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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande 
i sitt resolutionsförslag:

A. Nya framsteg när det gäller behandlingen av hiv/aids kombinerat med minskad 
finansiering av förebyggande åtgärder har bidragit till en ökning vad avser riskbeteenden 
och därmed även till allt fler nya fall av hiv-smitta. Enligt eurohiv rapporterades 23 620 
nya fall av hiv-smitta i Europeiska unionen under 2005 och takten för nya fall av 
rapporterad hiv-smitta har nästan fördubblats sedan 1998.

B. Trots ökningen i antalet fall av hiv-smitta har antalet nya aidsfall under de senaste åren 
fortsatt att minska stadigt under 2005. Mindre än hälften så många nya aidsfall förekom 
under 2005 jämfört med 1998.

C. En stor andel av fallen av hiv-smitta förblir oupptäckta. I Förenade kungariket, till 
exempel, känner uppskattningsvis en tredjedel av personerna med hiv-smitta inte till sin 
serostatus och får kännedom om den förmodligen först när sjukdomar med koppling till 
hiv/aids bryter ut1.

D. Personer som lever med hiv/aids är föremål för diskriminering och ett antal olika 
fördomar, såväl privat som i sitt yrkesliv.

E. 2006 års Eurobarometerundersökning om aidsförebyggande insatser visade att 54 procent 
av befolkningen i EU:s 25 medlemsstater tror eller är övertygade om att aids kan 
överföras genom att man pussar en person på munnen som har aids eller hiv-smitta, och 
42 procent tror eller är övertygade om att man riskerar att smittas om man dricker ur ett 
glas som en person med aids eller hiv-smitta just druckit ur.

1. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som inte sammanställer nationella 
uppgifter om hiv/aids att utveckla ett effektivt system för rapportering av fall av hiv/aids.

2. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att tillhandahålla fri och spridd tillgång 
till hiv-testning och att sprida information, särskilt till högriskgrupper och unga personer, 
om testning och rådgivning på frivillig basis.

3. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att underlätta tillgången till primära 
förebyggande åtgärder till lägsta möjliga kostnad, exempelvis tillgång till kondomer för 
män och kvinnor och säker injektionsutrustning.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslutsamhet när det gäller att se till att 
invandrargruppers särskilda behov tillgodoses så att de får samma tillgång som andra till 
information och förebyggande åtgärder, behandling, vård och stöd.

  
1 Hiv/aids i Europa (HIV/AIDS in Europe), Europarådet, utskottet för socialfrågor, hälso- och familjefrågor, 
rapportör: Christine McCafferty, dokument 11033, den 27 september 2006.
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5. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att i ytterligare utsträckning utveckla 
arbetet för information och medvetenhet i syfte att ta itu med allmänhetens bild av
hiv/aids och förebygga diskriminering av personer som lever med hiv/aids. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att förbjuda diskriminering av personer som lever med 
hiv/aids, särskilt inom tjänstesektorn (till exempel försäkrings- och bankväsendet men 
även hälsovården).

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att från och med den dag då diagnosen 
ställs involvera personer som lever med hiv/aids i arbetet med att definiera deras
funktionshinder så att de kommer att omfattas av rådets direktiv 2000/78/EG av 
den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet1

och därmed även är skyddade mot diskriminering på arbetsplatsen på grund av sin 
hiv-/aids-status, vilket bland annat innebär att rimliga anpassningsåtgärder vidtas på 
arbetsplatsen.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att på internationell nivå främja 
avskaffandet av restriktioner när det gäller resande och bosättning för personer som lever 
med hiv/aids, eftersom sådana restriktioner är diskriminerande.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut genomföra Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/98/EG av den 27 januari 2003 om fastställande av kvalitets- och 
säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av 
humanblod och blodkomponenter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, särskilt när det 
gäller den systematiska hiv-screeningen av donerat blod. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och grannländer att inte diskriminera vare sig homosexuella eller 
bisexuella personer genom att förbjuda dem att lämna blod.

  
1 Artikel 5 i rådets direktiv 2000/78/EG.


