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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a HIV/AIDS kezelése terén az utóbbi időben elért előrelépés, valamint a 
megelőzésre fordított források csökkenése a kockázatos viselkedés növekedéséhez és 
következésképp az új HIV-fertőzések számának emelkedéséhez vezetett; az EuroHIV 
szerint 2005-ben az Európai Unión belül 23 620 új HIV-fertőzést diagnosztizáltak, az 
újonnan diagnosztizált HIV-fertőzések aránya pedig 1998 óta közel megduplázódott,

B. mivel a HIV-fertőzések számának növekedése ellenére 2005 óta folyamatosan csökken a 
diagnosztizált AIDS-esetek száma, 1998-hoz képest 2005-re a diagnosztizált esetek 
száma kevesebb, mint a felére csökkent,

C. mivel az UNAIDS szerint több mint 39,5 millió ember él HIV-fertőzéssel, és egyedül 
2006-ban 4,3 millió ember fertőződött meg HIV-vel; mivel az érintett népesség 95%-a 
fejlődő országokban él, és közülük 28 millió Afrika szubszaharai régiójában él; mivel a 
fejlődő országokban a kezelést (antiretrovirális gyógyszereket) a fertőzött népesség csak 
1%-a kapja meg,

D. mivel a HIV-fertőzések nagy arányát továbbra sem diagnosztizálják – az Egyesült 
Királyságban például egyharmadra becsülik azon HIV-fertőzöttek számát, akik nem 
tudnak szerológiai státuszukról, és feltehetőleg csak akkor fognak arról tudomást 
szerezni, amikor már HIV-vel/AIDS-szel összefüggő betegségek jelentkeznek rajtuk1,

E. mivel széles körben ismert, hogy nem minden tagállam rendelkezik egyenlő 
hozzáféréssel a kezeléshez és a gyógyszerekhez, és számos tagállamban – különösen az 
új tagállamokban – a finanszírozás és a források rendelkezésre állása tekintetében 
egyenlőtlenségek vannak,

F. mivel a HIV-vel/AIDS-szel élő személyeket számos előítélet és hátrányos 
megkülönböztetés éri mind magánéletük, mind hivatásuk terén,

G. mivel az AIDS-megelőzésről szóló 2006-os Eurobarométer szerint az EU-25-ökben a 
lakosság 54%-ának vélekedése vagy meggyőződése szerint az AIDS elkapható AIDS-
fertőzött vagy HIV-pozitív személlyel való csókolózással, és 42% véli vagy gondolja 
úgy, hogy a fertőzés elkapható azáltal, ha valaki olyan pohárból iszik, amelyet előzőleg 
AIDS-fertőzött vagy HIV-pozitív személy használt,

1. sürgeti azokat a tagállamokat, amelyek nem gyűjtenek országos adatokat a HIV-
ről/AIDS-ről, hogy alakítsanak ki hatékony rendszert a HIV-AIDS-esetek bejelentésére;

2. arra biztatja a tagállamokat, hogy biztosítsák a HIV-szűréshez való szabad és széles körű 
  

1 A HIV/AIDS Európában, Európa Tanács, Szociális, Egészségügyi és Családügyi Bizottság, előadó: Dr. 
Christine McCafferty 11033. 2006. szeptember 27.
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hozzáférést, és terjesszék az önkéntes szűrővizsgálattal és tanácsadással kapcsolatos 
információkat – ideértve az internetes tájékoztatást is –, különösen a legnagyobb 
kockázatnak kitett csoportok és a fiatalok körében;

3. erőteljesen ösztönzi a tagállamokat annak biztosítására, hogy valamennyi polgár 
szexuális nevelésben és tájékoztatásban részesüljön, amely kiterjed a partner tiszteletben 
tartására és az iránta vállalt felelősségre, valamint a homoszexuális, biszexuális és 
transzszexuális személyek egyenlő jogaira, és hangsúlyozza az iskolai szexuális nevelés 
fontosságát;

4. arra biztatja a tagállamokat, hogy könnyítsék meg a megelőzés elsődleges eszközeihez a 
lehető legkisebb költség mellett való hozzáférést, így például a férfi és női óvszerekhez és 
a biztonságos injekciós eszközökhöz való hozzáférést;

5. hangsúlyozza valamennyi ember egyetemes jogát az egészségügyi ellátáshoz és orvosi 
kezeléshez való egyenlő hozzáférésre, valamint a gyógyszerekhez való hozzáférésre;

6. erőteljesen ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nyújtsanak támogatást és 
pénzeszközöket a mikrobaölők és női óvszerek kutatására és fejlesztésére, amelyek 
segítségével a nők a partner beleegyezésével vagy anélkül is képesek megvédeni magukat 
és a férfi partnert a HIV/AIDS-fertőzéssel szemben, mivel az óvszer továbbra is a 
legismertebb és legelterjedtebb eszköz a HIV/AIDS és a szexuális úton terjedő 
betegségek (STD-k) ellen, azonban használatukhoz a férfi partner beleegyezése 
szükséges1,

7. üdvözli a Bizottság azon elkötelezettségét, hogy foglalkozzon a migráns népesség azon 
különleges igényeivel és követelményeivel, amelyek a tájékoztatáshoz és a 
megelőzéshez, az ápoláshoz és a támogatáshoz való megkülönböztetésmentes 
hozzáférésre irányulnak;

8. felhívja a Bizottságot és a Tagállamokat, hogy lépjenek fel és szervezzenek
figyelemfelkeltő kampányokat a nőkkel való kereskedelem ellen, melynek során ezek a 
nők gyakran nyomorba taszíttatnak, valamint hátrányos megkülönböztetés és a 
HIV/AIDS-fertőzésnek való kitettségüket fokozó szexuális visszaélések áldozataivá 
válnak; 

9. arra biztatja a tagállamokat, hogy a jövőben is folytassanak tájékoztató és 
figyelemfelkeltő kampányokat a HIV/AIDS általános megítélésének területén, és előzzék 
meg a HIV-vel/AIDS-szel élő személyek elleni hátrányos megkülönböztetést; sürgeti a 
tagállamokat, hogy tiltsák meg a HIV-vel/AIDS-szel élő személyek elleni hátrányos 
megkülönböztetést, különösen a szolgáltató ágazatban, (például a biztosítások, valamint a 
banki és egészségügyi szolgáltatások tekintetében);

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy új gyógyszerek/oltóanyagok kifejlesztése 
érdekében fordítsanak több közfinanszírozást a HIV-kutatásra;

  
1 „A nők és a HIV/AIDS: Szembenézés a válsággal”. Az UNAIDS/UNFPA/UNIFEM közös jelentése. 2004:45.
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11. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki szakpolitikai 
intézkedéseket és programokat a HIV/AIDS-szel élő személyek társadalmi és munkaerő-
piaci beilleszkedésére;

12. sürgeti a tagállamokat, hogy a HIV-vel/AIDS-szel élő személyeket a diagnózis 
megállapításától kezdve tekintsék fogyatékkal élőknek, hogy vonatkozzon rájuk a 
foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános 
kereteinek létrehozásáról szóló 2000. november 27-i, 2000/78/EK tanácsi irányelv1, és 
ezáltal védve legyenek a HIV-vel/AIDS-szel összefüggő helyzetükkel kapcsolatos 
munkahelyi hátrányos megkülönböztetéstől, valamint hogy a munkahelyükön megfelelő 
intézkedéseket tegyenek az érdekükben;

13. sürgeti a tagállamokat, hogy segítsék elő nemzetközi szinten a HIV-vel/AIDS-szel élő 
személyekre vonatkozó utazási és tartózkodási korlátozások megszűntetését, mivel ez 
hátrányos megkülönböztetést jelent;

14. sürgeti a tagállamokat, hogy teljes mértékben hajtsák végre az emberi vér és 
vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására 
vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 2001/83/EK 
irányelv módosításáról szóló 2003. január 27-i 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet, különösen a véradásból származó vér rendszeres AIDS-szűrése tekintetében; 
sürgeti a tagállamokat és a szomszédos országokat, hogy ne alkalmazzanak hátrányos 
megkülönböztetést a homoszexuális, leszbikus és biszexuális személyekkel szemben, és 
ne tiltsák meg számukra a véradást.

  
1 A 2000/78/EK tanácsi irányelv 5. cikke
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