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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi pastaruoju metu pasiekus pažangos gydant ŽIV / AIDS ir sumažėjus prevencinių 
priemonių finansavimui, padaugėjo nesaugaus elgesio atvejų ir padidėjo naujų ŽIV 
infekcijų skaičius; AIDS epidemiologinės stebėsenos centro (angl. EuroHIV) 
duomenimis, Europos Sąjungoje 2005 m. buvo užregistruota 23 620 naujų ŽIV infekcijos 
atvejų, o tokių naujų infekcijos atvejų skaičius nuo 1998 m. beveik padvigubėjo,

B. kadangi, nepaisant padidėjusio ŽIV infekcijų skaičiaus, nuolatinis pastaraisiais metais 
diagnozuotų AIDS susirgimų skaičius toliau mažėjo ir 2005 m., o palyginti su 1998 
metais 2005 m. diagnozuotų AIDS susirgimų skaičius beveik per pusę sumažėjo,

C. kadangi, pagal JT kovos su AIDS programos (angl. UNAIDS) duomenis daugiau nei 39,5 
mln. asmenų turi ŽIV užkratą, o 4,3 mln. asmenų užsikrėtė ŽIV 2006 m.; kadangi 95 
proc. užsikrėtusių asmenų gyvena besivystančiose šalyse, o 28 mln. iš jų gyvena 
Centrinės ir Pietų Afrikos šalyse; kadangi tik 1 proc. užkrėstų asmenų besivystančiose 
šalyse, kuriems reikia gydymo antiretrovirusiniais vaistais, jį gauna,

D. kadangi didelė dalis ŽIV infekcijos atvejų lieka nediagnozuota, pvz., manoma, kad 
Jungtinėje Karalystėje apie vienas trečdalis ŽIV sergančių žmonių nežino savo kraujo 
būklės ir ją sužino tik užsikrėtę su ŽIV / AIDS susijusioms ligomis1,

E. kadangi plačiai žinoma, kad ne visose valstybėse narėse galimybės pasinaudoti gydymu ir 
vaistais yra vienodos o daugumoje iš jų – ypač naujosiose valstybėse narėse – egzistuoja 
nelygybė finansavimo ir išteklių atžvilgiu,

F. kadangi yra daugybė įvairių prietarų, susijusių su ŽIV / AIDS užsikrėtusiais asmenimis, 
taip pat  daug diskriminacijos jų asmeniniame ir profesiniame gyvenime,

G. kadangi pagal 2006 m. Eurobarometro duomenis dėl AIDS prevencijos 54 proc. 25 ES 
valstybių narių gyventojų mano arba yra įsitikinę, kad AIDS galima užsikrėsti bučiuojant 
į lūpas asmenį, kuris serga AIDS, arba kurio ŽIV yra teigiamas, o 42 proc. mano arba yra
įsitikinę, kad galima užsikrėsti geriant iš stiklinės, kuria ką tik naudojosi AIDS sergantis 
asmuo, arba asmuo, turintis teigiamą ŽIV,

1. ragina tas valstybes nares, kurios nerenka nacionalinių duomenų, sukurti efektyvią ŽIV / 
AIDS infekcijos atvejų pranešimo sistemą;

2. skatina valstybes nares suteikti nemokamą bei plataus masto prieigą prie galimybės atlikti 
ŽIV tyrimus bei skleisti informaciją, įskaitant informacijos skleidimą internetu, ypač 
padidėjusios rizikos grupėms ir jaunimui, apie savanoriškus pasitikrinimus ir 

  
1 ŽIV/AIDS Europoje, Europos Taryba. Socialinių, sveikatos ir šeimos reikalų komitetas. Pranešėja: Christine 
McCafferty, doc. 11033, 2006 m. rugsėjo 27 d.
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konsultacijas;

3. primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti, kad visi piliečiai gautų lytinį švietimą ir 
informaciją, kuo būtų skatinama pagarba partneriui ir atsakomybė už jį, bei lygios 
homoseksualų, biseksualų ir transseksualų teisės; taip pat pabrėžia lytinio švietimo 
mokyklose svarbą;

4. skatina valstybes nares kuo mažesnėmis išlaidomis palengvinti prieigą prie pagrindinių 
prevencijos priemonių, pvz., prieigą prie vyrams bei moterims skirtų prezervatyvų ir 
patikimų injekcijų atlikimo priemonių;

5. pabrėžia teisę visiems asmenims turėti vienodas galimybes naudotis sveikatos apsauga ir 
gydymu bei vaistais;

6. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares skirti subsidijų ir lėšų mokslinių tyrimų ir 
plėtros mikrobicidų bei moterims skirtų prezervatyvų srityje, kas moterims suteiktų 
galimybę apsisaugoti, bei apsaugoti vyriškos lyties partnerį nuo ŽIV / AIDS su arba be 
partnerio sutikimo, nes prezervatyvai vis dar išlieka žinomiausia ir prieinamiausia 
apsisaugojimo nuo ŽIV / AIDS ir lytinių keliu perduodamų ligų priemonė, tačiau tam 
reikalingas vyriškos lyties partnerio sutikimas1,

7. pritaria Komisijos pasiryžimui aptarti specialius migrantų poreikius ir reikalavimus 
suteikiant nediskriminuojamo pobūdžio prieigą prie informacijos ir prevencinio gydymo, 
rūpybos ir paramos;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis veiksmų ir didinti informuotumą apie prekybą 
moterimis, kurios dažnai kenčia nuo skurdo ir diskriminacijos bei gali tapti seksualinio 
išnaudojimo aukomis, o tai didina pavojų būti užkrėstomis ŽIV / AIDS; 

9. skatina valstybes nares toliau stiprinti informacines ir supratingumo didinimo 
kampanijas, skirtas visuomenės nuomonei apie ŽIV / AIDS keisti ir apsaugoti nuo ŽIV / 
AIDS užsikrėtusių žmonių diskriminacijos; ragina valstybes nares uždrausti ŽIV / AIDS 
užsikrėtusių žmonių diskriminavimą, ypač paslaugų sektoriuje (pvz., draudimo, bankinių 
paslaugų ir sveikatos apsaugos požiūriais);

10. ragina Komisiją ir valstybes nares skirti daugiau visuomeninių lėšų ŽIV tyrimams, 
siekiant kurti naujus vaistus ir (arba) vakcinas;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti priemonių ir programų, skirtų ŽIV/AIDS 
turinčių asmenų socialinei integracijai bei įtraukimui į darbo rinką;

12. ragina valstybes nares ŽIV / AIDS užsikrėtusius asmenis nuo pat diagnozavimo momento 
laikyti neįgaliais, kad jiems būtų taikoma 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 
Nr. 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius 
pagrindus2, siekiant apginti nuo diskriminacijos darbe dėl ŽIV / AIDS bei suteikiant 

  
1 „Moterys ir ŽIV/AIDS: susidūrimas su krize“. Bendras UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004:45 pranešimas.
2 Tarybos direktyvos 2000/78/EB 5 straipsnis.



AD\655084LT.doc 5/6 PE 384.282v02-00

LT

jiems tinkamas sąlygas darbo vietoje;  

13. ragina valstybes nares tarptautiniu lygiu skatinti panaikinti kelionių ir gyvenimo tam 
tikroje vietoje apribojimus, taikomus ŽIV / AIDS užsikrėtusiems asmenims, nes tai yra 
diskriminacija;

14. ragina valstybes nares visiškai įgyvendinti 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2002/98/EB, nustatančią žmogaus kraujo ir kraujo komponentų 
surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus 
bei iš dalies pakeičiančią Direktyvą 2001/83/EB, ypač kai tai susiję su sistemingais 
surinkto kraujo tyrimais dėl ŽIV. Ragina valstybes nares bei kaimynines šalis 
nediskriminuoti gėjų, lesbiečių ir biseksualios orientacijos asmenų uždraudžiant jiems 
būti kraujo donorais.
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