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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at nye fremskridt i behandlingen af hiv/aids kombineret med et fald i 
finansieringen af forebyggende foranstaltninger har bidraget til en stigning med hensyn 
til risikoadfærd og dermed også til stadig flere nye tilfælde af hiv-smitte; ifølge 
EuroHIV indberettedes der 23 620 nye tilfælde af hiv-smitte i Den Europæiske Union i 
2005, og siden 1998 er der næsten sket en fordobling i antallet af nye indberettede 
tilfælde af hiv-smitte, 

B. der henviser til, at trods det øgede antal hiv-infektioner er det stadige fald i antallet af 
konstaterede aids-tilfælde i de senere år fortsat i 2005, hvor der blev konstateret under 
halvt så mange tilfælde sammenlignet med 1998,

C. der henviser til, at 39,5 millioner mennesker ifølge UNAIDS lever med hiv, og at 4,3 
millioner alene i 2006 blev smittet med hiv; der henviser til, at 95 % af de smittede bor i 
udviklingslande, heraf 28 millioner i området syd for Sahara; der henviser til, at kun 
1 % af de smittede i udviklingslande, der har behov for behandling (antiretrovirale 
midler), rent faktisk modtager behandling,

D. der henviser til, at en stor del af tilfældene af hiv-smitte forbliver uopdagede - i Det 
Forenede Kongerige har f.eks. skønsvis en tredjedel af personerne med hiv ikke 
kendskab til deres serostatus og får sandsynligvis først kendskab hertil, når de rammes 
af hiv/aids-relaterede sygdomme1,

E. der henviser til det almindeligt kendte forhold, at ikke alle medlemsstater har samme 
adgang til behandling og lægemidler, og at der i mange af dem – navnlig de nye 
medlemsstater – findes uligheder med hensyn til rådigheden over økonomiske midler og 
andre ressourcer,

F. der henviser til, at personer med hiv/aids er udsat for en lang række fordomme og 
forskellige former for forskelsbehandling i deres privatliv eller arbejdsliv,

G. der henviser til, at Eurobarometerundersøgelsen om forebyggelse af aids fra 2006 viser, 
at 54 % af befolkningen i EU's 25 medlemsstater tror eller er overbevist om, at man kan 
få aids ved at kysse en person, der har aids, eller som er hiv-positiv, på munden, og 42 
% tror eller er overbevist om, at man kan blive smittet ved at drikke af et glas, som 
netop er blevet brugt af en person, der har aids, eller som er hiv-positiv,

1. opfordrer de medlemsstater, der ikke indsamler nationale data om hiv/aids, til at udvikle 
et effektivt system til indberetning af hiv/aids-tilfælde;

  
1 HIV/AIDS in Europe, Europarådet, udvalget for sociale og sundheds- og familiemæssige anliggender, ordfører: 
Christine McCafferty, dok. 11033, 27. september 2006.
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2. opfordrer medlemsstaterne til at sikre fri og udbredt adgang til hiv-testning og til at 
udbrede information, herunder webbaseret information, navnlig til højrisikogrupper og 
unge, om testning på frivillig basis og rådgivning;

3. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at alle borgere modtager 
seksualvejledning og –oplysning, som også omfatter respekt og ansvar for partneren og 
ligestilling af homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle, og fremhæver vigtigheden 
af seksualvejledning i skolerne;

4. opfordrer medlemsstaterne til at lette adgangen til primære forebyggende 
foranstaltninger til de lavest mulige omkostninger, f.eks. adgang til kondomer til mænd 
og kvinder og sikre sprøjter;

5. understreger alle menneskers universelle ret til at have adgang til sundhedspleje og 
lægemidler på lige vilkår;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte og tilvejebringe 
midler til forskning og udvikling inden for mikrobicider og femidomer, som giver 
kvinder mulighed for at beskytte sig selv og deres mandlige partner mod hiv/aids med 
eller uden partnerens samtykke, eftersom kondomer stadig er den mest velkendte og 
lettest tilgængelige form for beskyttelse mod hiv/aids og andre seksuelt overførte 
sygdomme, men kræver den mandlige partners samtykke1;

7. glæder sig over Kommissionens beslutsomhed med hensyn til at tilgodese 
indvandrerbefolkningens særlige behov og krav, så der ikke sker forskelsbehandling, 
når det gælder adgang til information og forebyggelse, behandling, omsorg og støtte;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger og fremme 
bevidstheden om handel med kvinder, der ofte lider under fattigdom og 
forskelsbehandling og kan blive ofre for seksuelt misbrug, hvilket gør dem mere udsatte 
for at blive smittet med hiv/aids;

9. opfordrer medlemsstaterne til yderligere at udvikle informations- og 
bevidstgørelseskampagner med henblik på at tage fat på offentlighedens billede af 
hiv/aids og forebygge forskelsbehandling af personer med hiv/aids; opfordrer 
medlemsstaterne til at forbyde forskelsbehandling af personer med hiv/aids, navnlig i 
servicesektoren (f.eks. med hensyn til forsikrings- og banktjenesteydelser samt 
sundhedsforsorg);

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afsætte flere offentlige midler til 
hiv-forskningen med henblik på at udvikle nye lægemidler/vacciner;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastlægge politikker og programmer 
for social og arbejdsmarkedsmæssig integration af mennesker, der lever med hiv/aids;

12. henstiller indtrængende til medlemsstaterne, at personer med hiv/aids fra det tidspunkt, 
hvor diagnosen stilles, omfattes af definitionen på handicap, således at de er dækket af 

  
1 ”Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis, A Joint Report by UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004:45.
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Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser 
om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv1 og derfor beskyttet mod 
forskelsbehandling på arbejdspladsen på grund af deres hiv/aids-status, og der foretages 
tilpasninger i rimeligt omfang på arbejdspladsen;

13. henstiller indtrængende til medlemsstaterne på internationalt plan at fremme afskaffelse 
af rejse- og opholdsrestriktioner for personer med hiv/aids, da sådanne restriktioner er 
diskriminerende;

14. henstiller indtrængende til medlemsstaterne i fuldt omfang at gennemføre Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF af 27. januar 2003 om fastsættelse af 
standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring 
og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af direktiv 
2001/83/EF, navnlig med hensyn til systematisk hiv-screening af doneret blod; 
opfordrer medlemsstaterne og nabolandene til ikke at forskelsbehandle bøsser, lesbiske 
og biseksuelle ved at forbyde dem at give blod.

  
1 Artikel 5 i Rådets direktiv 2000/78/EF.
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