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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat recente vooruitgang in de behandeling van hiv/aids in combinatie met 
een vermindering van subsidiëring voor preventie heeft bijgedragen tot een toename van 
onveilig gedrag en bijgevolg tot een stijgend aantal hiv-besmettingen; volgens EuroHIV 
werden in de Europese Unie in 2005 23.620 nieuwe gediagnosticeerde gevallen van hiv-
besmetting geteld, en is het tempo waarmee nieuwe besmettingen worden 
gediagnosticeerd sinds 1998 bijna verdubbeld,

B. overwegende dat ondanks de toename van het aantal hiv-besmettingen de gestadige daling 
van het aantal gediagnosticeerde aids-gevallen zich in 2005 heeft voortgezet, met minder 
dan de helft gediagnosticeerde gevallen in 2005 in vergelijking met 1998,

C. overwegende dat een groot deel van de hiv-besmettingen onopgemerkt blijft - er wordt 
bijvoorbeeld geschat dat in het Verenigd Koninkrijk een derde van de mensen die besmet 
zijn met hiv zich niet bewust zijn van hun serostatus, en deze waarschijnlijk enkel zullen 
ontdekken wanneer ze een hiv/aids-gerelateerde ziekte1 oplopen,

D. overwegende dat mensen die leven met hiv/aids af te rekenen hebben met een waaier van 
vooroordelen en discriminatie, zowel in hun privé-leven als in hun professionele leven,

E. overwegende dat volgens de Eurobarometer van 2006 over aidspreventie 54% van de 
bevolking in de EU-25 gelooft of ervan overtuigd is dat aids kan worden opgelopen door 
iemand die met aids besmet of seropositief is op de mond te kussen, en 42% gelooft of 
ervan overtuigd is dat het mogelijk is besmet te worden door te drinken uit een glas dat 
gebruikt werd door iemand die met aids besmet of seropositief is,

1. dringt er bij de lidstaten die geen nationale gegevens over hiv/aids verzamelen op aan een 
doeltreffend rapporteringssysteem voor hiv/aids-gevallen te ontwikkelen;

2. moedigt de lidstaten aan gratis wijdverspreide toegang tot hiv-tests te verlenen en 
informatie te verspreiden over vrijwillig testen en hulpverlening, in het bijzonder onder 
kwetsbare groepen en jongeren;

3. spoort de lidstaten ertoe aan de toegang tot primaire preventiemiddelen, zoals mannen- en 
vrouwencondooms en veilige injectienaalden en spuiten, te vergemakkelijken en deze aan 
een zo laag mogelijke prijs beschikbaar te stellen;

4. spreekt zijn waardering uit over de doelstelling van de Commissie om de bijzondere 
noden en de behoefte van de migrantenbevolking aan te pakken om op een niet-
discriminerende manier toegang te hebben tot informatie en preventie, behandeling, zorg 
en steun;

  
1 HIV/AIDS in Europe, Raad van Europa, Commissie sociale, gezondheids- en gezinszaken, rapporteur: 
mevrouw Christine McCafferty, doc. 11033, 27 september 2006.
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5. spoort de lidstaten aan verder informatie en bewustmakingscampagnes te ontwikkelen om 
iets te doen aan de beeldvorming over hiv/aids, en discriminatie van mensen die leven met 
hiv/aids te voorkomen; dringt er bij de lidstaten op aan discriminatie van mensen die leven 
met hiv/aids te verbieden, in het bijzonder in de dienstensector (bijvoorbeeld met 
betrekking tot verzekeringen, bankdiensten en gezondheidszorg);

6. dringt er bij de lidstaten op aan mensen die met hiv/aids leven vanaf het moment dat de 
diagnose wordt gesteld op te nemen in hun definitie van 'gehandicapt zijn', zodat ze vallen 
onder Richtlijn 2000/78/EG van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep1 en dus ook beschermd zijn tegen discriminatie op 
het werk op basis van hun hiv/aids-status, en kunnen beschikken over voldoende 
voorzieningen op hun werkplek;

7. dringt er bij de lidstaten op aan op internationaal niveau de afschaffing van reis- en 
woonrestricties voor mensen die leven met hiv/aids te bevorderen, omdat dit vormen van 
discriminatie zijn;

8. dringt er bij de lidstaten op aan richtlijn 2002/98/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de 
inzameling, het testen, de bewerking, de opslag en de distributie van bloed en 
bloedbestanddelen van menselijke oorsprong en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG
van de Raad volledig toe te passen, in het bijzonder met betrekking tot de stelselmatige
hiv-screening van bloeddonaties; verzoekt de lidstaten en naburige landen met klem
homo's, lesbiennes en biseksuele personen niet te discrimineren door hen te verbieden 
bloed te geven.

  
1 Artikel 5 van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad.


