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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että hivin/aidsin hoitamisessa saavutettu edistys ja ehkäisyyn tarkoitetun 
rahoituksen väheneminen ovat lisänneet riskikäyttäytymistä ja siten myös uusien hiv-
tapausten lukumäärää; ottaa huomioon, että Euroopan hiv-tutkimuksen mukaan Euroopan 
unionissa raportoitiin vuonna 2005 yhteensä 23 620 uutta hiv-tapausta ja että uusien 
raportoitujen hiv-tapausten lukumäärä on lähes kaksinkertaistunut vuoden 1998 
tilanteeseen verrattuna,

B. ottaa huomioon, että vaikka hiv-tartuntojen määrä on kasvussa, aids-tapausten määrä on 
alentunut jatkuvasti viime vuosina ja tämä suuntaus jatkuu myös vuonna 2005, jolloin 
diagnosoituja tapauksia ilmeni alle puolet vuoden 1998 tapauksiin verrattuna,

C. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien hiv/aids-ohjelman UNAIDS:n mukaan 
maailmassa on yli 39,5 miljoonaa hiv-positiivista ja pelkästään vuonna 2006 hiv-
tartunnan sai 4,3 miljoonaa ihmistä; toteaa, että hiv-positiivisista 95 prosenttia elää 
kehitysmaissa ja 28 miljoonaa heistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa; toteaa, että vain 
1 prosentti hoitoa (antiretroviraalilääkitystä) tarvitsevista hiv-positiivisista kehitysmaiden 
asukkaista saa lääkitystä,

D. ottaa huomioon, että suuri osa hiv-tartunnoista jää diagnosoimatta: esimerkiksi 
Yhdysvalloissa arviolta kolmasosa hiv-tartunnan saaneista ei ole perillä 
seropositiivisuudestaan ja todennäköisesti he havaitsevat asian vasta sairastuessaan 
hiv/aidsiin kytkeytyvään tautiin1,

E. palauttaa mieliin laajalti tunnetun tosiasian, että hoito ja lääkitys eivät ole yhtäläisesti 
kaikkien jäsenvaltioiden saatavissa ja että monissa – erityisesti uusissa – jäsenvaltioissa 
rahoituksen ja resurssien saatavuudessa esiintyy eriarvoisuutta,

F. ottaa huomioon, että hiv-positiiviset ja aidsia sairastavat kohtaavat yksityis- ja 
työelämässä mitä erilaisimpia ennakkoluuloja ja syrjintää,

G. ottaa huomioon, että vuonna 2006 toteutetun aidsin ehkäisemistä koskevan 
Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 54 prosenttia 25 jäsenvaltion unionin asukkaista 
uskoo tai on vakuuttunut siitä, että aidsin voi saada suutelemalla hiv-positiivista tai aidsia 
sairastavaa suulle, ja 42 prosenttia uskoo tai on vakuuttunut siitä, että tartunnan voi saada 
juomalla lasista, jota hiv-positiivinen tai aidsia sairastava on juuri käyttänyt,

1. kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät kerää kansallisia hiv/aids-tietoja, kehittämään
tehokkaan raportointijärjestelmän hiv/aids-tapauksia varten;

  
1 HIV/AIDS in Europe, Euroopan neuvosto, terveys- ja perheasioiden komitea, laatija: Christine McCafferty, 
asiakirja 11033, 27. syyskuuta 2006.



PE 384.282v02-00 4/6 AD\655084FI.doc

FI

2. kannustaa jäsenvaltioita huolehtimaan hiv-kokeiden ilmaisesta ja laajaperäisestä 
järjestämisestä ja valistamaan, muun muassa Internetin välityksellä, erityisesti 
riskiryhmiä ja nuoria vapaaehtoisista kokeista ja neuvonnasta;

3. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki kansalaiset saavat 
sukupuolivalistusta, muun muassa seksikumppanin kunnioittamisesta ja vastuusta tätä 
kohtaan sekä homoseksuaalien, biseksuaalien ja transseksuaalien yhtäläisistä oikeuksista, 
ja korostaa sukupuolivalistuksen tärkeyttä kouluissa;

4. kannustaa jäsenvaltioita helpottamaan ensisijaisten ehkäisykeinojen saatavuutta 
mahdollisimman vähin kustannuksin, mihin sisältyvät miehille ja naisille tarkoitetut 
kondomit sekä turvalliset ruiskevälineet;

5. korostaa kaikkien ihmisten yleistä ja yhtäläistä oikeutta saada hoitoa ja lääkitystä;

6. kehottaa painokkaasti komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan rahallisesti mikrobisidien ja 
naisten kondomien tutkimusta ja kehittämistä, jotta naisilla olisi valta suojautua ja suojata 
kumppaninsa hiviltä/aidsilta tämän suostumuksella tai ilman, koska kondomi on yhä 
tunnetuin ja helpoimmin saatavilla oleva keino suojautua hiviltä/aidsilta ja muilta 
sukupuolitaudeilta, mutta edellyttää mieskumppanin suostumusta1;

7. pitää myönteisenä, että komissio on päättänyt huolehtia syrjimättömän tiedottamisen, 
ehkäisemisen, hoidon ja tukemisen saatavuutta koskevista maahanmuuttajien 
erityistarpeista ja -vaatimuksista; 

8. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin ja edistämään tietoisuutta 
naiskaupasta, sillä sen kohteeksi joutuvat naiset ovat usein köyhiä ja syrjittyjä ja saattavat 
joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi, mikä lisää heidän altistumistaan 
hiville/aidsille;

9. kannustaa jäsenvaltioita jatkamaan hivin/aidsin julkisuuskuvaa ja hiv-positiivisten ja 
aidsia sairastavien syrjinnän ehkäisemistä koskevien tiedotus- ja valistuskampanjoiden 
kehittämistä; kehottaa jäsenvaltioita kieltämään hiv-positiivisten ja aidsia sairastavien 
syrjinnän etenkin palvelualoilla (esimerkiksi vakuutus-, pankki- ja 
terveydenhuoltopalvelujen yhteydessä);

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään hiv-tutkimuksen julkista rahoitusta uusien 
lääkkeiden ja rokotteiden kehittämiseksi;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan toimintalinjoja ja ohjelmia hiv-
positiivisten ja aidsia sairastavien yhteiskuntaan integroitumisen ja työmarkkinoille 
pääsyn edistämiseksi;

12. kehottaa jäsenvaltioita luokittelemaan hiv-positiiviset ja aidsia sairastavat 
diagnosointiajankohdasta lähtien vammaisiksi, jolloin he kuuluvat yhdenvertaista 
kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun 

  
1 Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis, UNAIDS:n, UNFPA:n ja UNIFEMin yhteisraportti 2004:45.
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neuvoston direktiivin 2000/78/EY1 soveltamisalaan, millä varmistetaan että he ovat 
suojattuja hiv/aidsiin perustuvalta työpaikkasyrjinnältä ja että heille taataan kohtuullisia 
mukautuksia työpaikalla; 

13. kehottaa jäsenvaltioita edistämään kansainvälisellä tasolla hiv-positiivisiin ja aidsia 
sairastaviin kohdistuvien matkustus- ja oleskelurajoitusten kumoamista, koska ne ovat
syrjintää;

14. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysipainoisesti täytäntöön laatu- ja 
turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren komponenttien keräämistä, 
tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten sekä direktiivin 2001/83/EY 
muuttamisesta 27. tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/98/EY ja erityisesti luovutetun veren järjestelmällistä hiv-valvontaa 
koskevan kohdan; kehottaa jäsenvaltioita ja naapurimaita pidättymään verenluovutusten 
kieltämisenä ilmenevästä mies- ja naishomoseksuaalisten ja biseksuaalisten syrjimisestä.

  
1 Neuvoston direktiivin 2000/78/EY 5 artikla.
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