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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que os progressos recentes no tratamento do VIH/SIDA, bem como a 
diminuição do financiamento da prevenção, contribuíram para um aumento dos
comportamentos de risco e, consequentemente, do número de novas infecções pelo VIH; 
segundo o EuroHIV, em 2005 foram diagnosticados 23.620 novos casos de infecção pelo 
VIH na União Europeia e a percentagem de novos casos diagnosticados de infecção pelo 
VIH quase duplicou desde 1998,

B. Considerando que apesar do aumento do número de infecções pelo VIH, a diminuição 
constante do número de casos de SIDA diagnosticados nos últimos anos prosseguiu em 
2005, ano em que o número de casos diagnosticados corresponde a metade dos registados 
em 1998,

C. Considerando que, segundo a ONUSIDA, mais de 39,5 milhões de pessoas vivem com 
VIH/SIDA e que, só em 2006, 4,3 milhões de pessoas foram infectadas com VIH/SIDA; 
considerando que 95% das pessoas contaminadas vivem nos países em desenvolvimento, 
das quais 28 milhões vivem na África Subsariana; considerando que nos países em 
desenvolvimento apenas 1% da população infectada recebe o tratamento de que necessita 
(anti-retrovirais),

D. Considerando que uma larga percentagem de infecções pelo VIH continua a não ser 
diagnosticada; no Reino Unido, por exemplo, calcula-se que um terço das pessoas 
contaminadas não sabem que são seropositivas e provavelmente só o descobrirão quando 
tiverem doenças relacionadas com o VIH/SIDA1,

E. Considerando que é do conhecimento geral que o acesso aos tratamentos e medicamentos 
não é igual em todos os Estados-Membros e que em muitos deles, nomeadamente nos 
novos Estados-Membros, existem desigualdades em matéria de disponibilidade de fundos 
e recursos,

F. Considerando que as pessoas que vivem com VIH/SIDA são alvo de uma série de 
preconceitos e discriminações, na sua vida privada ou profissional,

G. Considerando que, segundo o Eurobarómetro 2006 sobre a prevenção da SIDA, 54% da 
população da UE-25 acredita ou está convencida que a SIDA se pode apanhar ao beijar 
na boca alguém que tem SIDA ou é seropositivo e 42% acredita ou está convencida que é 
possível ficar infectado por beber de um copo que foi utilizado por alguém com SIDA ou 
que é seropositivo,

1. Insta os Estados-Membros que não recolhem dados nacionais sobre o VIH/SIDA a 
  

1 HIV/AIDS in Europe, Conselho da Europa, Comissão dos Assuntos Sociais, da Saúde e da Família, relatora: 
Christine McCafferty, doc. 11033, 27 de Setembro de 2006.



PE 384.282v02-00 4/5 AD\655084PT.doc

PT

desenvolverem um sistema eficaz de registo dos casos de SIDA;

2. Exorta os Estados-Membros a facultarem um acesso gratuito e generalizado aos testes do 
VIH e a difundirem informações, incluindo através da Internet, designadamente junto dos 
grupos de alto risco e dos jovens, sobre o aconselhamento e os testes voluntários;

3. Insta os Estados-Membros a garantir que todos os cidadãos recebam educação sexual e 
informações que contemplem o respeito e a responsabilidade em relação ao parceiro e a 
igualdade de direitos para os homossexuais, bissexuais e transsexuais, e sublinha a 
importância da educação sexual nas escolas;

4. Exorta os Estados-Membros a facilitarem o acesso aos meios de prevenção primária ao 
mais baixo custo possível, nomeadamente o acesso aos preservativos masculinos e 
femininos e a equipamento de injecção seguro;

5. Reafirma o direito de todos os seres humanos ao acesso a cuidados e tratamentos 
médicos, bem como aos medicamentos;

6. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a financiar a investigação e o desenvolvimento 
de microbicidas e de preservativos femininos que são uma possibilidade de protecção 
contra o VIH/SIDA para as mulheres e os seus parceiros masculinos, com ou sem o 
consentimento dos mesmos, dado que os preservativos continuam a ser o meio de 
protecção mais conhecido e mais disponível contra a SIDA e as doenças sexualmente 
transmissíveis, mas exige o consentimento do parceiro masculino1,

7. Congratula-se com o objectivo da Comissão de responder às necessidades e exigências 
específicas das populações migrantes no que se refere ao acesso não discriminatório à 
informação e prevenção, ao tratamento, aos cuidados e ao apoio; 

8. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que tomem medidas para promover a 
consciencialização para o facto de o tráfico de mulheres estar muitas vezes associado à 
pobreza e discriminação de que estas são vítimas, as quais podem ser alvo de abusos
sexuais o que as expõe ainda mais ao risco de contrair o VIH/SIDA;

9. Exorta os Estados-Membros a promoverem campanhas de informação e de sensibilização 
para melhorar a imagem que o público tem do VIH/SIDA e impedir a discriminação
contra as pessoas que vivem com VIH/SIDA; insta os Estados-Membros a proibirem a 
discriminação contra as pessoas que vivem com VIH/SIDA, nomeadamente no sector dos 
serviços (por exemplo no que diz respeito aos seguros, serviços bancários e cuidados de 
saúde);

10. Convida a Comissão e os Estados-Membros a aumentarem o financiamento público da 
investigação sobre o HIV/SIDA, a fim de desenvolver novos medicamentos e vacinas;

11. Convida a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem políticas e programas a 
favor da integração social e da entrada no mercado de trabalho das pessoas que vivem 

  
1 "Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis". Relatório conjunto da UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004:45.
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com HIV/SIDA;

12. Insta os Estados-Membros a incluírem as pessoas que vivem com VIH/SIDA, a partir do 
momento do diagnóstico, na sua definição de deficiência de forma a serem abrangidas
pela Directiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2000, que estabelece um 
quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na actividade profissional1e, por 
conseguinte, estarem protegidas contra a discriminação no trabalho devido ao facto de 
terem SIDA e beneficiarem de instalações correctas no local de trabalho; 

13. Insta os Estados-Membros a promoverem a nível internacional a abolição das restrições 
de deslocação e de residência das pessoas que vivem com VIH/SIDA, por constituírem 
uma discriminação;

14. Insta os Estados-Membros a aplicarem na íntegra a Directiva 2002/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, que estabelece normas de qualidade e 
segurança em relação à colheita, análise, processamento, armazenamento e distribuição de 
sangue humano e de componentes sanguíneos e que altera a Directiva 2001/83/CE,
nomeadamente no que diz respeito à despistagem sistemática da presença do vírus da 
SIDA nas dádivas de sangue; insta os Estados-Membros e os países vizinhos a não 
discriminarem os homossexuais, as lésbicas e os bissexuais proibindo-os de darem sangue.

  
1Artigo 5º da Directiva 2000/78/CE do Conselho. 


