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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm, Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του UNAIDS σχετικά με τα 
στοιχεία για την επιδημία του AIDS το 2006, περισσότερα από 39,5 εκατομμύρια 
άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο ζουν με τον ιό HIV, ενώ το 2006 καταγράφηκαν άλλα 
4,3 εκατομμύρια νέα κρούσματα μόλυνσης από τον ίδιο ιό, και ότι το 95% των 
ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV/AIDS ζει στις αναπτυσσόμενες χώρες 
(εκ των οποίων, 28 εκατομμύρια ζουν στην υποσαχάρια Αφρική) και ότι μόνο το 
1% των ατόμων που χρειάζονται αντιρετροϊκά φάρμακα στις αναπτυσσόμενες 
χώρες , τα λαμβάνει,

Or. it
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Τροπολογία: Antonyia Parvanova

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γa. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ταχύτερα αυξανόμενος ρυθμός μόλυνσης παρατηρείται 
στην Ανατολική Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία, και ότι έχει καταγραφεί αύξηση 
της τάξης του 50% από το 2004, ιδιαίτερα στη Ρωσική Ομοσπονδία, την Ουκρανία 
και το Ουζμπεκιστάν,

Or. en

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ομάδες υψηλότερου κινδύνου μόλυνσης από τον ιό HIV 
περιλαμβάνονται οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, οι ομοφυλόφιλοι άνδρες, οι 
ιερόδουλες και οι πελάτες τους, οι διακινούμενοι πληθυσμοί, οι φυλακισμένοι και οι 
νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών,

Or. en

Τροπολογία: Antonyia Parvanova

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών είναι 
η αιτία για τη ραγδαία εξάπλωση της μόλυνσης από τον HIV στην Ανατολική 
Ευρώπη,

Or. en
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Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm, Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και οι άλλες μορφές διακρίσεων 
λόγω φύλου, περιλαμβανομένου του βιασμού, της σεξουαλικής κακοποίησης, της 
σωματεμπορίας και της πορνείας, αυξάνουν τις πιθανότητες μόλυνσης των 
γυναικών από τον ιό HIV/AIDS,

Or. en

Τροπολογία: Antonyia Parvanova

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από τις μισές νέες μολύνσεις από τον HIV 
αφορούν νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών,

Or. en

Τροπολογία: Georgs Andrejevs

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής και της Δυτικής 
Ευρώπης, ο επιπολασμός του HIV σε δωρεές αίματος παραμένει χαμηλός·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντούτοις, πρόσφατα στοιχεία για ορισμένες χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης δείχνουν μία ανησυχητική τάση προς την αντίθετη 
κατεύθυνση,

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm, Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση του Δουβλίνου αναγνωρίζει ότι «η προώθηση 
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της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, και κοριτσιών και αγοριών, καθώς και 
ο σεβασμός του δικαιώματος στην αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία, και η 
πρόσβαση στη σεξουαλική αγωγή, την πληροφόρηση και τις υπηρεσίες υγείας 
καθώς και η ευθύτητα σχετικά με τη σεξουαλικότητα, είναι θεμελιώδεις 
παράγοντες στην καταπολέμηση της πανδημίας»,

Or. en

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα πρόληψης, περιλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης, της καλύτερης πρόσβασης στην πληροφόρηση και στα προφυλακτικά, 
και της πρόσβασης στη θεραπεία και στην απεξάρτηση από τα ναρκωτικά και σε 
υπηρεσίες μείωσης των βλαβών, αποτελούν τα αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 
καταπολέμηση του HIV/AIDS,

Or. en

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Ζ

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν πλέον το 50% των ατόμων που ζουν 
με το HIV/AIDS σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά οι ειδικές τους ανάγκες όσον αφορά 
την (διαγραφή) υγεία σε σχέση με τον οικογενειακό προγραμματισμό, τους ασφαλείς 
τοκετούς και τον θηλασμό των μωρών συχνά παραβλέπονται,

Or. en
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Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ α (νέα)

ΙΕa. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικές χώρες επιβάλλουν 20ετούς διάρκειας
διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τα φαρμακευτικά σκευάσματα και ότι περιλαμβάνουν 
σε πολλές από τις διμερείς συμφωνίες τους διατάξεις σχετικά με το ελεύθερο 
εμπόριο οι οποίες ενισχύουν περαιτέρω την προστασία των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε σύγκριση με τα οριζόμενα στην συμφωνία TRIPS (εμπορικές 
πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας),

Or. it

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ α (νέα)

ΙΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε χρόνια μετά τη Δήλωση της Ντόχα (σύμφωνα με την 
οποία κάθε κράτος μέλος του ΠΟΕ έχει το δικαίωμα να χορηγεί υποχρεωτικές 
άδειες και την ελευθερία να καθορίζει τις βάσεις για τη χορήγηση των αδειών), ο 
ΠΟΥ τόνισε ότι το 74% των φαρμάκων κατά του AIDS προστατεύεται ακόμη από 
μονοπώλιο και το 77% των Αφρικανών εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση σε 
θεραπεία κατά του AIDS,

Or. it

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ α (νέα)

ΙΖa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία που επετεύχθη στον ΠΟΕ στις 6 Δεκεμβρίου 
2005 για την τροποποίηση του κειμένου της συμφωνίας TRIPS βασίζεται «στην 
απόφαση της 30ής Αυγούστου» η οποία συντάχθηκε το 2003 για να επιτρέψει την 
παραγωγή και εξαγωγή γενόσημων φαρμάκων, ότι αυτή η απόφαση αποδείχθηκε 
υπερβολικά σύνθετη και περίπλοκη και ότι καμία χώρα δεν έχει χρησιμοποιήσει 
έως τώρα το μηχανισμό (αλλά και κανένας ασθενής δεν έχει αποκομίσει κάποιο 
όφελος από αυτόν), καθώς τα πιο πρόσφατα σκευάσματα – όπως εκείνα που 
χρησιμοποιούνται σε αντιρετροϊκή θεραπεία δεύτερης γραμμής είναι υπερβολικά 
ακριβά για να τα αγοράσουν οι φτωχοί ασθενείς,

Or. it
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Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm, Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη ΙΗ α (νέα)

ΙΗa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φαρμακοβιομηχανία απολαμβάνει σημαντικής 
προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (στόχος της οποίας είναι η προώθηση 
της έρευνας), αλλά ότι η έρευνα που διεξάγεται έχει σε πολλές περιπτώσεις αμιγώς 
εμπορικό και καθόλου καινοτόμο προσανατολισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
λιγότερο από το 10% της ιατρικής έρευνας στοχεύει στις επιδημίες που επηρεάζουν
το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού, ότι μόλις το 1% των νέων φαρμακευτικών 
προϊόντων που εισάγονται στην αγορά είναι σχεδιασμένα για τη θεραπεία του HIV 
και σημαντικών επιδημιών,

Or. it

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm, Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 16
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. επιβεβαιώνει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην ιατρική περίθαλψη, στις ιατρικές 
υπηρεσίες και στην πρόσβαση σε φαρμακευτικά προϊόντα·

Or. it

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 17
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. ανησυχεί για τον ραγδαία αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων πολυανθεκτικών 
στελεχών HIV/AIDS, καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει ξεχωριστά στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με το θέμα καθώς και να αναζητήσει και να ανταλλάξει βέλτιστες 
πρακτικές πρόληψης·

Or. en
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Τροπολογία: Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 18
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την προσέγγιση των 
διακινούμενων και μεταναστευτικών πληθυσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
περιλαμβανομένων των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως όταν προέρχονται 
από χώρες με υψηλά ποσοστά επιπολασμού, προκειμένου να επιβραδυνθεί η 
ανησυχητική τάση των νέων μολύνσεων από τον HIV στις ομάδες αυτές·

Or. en

Τροπολογία: Georgs Andrejevs

Τροπολογία 19
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2002/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2003 για τη 
θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την 
επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών 
του αίματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ1, ιδίως όσον αφορά 
το συστηματικό έλεγχο για HIV στις δωρεές αίματος·

Or. en

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 20
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει τη σημασία της υποβολής ορθών στοιχείων· τονίζει ότι η συλλογή 
στοιχείων πρέπει να είναι εμπιστευτική και να βασίζεται σε ανώνυμους και 
εθελοντικούς ελέγχους· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα των 
μεθόδων ελέγχου και υποβολής στοιχείων που χρησιμοποιούν·

Or. en

  
1 ΕΕ L 33 της 8.2.2003, σελ. 30.
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Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 21
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 22
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 23
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ Ισπανία και Ιταλία 
παρέλειψαν να αναφέρουν τα εθνικά στοιχεία τους στο ΕΚΠΕΝ και καλεί τις χώρες 
αυτές να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 24
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα, όπως η Πολιτική 
Γειτονίας, η Βόρεια Διάσταση και το TACIS, προκειμένου να προσεγγίσει τις 
ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες στις γειτονικές χώρες, με ιδιαίτερη προσοχή στην 
περιοχή Καλίνινγκραντ της Ρωσίας·

Or. en
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Τροπολογία: Antonyia Parvanova

Τροπολογία 25
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη ραγδαία εξάπλωση του ιού HIV σε όλες τις 
περιφέρειες του κόσμου την τελευταία διετία, και ιδίως στις χώρες της πρώην 
ΕΣΣΔ όπου ο αριθμός μολύνσεων από τον HIV έχει αυξηθεί κατά 21% σε διάστημα 
δύο ετών·

Or. en

Τροπολογία: Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 26
Παράγραφος 9

9. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και περιορισμού 
της βλάβης, χρησιμοποιώντας όλες τις προσεγγίσεις που έχουν αποδειχθεί
αποτελεσματικές, περιλαμβανομένης της προώθησης της αποχής και της 
καθυστέρησης της πρώτης σεξουαλικής επαφής, της χρήσης προφυλακτικών, της
θεραπείας υποκατάστασης για την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, της πρόσβασης σε 
εθελοντικό έλεγχο, της ανταλλαγής καθαρών βελόνων και συριγγών και της παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσους ανήκουν σε ομάδες που θεωρούνται ευάλωτες 
και σε όσους έχουν μολυνθεί από τον HIV·

Or. en

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 27
Παράγραφος 9

9. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει προγράμματα βάσει αποδεικτικών στοιχείων και
να προωθήσει την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και περιορισμού της βλάβης, όπως η 
χρήση προφυλακτικών, η θεραπεία υποκατάστασης για την απεξάρτηση από τα 
ναρκωτικά, η πρόσβαση σε εθελοντικό έλεγχο, η ανταλλαγή καθαρών βελόνων και 
συριγγών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσους ανήκουν σε ομάδες που 
θεωρούνται ευάλωτες, σε όσους επηρεάζονται ή έχουν μολυνθεί από τον HIV, και να 
προωθήσει και να διαδώσει βέλτιστες πρακτικές θετικής πρόληψης·

Or. en
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Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 28
Παράγραφος 9

9. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και περιορισμού 
της βλάβης, όπως η χρήση προφυλακτικών, η θεραπεία υποκατάστασης για την 
απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, η πρόσβαση σε εθελοντικό έλεγχο, η ανταλλαγή 
καθαρών βελόνων και συριγγών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσους 
ανήκουν σε ομάδες που θεωρούνται ευάλωτες και σε όσους έχουν μολυνθεί από τον 
HIV, και να υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτών των μέτρων·

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm, Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 29
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν (μέσω της μεγαλύτερης 
χρήσης των καταλληλότερων μέσων ενημέρωσης και διαύλων διανομής) 
ενημερωτικές εκστρατείες οι οποίες χρησιμοποιούν επιστημονικώς σωστή και 
σαφή γλώσσα και οι οποίες θα παράσχουν στον πληθυσμό (ιδίως στους εφήβους 
και τους νέους) σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη μόλυνση από τον HIV,τρόπους 
πρόληψης της μόλυνσης, μη ασφαλείς πρακτικές και πρακτικές που συμβάλλουν 
στην πρόληψη από τη μόλυνση από τον ιό·

Or. it

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm, Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 30
Παράγραφος 9 β (νέα)

9β. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα σε ζητήματα 
που σχετίζονται με τη γενετήσια και αναπαραγωγική υγεία χρηματοδοτώντας 
προγράμματα οικογενειακού προγραμματισμού (ιδίως με στόχο να επηρεάσει τη 
σεξουαλική συμπεριφορά μέσω στρατηγικών μείωσης των κινδύνων), για την 
εκπαίδευση των νέων ατόμων (ιδίως των κοριτσιών και των νέων γυναικών)
σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και τον ιό HIV, για την 
ενθάρρυνση της χρήσης προφυλακτικών σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους 
αντισύλληψης και για την καταπολέμηση κάθε μορφής παραπληροφόρησης 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προφυλακτικών·

Or. it
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Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm

Τροπολογία 31
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. προτείνει η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις γείτονες χώρες σχετικά 
με την αποτελεσματική χρήση της ευελιξίας που προβλέπεται στις συμφωνίες 
TRIPS (υποχρεωτική χορήγηση άδειας και παράλληλη εισαγωγή) για τη 
διασφάλιση μιας συνεχούς προμήθειας αντιρετροϊκών φαρμάκων υψηλής 
ποιότητας σε τιμές προσιτές για όλους όσοι χρειάζονται αυτά τα φάρμακα και για 
τη διασφάλιση ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη και 
διάθεση των συνιστώμενων σκευασμάτων (ιδίως εκείνων της τελευταίας γενιάς, 
που είναι απαραίτητα σε ασθενείς που αναπτύσσουν αντοχή)·

Or. it

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm

Τροπολογία 32
Παράγραφος 13 β (νέα)

13β. προτρέπει την Επιτροπή να προσφέρει ισχυρή πολιτική στήριξη και τεχνική 
βοήθεια σε γείτονες χώρες που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις ευελιξίες που 
περιέχονται στις συμφωνίες TRIPS όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα δημόσιας 
υγείας·

Or. it

Τροπολογία: Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 33
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. χαιρετίζει το στόχο της Επιτροπής να αναπτύξει την έρευνα και την αξιολόγηση 
συμπεριφορικών προληπτικών μεθόδων· καλεί την Επιτροπή να καταβάλλει 
μεγαλύτερες προσπάθειες στην έρευνα των κοινωνικών και συμπεριφορικών αιτίων 
της μόλυνσης από τον HIV·

Or. en
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Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm, Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 34
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. συνιστά στο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξής της, η Επιτροπή να μην παρέχει
απλώς επαρκή, βιώσιμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, αλλά επίσης να 
προωθεί δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που εστιάζουν σε απαιτήσεις 
δημόσιας υγείας, να θεωρεί την καινοτομία σχετικά με την υγεία δημόσιο αγαθό
και να διασφαλίζει ότι ακόμα και οι φτωχότεροι ασθενείς έχουν πρόσβαση στα 
αποτελέσματα της καινοτομίας·

Or. it

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm

Τροπολογία 35
Παράγραφος 17 β (νέα)

17β. ως εκ τούτου καλεί την Επιτροπή να στηρίξει το πρόσφατο ψήφισμα που 
υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Συνέλευση της ΠΟΥ (ψήφισμα 59/24 του Μαΐου 
2006) με τίτλο «Δημόσια υγεία, καινοτομία, έρευνα και δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας: προς μία ολοκληρωμένη στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης», στόχος 
του οποίου είναι ο ανασχεδιασμός του συστήματος με βάση την έρευνα και την 
ανάπτυξη και η εύρεση νέων τρόπων ανταπόκρισης στην έλλειψη εμβολίων, 
αποτελεσματικών θεραπειών και διαγνωστικών εργαλείων για νοσήματα που 
επηρεάζουν (???) όπως το HIV/AIDS και η φυματίωση·

Or. it

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm, Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 36
Παράγραφος 17 γ (νέα)

17γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατανείμουν περισσότερη δημόσια 
χρηματοδότηση στη φαρμακευτική έρευνα απαιτώντας από τους αποδέκτες των 
δημόσιων κονδυλίων να αφιερώσουν σημαντικό μέρος της έρευνάς τους στα 
νοσήματα αυτά·

Or. it
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Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 37
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. πιστεύει ότι η παρηγορητική αγωγή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
περίθαλψη ατόμων με HIV/AIDS και ζητεί την ανάπτυξη και την επέκτασή της σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία: Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 38
Παράγραφος 19

19. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση προγραμμάτων για 
την πρωτοβάθμια και μητρική υγεία των γυναικών, προκειμένου να αναχαιτιστεί η 
εξάπλωση της επιδημίας στις γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 39
Παράγραφος 19

19. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση προγραμμάτων για 
τη γενετήσια και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, προκειμένου να αναχαιτιστεί η 
εξάπλωση της επιδημίας στις γυναίκες· ανησυχεί για τη θέση των γυναικών σε 
πολλές χώρες και προσδοκά ότι η ανάπτυξη αποτελεσματικών μικροβιοκτόνων για 
τις γυναίκες θα βελτιώσει αισθητά την πρόληψη της μόλυνσης από AIDS·

Or. nl

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm

Τροπολογία 40
Παράγραφος 19 α (νέα)

19a. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την ενίσχυση της 
ικανότητας των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών να προστατευθούν από τον 
κίνδυνο της μόλυνσης από HIV, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών 
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υγείας σχετικά με τον ιό HIV/AIDS και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, 
πρωτοβουλιών για την πρόληψη της βίας που σχετίζεται με το φύλο και της 
πρόσβασης σε ασφαλείς αμβλώσεις·

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm, Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 41
Παράγραφος 20 α (νέα)

20a. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ τη συνεισφορά της στο 
Παγκόσμιο Ταμείο κατά του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, όπως 
ζήτησε σαφώς το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 2ας Δεκεμβρίου· επίσης, καλεί 
όλα τα κράτη μέλη και τις χώρες της ομάδας G8 να αυξήσουν τη συνεισφορά τους 
σε 7 δισεκατομμύρια το 2007 και σε 8 δισεκατομμύρια το 2008, για την παροχή στο 
UNAIDS των πόρων που απαιτούνται για τη μείωση των επιπτώσεων της 
επιδημίας·

Or. it

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 42
Παράγραφος 21

21. επισημαίνει ότι η παράλληλη λοίμωξη HIV/φυματίωσης αποτελεί την αιτία θανάτου 
για το ένα τρίτο των οροθετικών ατόμων· για τον λόγο αυτόν, συνιστά θερμά στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν το γεγονός αυτό, συγκροτώντας και 
προωθώντας προγράμματα για την καταπολέμηση και των δύο λοιμώξεων 
ταυτοχρόνως· επισημαίνει επίσης τη συχνή διπλή διάγνωση HIV και ηπατίτιδας και 
κατάθλιψης, και ζητεί την ανάληψη δράσης για τη θεραπεία και την περίθαλψη 
αυτών των ασθενών·

Or. en

Τροπολογία: Georgs Andrejevs

Τροπολογία 43
Παράγραφος 22

22. τονίζει τη σημασία της λογοδοσίας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών
κυβερνήσεων, των παρόχων υπηρεσιών υγείας, της φαρμακευτικής βιομηχανίας, των 
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ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των 
στόχων καθολικής κάλυψης όσον αφορά την πρόληψη, τη θεραπεία και την 
περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm

Τροπολογία 44
Παράγραφος 22 α (νέα)

22a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν αδιάσειστες αποδείξεις ότι η 
τροπολογία που βασίζεται στην «απόφαση της 30ής Αυγούστου» της συμφωνίας 
TRIPS θα αποτελέσει αυθεντική απάντηση στην παγκόσμια απαίτηση για 
πρόσβαση σε σωτήρια γενόσημα φάρμακα·

Or. it

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 45
Παράγραφος 22 α (νέα)

22a. ανησυχεί για το υψηλό κόστος των νέων και δεύτερης γραμμής φαρμάκων για τη 
θεραπεία του AIDS· ζητεί μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με το νόμο για τα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας· θεωρεί ότι μικρές προσαρμογές σε ένα προϊόν ή σε μία 
δραστική ουσία πρέπει να οδηγούν μόνο σε ανάλογη παράταση της περιόδου 
προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

Or. nl

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm, Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 46
Παράγραφος 22 β (νέα)

22β. θεωρεί ότι τα φάρμακα που απαιτούνται επειγόντως για τη διάσωση εκατομμυρίων 
ζωών δεν πρέπει να θεωρούνται αγαθά που υπόκεινται στους κανόνες της αγοράς 
και ως εκ τούτου καλεί τις δημόσιες αρχές όλων των χωρών να αναλάβουν 
κατάλληλες δράσεις για την ανάπτυξη της έρευνας στον δημόσιο τομέα και να
ζητήσουν από τις φαρμακευτικές εταιρείες να αφιερώσουν μεγαλύτερο ποσοστό 
των κερδών τους στην έρευνα για την καταπολέμηση αυθεντικών προβλημάτων 
υγείας (όπως σημαντικών επιδημιών) και όχι σε αμιγώς εμπορικά προϊόντα·
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Or. it

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm, Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 47
Παράγραφος 23

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκαινιάσουν ή να στηρίξουν προγράμματα 
για την καταπολέμηση της γκετοποίησης που απορρέει από τύπους συμπεριφοράς 
όπως ομοφοβία, κοινωνική απομόνωση και ξενοφοβία έτσι ώστε να άρουν τα 
εμπόδια που καθυστερούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του HIV/AIDS·

Or. it

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 48
Παράγραφος 23

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκαινιάσουν ή να στηρίξουν προγράμματα 
για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και του στιγματισμού όλων των ατόμων που 
ζουν με HIV/AIDS για να άρουν τα εμπόδια που καθυστερούν την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της νόσου·

Or. en

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 49
Παράγραφος 23

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκαινιάσουν ή να στηρίξουν προγράμματα 
για την καταπολέμηση της ομοφοβίας (διαγραφή), του στιγματισμού και των 
διακρίσεων κατά ευάλωτων ομάδων και των μολυσμένων από τον HIV, με στόχο 
την άρση των εμποδίων που καθυστερούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
HIV/AIDS·

Or. es
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Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 50
Παράγραφος 23

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκαινιάσουν ή να στηρίξουν προγράμματα 
για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και του στιγματισμού, προκειμένου να άρουν 
τα εμπόδια που καθυστερούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του HIV/AIDS·

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm, Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 51
Παράγραφος 23 α (νέα)

23a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν πολιτικές και προγράμματα 
που θα επιτρέψουν σε όλους όσοι επηρεάζονται από τον ιό HIV/AIDS να ενταχθούν 
κοινωνικά και να εισέλθουν στην αγορά εργασίας·

Or. it

Τροπολογία: Antonyia Parvanova

Τροπολογία 52
Παράγραφος 23 α (νέα)

23a. καλεί τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα να 
αναλάβουν κοινές δράσεις καταπολέμησης του στιγματισμού και των διακρίσεων 
κατά των ατόμων που ζουν με AIDS·

Or. en

Τροπολογία: Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 53
Παράγραφος 24

24. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ηγετικό ρόλο όσον αφορά 
την προώθηση και τη χρηματοδότηση –σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο- της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση σχετικά με το HIV/AIDS, η οποία είναι διαμορφωμένη 
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έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις τοπικές πολιτιστικές ευαισθησίες και 
χρησιμοποιεί όλες τις προσεγγίσεις που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές, 
περιλαμβανομένης και της παροχής συμβουλών για την υπεύθυνη σεξουαλική 
συμπεριφορά και την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, καθώς 
και στην πληροφόρηση, στον έλεγχο και στις συναφείς υπηρεσίες, με πλήρη σεβασμό 
προς τις αρχές της εμπιστευτικότητας και της συνειδητής συγκατάθεσης·

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Jens Holm, Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 54
Παράγραφος 24 α (νέα)

24a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαπιστώσουν τις ικανότητες και τις 
γνώσεις των εργαζομένων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη σχετικά με το θέμα του 
HIV/AIDS και να παράσχουν κατάρτιση για εργαζομένους του τομέα υγείας ώστε 
να μπορούν να προσφέρουν κατάλληλη καθοδήγηση και να ενημερώνουν το κοινό 
με κατάλληλο τρόπο·

Or. it

Τροπολογία: Antonyia Parvanova

Τροπολογία 55
Παράγραφος 25 α (νέα)

25a. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει νέα μέσα ή να επεκτείνει τα υπάρχοντα μέσα της 
για την υποστήριξη πολιτικών και προγραμμάτων σε χώρες εκτός της ΕΕ στην 
Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία·

Or. en

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 56
Παράγραφος 27

27. υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο των κοινοτήτων, των κοινοτικών οργανώσεων, 
των ΜΚΟ και των ατόμων που ζουν με το HIV/AIDS στην καταπολέμηση του 
HIV/AIDS και την ανάγκη συμμετοχής τους σε όλα τα στάδια της ανταπόκρισης 
στην πανδημία·

Or. en
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Τροπολογία: Antonyia Parvanova

Τροπολογία 57
Παράγραφος 27 α (νέα)

27a. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την υγειονομική εκπαίδευση στα σχολεία για 
να ενισχύσουν την ενημέρωση και να προωθήσουν την ασφαλή σεξουαλική 
συμπεριφορά·

Or. en

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 58
Παράγραφος 29

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στην ΠΟΥ 
(Ευρώπη) καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Or. en


