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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže nedávny pokrok pri liečení HIV/AIDS spolu so znížením finančných prostriedkov 
na prevenciu prispeli k nárastu rizikového správania, a tým k zvýšenému počtu nových 
infekcií HIV; podľa údajov EuroHIV sa v roku 2005 v Európskej únii oznámilo 23 620 
diagnostikovaných nových prípadov infekcie HIV a počet diagnostikovaných nových 
prípadov infekcie HIV sa od roku 1998 takmer zdvojnásobil,

B. keďže napriek zvýšenému počtu infekcií HIV pokračoval trvalý pokles počtu prípadov 
AIDS diagnostikovaných v posledných rokoch aj v roku 2005, pričom v roku 2005 bola v 
porovnaní s rokom 1998 diagnostikovaná menej ako polovica prípadov,

C. keďže podľa UNAIDS je vyše 39,5 milióna ľudí postihnutých HIV a 4,3 milióna ľudí sa 
nakazilo HIV iba v roku 2006; keďže 95 % postihnutého obyvateľstva žije v rozvojových 
krajinách a keďže 28 miliónov z nich žije v subsaharskej Afrike; keďže iba 1 %
nakazeného obyvateľstva v rozvojových krajinách, ktoré potrebuje liečbu 
(antiretrovírusové lieky), ju dostáva,

D. keďže infekcia HIV z veľkej časti nie je diagnostikovaná – napríklad v Spojenom 
kráľovstve podľa odhadov jedna tretina ľudí s HIV nepozná svoj sérostatus a 
pravdepodobne sa o ňom dozvie iba vtedy, keď ochorie na chorobu súvisiacu s 
HIV/AIDS1,

E. keďže je všeobecne známe, že všetky členské štáty nemajú rovnaký prístup k liečbe a 
liekom a že v mnohých z nich – najmä v nových členských štátoch – existujú nerovnosti, 
pokiaľ ide o dostupnosť finančných prostriedkov a zdrojov,

F. keďže ľudia postihnutí HIV/AIDS sú obeťami rôznych predsudkov a diskriminácie v 
súkromnom aj pracovnom živote,

G. keďže z údajov Eurobarometra o prevencii AIDS z roku 2006 vyplýva, že 54 % 
obyvateľstva EÚ-25 sa domnieva alebo je presvedčených, že vírusom HIV je možné 
nakaziť sa bozkávaním na ústa osoby s AIDS alebo HIV pozitívnej osoby, a 42 % sa 
domnieva alebo je presvedčených, že je možné nakaziť sa pitím z pohára, ktorý práve 
použila osoba s AIDS alebo HIV pozitívna osoba,

1. naliehavo žiada členské štáty, ktoré nezhromažďujú vnútroštátne údaje o HIV/AIDS, aby 
vytvorili účinný systém oznamovania prípadov HIV/AIDS;

2. žiada členské štáty, aby poskytli voľný a široký prístup k testovaniu na HIV a aby najmä 
medzi vysokorizikovými skupinami a mladými ľuďmi šírili informácie o 

  
1 HIV/AIDS v Európe, Rada Európy, Výbor pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu, spravodajkyňa: pani 
Christine McCafferty, dok. 11033, 27. september 2006.
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dobrovoľníckom testovaní a poradenstve vrátane informácií dostupných na internete;

3. dôrazne žiada členské štáty, aby zaručili, že všetkým občanom sa poskytne vzdelanie a 
informácie v sexuálnej oblasti, ktoré zahŕňajú rešpekt a zodpovednosť vo vzťahu k 
partnerovi a rovnaké práva pre homosexuálne, bisexuálne a transsexuálne osoby, a 
zdôrazňuje význam sexuálnej výchovy na školách;

4. povzbudzuje členské štáty, aby uľahčili prístup k prostriedkom základnej prevencie za 
najnižšiu možnú cenu, napríklad prístup k mužským a ženským prezervatívom a 
bezpečnému injekčnému vybaveniu; 

5. zdôrazňuje všeobecné právo všetkých ľudských bytostí na rovný prístup k lekárskej 
starostlivosti a liečbe a prístup k liekom a liečivám;

6. dôrazne žiada Komisiu a členské štáty, aby dotovali a financovali výskum a vývoj 
mikrobiocídov a ženských prezervatívov, ktoré ženám umožňujú chrániť seba aj svojho 
mužského partnera pred HIV/AIDS so súhlasom partnera alebo bez neho, keďže 
prezervatívy sú zatiaľ najznámejšou a najdostupnejšou ochranou proti HIV/AIDS a 
pohlavne prenosným chorobám, ale vyžadujú si súhlas mužského partnera1,

7. víta odhodlanie Komisie riešiť osobitné potreby a požiadavky prisťahovaleckej populácie 
na nediskriminačný prístup k informáciám a prevencii, liečbe, starostlivosti a podpore;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyvíjali činnosť a aby zvyšovali povedomie o 
obchodovaní so ženami, ktoré často trpia chudobou a diskrimináciou a môžu sa stať 
obeťami sexuálneho zneužívania, čo zvyšuje ich vystavenie riziku HIV/AIDS; 

9. žiada členské štáty, aby ďalej rozvíjali informačné a osvetové kampane zamerané na 
obraz HIV/AIDS v očiach verejnosti a na prevenciu diskriminácie osôb postihnutých 
HIV/AIDS; naliehavo žiada členské štáty, aby zakázali diskrimináciu osôb postihnutých 
HIV/AIDS, najmä v sektore služieb (napríklad v oblasti poisťovníctva, bankových 
služieb a zdravotnej starostlivosti);

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyčlenili viac verejných finančných prostriedkov na 
výskum HIV s cieľom vyvinúť nové lieky/vakcíny;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili politiky a programy zamerané na sociálne 
začlenenie ľudí postihnutých HIV/AIDS a ich vstup na trh práce;

12. naliehavo žiada členské štáty, aby zahrnuli ľudí postihnutých HIV/AIDS do svojej 
definície zdravotného postihnutia od okamihu odhalenia infekcie, aby sa na nich 
vzťahovala smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný 
rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní2, a boli tak chránení pred 
diskrimináciou na pracovisku na základe svojho statusu osoby s HIV/AIDS, a aby sa pre 

  
1 „Women and HIV/AIDS: Confronting the crisis“ („Ženy a HIV/AIDS: Konfrontácia s krízou“), spoločná 
správa UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004:45.
2 Článok 5 smernice Rady 2000/78/ES.
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nich na pracovisku vykonali primerané prispôsobenia;

13. naliehavo žiada členské štáty, aby na medzinárodnej úrovni presadzovali zrušenie 
obmedzení vzťahujúcich sa na osoby postihnuté HIV/AIDS pri cestovaní a pobyte, 
pretože tieto obmedzenia sú diskrimináciou;

14. naliehavo žiada členské štáty, aby plne uplatňovali smernicu Európskeho parlamentu a 
Rady 2002/98/ES z 27. januára 2003, ktorou sa stanovujú normy kvality a bezpečnosti pre 
odber, skúšanie, spracovanie, uskladňovanie a distribúciu ľudskej krvi a zložiek krvi a 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, najmä s ohľadom na systematický skríning 
HIV v darovanej krvi; naliehavo žiada členské štáty a susediace krajiny, aby 
nediskriminovali homosexuálov, lesbičky a bisexuálov tým, že im zakážu darcovstvo krvi.
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