében;

11. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy valamennyi uniós tagállamban 
biztosítsák a kiadások, illetve az erőforrások mozgósításának a 2025-re kitűzött célok 
eléréséhez szükséges szintjét;

12. felhívja a Bizottságot, hogy működjön együtt a tagállamokkal és a partnerekkel annak 
érdekében, hogy az egyetemes egészségügyi ellátás programja részeként prioritásként 
kezeljék a globális egészségbiztonság integrált megközelítését, amely a meglévő 
világjárványok – például a HIV – és az újonnan fellépő járványok elleni küzdelmet 
egyaránt magában foglalja;

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy játsszon meghatározó politikai szerepet az 
EU-val partnerséget ápoló fejlődő országokkal, köztük a szomszédos országokkal 
folytatott párbeszédben, biztosítva, hogy készen állnak a tervek a belföldi finanszírozási 
forrásokra való átálláshoz, annak érdekében, hogy a HIV-vel kapcsolatos programok a 
nemzetközi adományozók támogatásának visszavonása után is hatékonyak legyenek, 
folytatódjanak és fokozódjanak; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy továbbra is 
szorosan működjenek együtt ezekkel az országokkal annak biztosítása érdekében, hogy 
felelősséget és szerepet vállaljanak a HIV-re adott válaszokkal kapcsolatban;

14. felhívja az EU-t, hogy dolgozzon ki egyértelmű és koherens uniós Covid19-oltási 
stratégiát, amely arra összpontosít, hogy a fejlődő országokban élő emberek, különösen 
a veszélyeztetett és magas kockázatú csoportokhoz tartozók, köztük a HIV/AIDS-
fertőzöttek egyenlő feltételekkel és időben hozzáférjenek a megfizethető 
védőoltásokhoz; ezért felszólítja az EU-t, hogy támogassa India és a Dél-afrikai 
Köztársaság WTO-kezdeményezését a Covid19 vakcinák, felszerelések és kezelések 
szellemi tulajdonjogának ideiglenes felfüggesztésére, és sürgeti a a gyógyszeripari 
vállalatokat, hogy tudásukat és adataikat osszák meg az Egészségügyi Világszervezet 
Covid19 technológiai hozzáférési adatbázisán (C-TAP) keresztül;

15. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a Covid19-re adott 
globális válasz tartalmazza a HIV elleni küzdelem tanulságait, amilyen például: az 
emberi jogok védelme, valamint a megbélyegzés és a megkülönböztetés kezelése, 
különösen a kulcsfontosságú és egyéb kiszolgáltatott helyzetben lévő lakosság körében; 
az egészség előtt álló, nemi szempontú akadályok elleni küzdelem; az egészségügyi 
szakemberek és kutatók támogatása, különösen a kevés forrással rendelkező 
területeken; a közösségek bevonása a reagálásba; valamint a korlátozott erőforrások és 
az új eszközök méltányos elosztása annak biztosítása érdekében, hogy senki se 
maradjon le;

16. felhívja az EU-t, hogy dolgozzon ki átfogó globális stratégiát és menetrendet a 
fenntartható fejlesztési célok elérésére, beleértve az egészségügyre és a HIV/AIDS 
csökkentésére vonatkozó célokat is; megjegyzi, hogy ennek a stratégiának különösen 
figyelembe kell vennie a Covid19 hatását, mivel a fenntartható fejlesztési célok elérése 
kulcsfontosságú a jövőbeli világjárványokra és egyéb – többek között az egészségügyi 
rendszereket érő – sokkokra való felkészültségünk biztosításához; hatékony, hosszú 
távú uniós globális egészségügyi stratégiát szorgalmaz; nyomatékosítja, hogy a 
Bizottságnak meg kell kétszereznie erőfeszítéseit, és fokoznia kell a fejlődő országok 



egészségügyi rendszereit célzó hatékony globális egészségügyi programokra irányuló 
munkáját;

17. felhívja a Bizottságot, hogy működjön együtt a tagállamokkal és a partnerekkel a HIV-
szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén egyedi kihívásokkal szembesülő 
kulcsfontosságú népességcsoportok és más kiemelt népességcsoportok igényeire reagáló 
szolgáltatások támogatása érdekében, többek között a fiataloknak nyújtott, ifjúságbarát 
szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatások révén;

18. felhívja a Bizottságot, hogy működjön együtt a tagállamokkal és a partnerekkel annak 
érdekében, hogy elősegítse és támogassa a fokozott elkötelezettséget a HIV-kezelés 
valamennyi konfliktusövezetben történő biztosítása, valamint a menekültekkel szemben 
a HIV-vel kapcsolatos megkülönböztetés felszámolása iránt, különös tekintettel a 
fogadó országokban az antiretrovirális kezeléshez és az egészségügyi szolgáltatásokhoz 
való egyenlő hozzáférésre;

19. felhívja a Bizottságot, hogy működjön együtt a tagállamokkal és a partnerekkel a 
szociális védelem támogatásának növelése érdekében, többek között a kiszolgáltatott 
népességcsoportok, különösen a fogyatékossággal élők, a HIV-fertőzöttek és az AIDS 
miatt megárvultak élelmezésbiztonsága és táplálkozása terén;

20. felhívja a Bizottságot, hogy működjön együtt a tagállamokkal és a partnerekkel a 
HIV/AIDS-re való hatékony reagálás, valamint a HIV/AIDS-szel kapcsolatos 
megbélyegzés és megkülönböztetés elleni küzdelem kulcsfontosságú elemeiként a 
közösségi szerepvállalás és a közösség által irányított válaszok támogatása és az ezekbe 
való beruházás érdekében, valamint hogy a HIV-vel kapcsolatos tájékoztatás, oktatás, 
kommunikáció és képzés belépési pontjaként más helyi egészségügyi szolgáltatásokba 
is integrálja a HIV megelőzését és kezelését;

21. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a valós idejű 
adatgyűjtésbe, illetve a HIV és más, a szegénységgel összefüggő és elhanyagolt fertőző 
betegségek tekintetében a megfizethető és hozzáférhető, a nemek közötti egyenlőséget 
figyelembe vevő potenciális diagnosztika, terápia és oltóanyagok szilárd portfóliójába 
való beruházásokat, valamint erősítsék meg a regionális és régióközi kapacitásokat és az 
együttműködést a tudomány, a kutatás és az innováció terén; sürgeti az EU-t, hogy 
különösen támogassa a fejlődő országokat, különösen a legkevésbé fejlett országokat a 
TRIPS-megállapodásban a közegészség védelme érdekében biztosított rugalmasság 
hatékony végrehajtásában – különösen a kötelező engedélyezés és a párhuzamos 
importálás tekintetében –, valamint optimalizálja az önkéntes engedélyezési és 
technológiamegosztási mechanizmusok alkalmazását a közegészségügyi célkitűzések 
teljesítése érdekében, ragaszkodva ahhoz, hogy a multinacionális gyógyszeripari 
vállalatok a közepes jövedelmű fejlődő országokat is bevonják az ilyen 
mechanizmusokba, és megfizethető HIV-kezelést biztosítsanak ezekben az 
országokban; tágabb értelemben ösztönzi a kutatási és fejlesztési kiadásoknak a 
gyógyszerek árától való függetlenítését, például szabadalmi egyesülések, nyílt 
forráskódú kutatások, támogatások és segélyek révén, azzal a céllal, hogy minden 
rászoruló számára biztosítsák a kezelések tartós hozzáférhetőségét, megfizethetőségét és 
rendelkezésre állását;

22. felszólítja a Bizottságot, hogy ellenezze a TRIPS+ intézkedések felvételét a közepes 
jövedelmű fejlődő országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásokba annak 



biztosítása érdekében, hogy valamennyi HIV antiretrovirális kezelés megfizethető 
legyen, teljes mértékben tiszteletben tartva a TRIPS-megállapodásról és a 
közegészségügyről szóló dohai nyilatkozatot;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, az ENSZ Közgyűlése és a UNAIDS 
elnökének.


