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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

A. arvestades, et hiljutised edusammud HIV/AIDSi ravis ning ennetustegevuse rahastamise 
vähenemine on viinud riskikäitumise suurenemiseni ja seega järjest enamate uute HIViga 
nakatumisteni; EuroHIVi andmetel registreeriti 2005. aastal Euroopa Liidus 23 630 uut 
HIViga nakatumisjuhtu ning uute registreeritud HIViga nakatumisjuhtude määr on 
võrreldes 1998. aastaga peaaegu kahekordistunud;

B. arvestades, et hoolimata kasvavast HIViga nakatumisjuhtude arvust, on viimastel aastatel 
diagnoositud AIDSi juhtusid jätkuvalt vähem ning seda ka 2005. aastal, mil diagnoositud 
juhtusid oli üle kahe korra vähem kui 1998. aastal; 

C. arvestades, et suur osa HIViga nakatumistest jääb diagnoosimata – näiteks 
Ühendkuningriigis ei ole hinnanguliselt üks kolmandik HIViga nakatunutest oma 
seropositiivsusest teadlikud ning avastavad selle tõenäoliselt alles HIV/AIDSiga seotud 
haiguse ilmnemisel1;

D. arvestades, et isikud, kellel on HIV/AIDS, puutuvad nii era- kui ka tööelus kokku 
mitmete eelarvamuste ja diskrimineerimisega;

E. arvestades, et AIDSi ennetust käsitleva Eurobaromeetri 2006. aasta uuringu andmetel 
54% ELi 25 liikmesriigi elanikkonnast usub või on veendunud, et AIDSi võib nakatuda 
AIDSi-haiget või HIV-positiivset inimest suule suudeldes, ning 42% usub või on 
veendunud, et nakatuda on võimalik juues samast klaasist, mida AIDSi-haige või HIV-
positiivne isik äsja kasutas,

1. nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kes ei kogu HIV/AIDSi kohta riiklikke andmeid, 
töötaksid HIV/AIDSi juhtude kohta välja tulemusliku aruandlussüsteemi;

2. ergutab liikmesriike võimaldama tasuta ja ulatuslikku juurdepääsu HIV-testimisele ning 
levitama vabatahtliku testimise ja nõustamise alast teavet, eelkõige kõrge riskiga 
rühmadele ja noortele;

3. ergutab liikmesriike hõlbustama juurdepääsu esmastele ennetusmeetmetele võimalikult 
väikeste kulutustega, näiteks juurdepääsu meeste ja naiste kondoomidele ning ohututele 
süstimisvahenditele;

4. tervitab komisjoni otsustavust käsitleda sisserännanud elanikkonna erivajadusi ja 
nõudeid, mis puudutavad diskrimineerimiseta juurdepääsu teabele ja ennetusele, ravi, 
hooldust ja toetust;

  
1 HIV/AIDS Euroopas, Euroopa Nõukogu, sotsiaal-, tervishoiu- ja perekonnaasjade komitee, raportöör: Christine 
McCafferty, dokument 11033, 27. september 2006.
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5. ergutab liikmesriike arendama edasi teabe- ja teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, mis 
käsitlevad HIV/AIDSi avalikku mainet ning HIV/AIDSi haigestunud isikute 
diskrimineerimise vältimist; nõuab tungivalt, et liikmesriigid keelaksid HIV/AIDSi 
haigestunud isikute diskrimineerimise, eelkõige teenindussektoris (näiteks kindlustuse, 
pangateenuste ja tervishoiu valdkondades);

6. nõuab tungivalt, et liikmesriigid lülitaksid HIV/AIDSi haigestunud isikud diagnoosi 
saamise hetkest puudega isiku mõiste alla, et nad kuuluksid nõukogu 27. novembri 2000. 
aasta direktiivi 2007/78/EÜ rakendusalasse, millega kehtestatakse üldine raamistik 
võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel1, ning nad oleksid seetõttu 
kaitstud nende HIV/AIDSi seisundist tuleneva diskrimineerimise vastu tööl ja neile 
tagataks õigustatud mugandused töökohal;

7. nõuab tungivalt, et liikmesriigid edendaksid rahvusvahelisel tasandil reisi- ja 
elukohapiirangute kaotamist HIV/AIDSi haigestunud isikutele, kuna need kujutavad 
endast diskrimineerimist;

8. nõuab tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/98/EÜ, millega kehtestatakse inimvere ja 
verekomponentide kogumise, uurimise, töötlemise, säilitamise ja jaotamise kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded ja muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, eelkõige selles osas, mis puudutab 
vereannetamisel tehtavat korrapärast HIVi sõeluuringut; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja naaberriigid ei diskrimineeriks mees- ja naishomoseksuaale ega biseksuaalseid isikuid, 
keelates neil verd anda.

  
1 Nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ artikkel 5


