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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στο σχέδιο ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη πρόοδος στην αντιμετώπιση του HIV/AIDS, σε 
συνδυασμό με κάποια μείωση στη χρηματοδότηση της πρόληψης, συνέτεινε στην 
αύξηση  των επικίνδυνων συμπεριφορών και, κατά συνέπεια, στην άνοδο του αριθμού 
νέων μολύνσεων από τον ιό HIV· σύμφωνα με το EuroHIV, το 2005, καταγράφηκαν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 23.620 νέα διαγνωσμένα κρούσματα μολύνσεων από τον ιό 
HIV και ο ρυθμός διάγνωσης νέων κρουσμάτων μόλυνσης από τον ιό έχει σχεδόν 
διπλασιαστεί από το 1998 και μετά,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον αυξανόμενο αριθμό μολύνσεων από τον ιό HIV, η 
σταθερή μείωση του αριθμού των διαγνωσμένων κρουσμάτων AIDS τα τελευταία χρόνια 
συνεχίσθηκε το 2005, με αριθμό διαγνωσμένων κρουσμάτων το 2005 μικρότερο από το 
υποδιπλάσιο σε σχέση με το 1998,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο ποσοστό των μολύνσεων από τον ιό HIV παραμένουν 
αδιάγνωστες - στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο των 
ατόμων με HIV δεν γνωρίζουν αν είναι οροθετικά ή οροαρνητικά και κινδυνεύουν να το 
ανακαλύψουν μόνο όταν νοσήσουν από ασθένειες που συνδέονται με το HIV/AIDS1,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που ζουν με ασθενείς του HIV/AIDS υφίστανται 
πλήθος προκαταλήψεων και διακρίσεων, τόσο στην ιδιωτική όσο και στην 
επαγγελματική τους ζωή,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο 2006 για την πρόληψη του 
AIDS, το 54% του πληθυσμού της εικοσιπενταμελούς ΕΕ πιστεύει ή είναι πεπεισμένο ότι 
μπορεί κανείς να κολλήσει AIDS φιλώντας στο στόμα κάποιον που έχει AIDS ή είναι 
οροθετικός στον ιό HIV, και το 42% πιστεύει ή είναι πεπεισμένο ότι μπορεί κανείς να 
μολυνθεί πίνοντας από ποτήρι το οποίο είχε μόλις χρησιμοποιηθεί από κάποιον που έχει 
AIDS ή είναι οροθετικός στον ιό HIV, 

1. παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν συγκεντρώνουν σε εθνικό επίπεδο στοιχεία για το 
HIV/AIDS να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό σύστημα καταγραφής των κρουσμάτων 
HIV/AIDS·

2. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παράσχουν δωρεάν και εκτεταμένη πρόσβαση στην 
εξέταση για το HIV και να φροντίσουν για τη διάδοση της ενημέρωσης, ιδίως στις 
ομάδες υψηλού κινδύνου και μεταξύ των νέων, σχετικά με τον εθελούσια υποβολή σε 
εξέταση και την αναζήτηση βοήθειας·

  
1 HIV/AIDS in Europe, Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας και Οικογενειακών 
Υποθέσεων, εισηγήτρια: κ. Christine McCafferty, εγγρ. 11033, 27 Σεπτεμβρίου 2006.
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3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση σε μέσα πρωτογενούς 
πρόληψης με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, π.χ. πρόσβαση σε ανδρικά και γυναικεία 
προφυλακτικά και ασφαλές υλικό για ενέσεις·

4. χαιρετίζει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τις ειδικές ανάγκες και 
απαιτήσεις των διακινούμενων πληθυσμών για πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στην 
ενημέρωση και στην πρόληψη, τη θεραπεία, την περίθαλψη και την υποστήριξη· 

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω εκστρατείες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση της εικόνας που έχει η κοινή γνώμη για το 
HIV/AIDS και για την πρόληψη των διακρίσεων εις βάρος των ασθενών με HIV/AIDS·  
παροτρύνει τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τις διακρίσεις εις βάρος των ασθενών με 
HIV/AIDS, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών (π.χ. όσον αφορά την ασφάλιση, τις 
τραπεζικές υπηρεσίες και την περίθαλψη)·

6. παροτρύνει τα κράτη μέλη να περιλάβουν τους ασθενείς του HIV/AIDS, από τη στιγμή 
της διάγνωσης, στον ορισμό των ατόμων με αναπηρία ώστε να εμπίπτουν στην οδηγία 
του Συμβουλίου 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 20001 για τον καθορισμό γενικών 
διατάξεων που διέπουν την ίση μεταχείριση όσον αφορά απασχόληση και επάγγελμα και 
να προστατεύονται, ως εκ τούτου, στην εργασία τους λόγω της κατάστασής τους που 
οφείλεται στο HIV/AIDS, καθώς και να τους παρέχεται εύλογη εξυπηρέτηση στο χώρο 
εργασίας τους· 

7. παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν σε διεθνές επίπεδο την κατάργηση των 
περιορισμών στα ταξίδια και τη διαμονή για ασθενείς με HIV/AIDS, δεδομένου ότι 
συνιστούν διάκριση·

8. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως την οδηγία 2002/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με 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/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά το 
συστηματικό έλεγχο ανίχνευσης του HIV στην αιμοδοσία· παροτρύνει τα κράτη μέλη και 
τις γειτονικές χώρες να μην κάνουν διακρίσεις εις βάρος των ομοφυλόφιλων, ανδρών και 
γυναικών, και των αμφιφυλόφιλων απαγορεύοντάς τους να είναι αιμοδότες.

  
1 Άρθρο 5 της οδηγίας του Συμβουλίου 2000/78/ΕΚ.


