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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o boji proti HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních zemích na období 2006 – 2009
(2006/2232(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení z 6. července 2006 o „HIV/AIDS: Čas jednat“1,

– s ohledem na své usnesení z 30. listopadu 2006 o AIDS2,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 6. června 2005 o boji proti HIV/AIDS,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 24. listopadu 2005 o „světovém dni AIDS - stanovisko 
EU o prevenci HIV pro generaci bez AIDS“,

– s ohledem na protidrogovou strategii EU (2005 - 2012), kterou schválila Rada dne 
22. listopadu 2004,

– s ohledem na Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o boji proti HIV/AIDS 
v Evropské unii a v sousedních zemích na období 2006 - 2009 (KOM(2005)0654),

– s ohledem na Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o jednotném evropském 
politickém rámci pro vnější akce v boji proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze 
(KOM(2004)0726),

– s ohledem na sdělení Komise o strategickém dokumentu k evropské politice sousedství 
(KOM(2004)0373),

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o posílení evropské politiky 
sousedství (KOM(2006)0726),

– s ohledem na „Dublinskou deklaraci“ o partnerství v boji proti HIV/AIDS v Evropě 
a Střední Asii, kterou schválila konference ministrů pod názvem „Prolomení bariér –
partnerství v boji proti HIV/AIDS v Evropě a Střední Asii“ a jež se konala v rámci irského 
předsednictví EU den 24. února 2004,

– s ohledem na „Vilniuskou deklaraci“ o opatřeních k posílení reakce na HIV/AIDS 
v Evropské unii a sousedních zemích, kterou schválila konference ministrů a zástupců 
vlád Evropské unie a sousedních zemí na konferenci „Evropa a HIV/AIDS – nové výzvy, 
nové možnosti“ konané v litevském Vilniusu dne 17. září 2004,

– s ohledem na deklaraci tisíciletí OSN, kterou Valné shromáždění schválilo na svém 
55. zasedání dne 8. září 2000, a s ohledem na cíle tisíciletí OSN a zejména na cíl zvrátit 
šíření HIV/AIDS do roku 2015, 

– s ohledem na deklaraci o závazcích vůči HIV/AIDS, kterou dne 27. června 2001 schválilo 
  

1 P6_TA(2006)0321
2 P6_TA(2006)0526
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zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN o HIV/AIDS,

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN o „vyhlášení závazků vůči HIV/AIDS“ 
ze dne 2. srpna 2001,

– s ohledem na kroky Valného shromáždění OSN navazující na realizaci vyhlášení závazků 
vůči HIV/AIDS, „Na cestě k všeobecnému přístupu: Hodnocení na základě programu 
OSN pro HIV/AIDS ohledně zvýšení prevence, léčby, péče a podpory“ ze dne 24. března 
2006,

– s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ohledně vyhlášení závazků vůči 
HIV/ADIS „Pět let poté“ ze dne 24. března 2006,

– s ohledem na politické prohlášení o HIV/AIDS, které Valné shromáždění OSN schválilo 
dne 2. června 2006,

– s ohledem na program WHO týkající se HIV/AIDS „Na cestě ke všeobecnému přístupu 
k léčbě AIDS do roku 2010“ z roku 2006,

– s ohledem na zprávu UNAIDS za rok 2006 o celosvětové epidemii AIDS,

– s ohledem na nejnovější informace UNAIDS o epidemiologické situaci z prosince 2006,

– s ohledem na pololetní zprávu střediska EuroHIV za rok 2005 ze srpna 2005,

– s ohledem na výsledky Eurobarometru o prevenci AIDS z února 2006,

– s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1399 (2004) a dále 
doporučení 1675 (2004) o evropské strategii pro podporu sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že podle nejnovějších informací UNAIDS za rok 2006 žije na celém 
světě více než 39,5 milionu lidí s HIV a v roce 2006 bylo virem HIV infikováno 
4,3 milionů lidí,

B. vzhledem k tomu, že pololetní zpráva střediska EuroHIV za rok 2005 uvádí, že v období 
1998 - 2005 bylo virem HIV nově infikováno 215.510 lidí v Evropské unii a v evropském 
regionu Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo nově infikováno virem HIV 
646.142 lidí,

C. vzhledem k tomu, že zprávy střediska EuroHIV a UNAIDS potvrzují, že počet nových 
infekcí HIV se jak v Evropské unii, tak i v sousedních zemích neustále znepokojivým 
tempem zvyšuje a že v některých zemích je odhadovaný počet lidí s infekcí HIV téměř 
třikrát vyšší, než se oficiálně uvádí,
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D. vzhledem k tomu, že do skupiny osob, které jsou vystaveny riziku HIV nejvíce, patří 
osoby aplikující si drogy nitrožilně, muži provozující pohlavní styk s muži, sexuální 
pracovnice, migranti, vězni a mladí lidé do 25 let,

E. vzhledem k tomu, že na základě nejnovějších informací UNAIDS z roku 2006 bylo 
zjištěno, že přibližně tři čtvrtiny heterosexuálně získaných infekcí HIV v západní a střední 
Evropě se vyskytují mezi přistěhovalci a migranty,

F. vzhledem k tomu, že programy prevence, včetně vzdělávacích programů, většího přístupu 
k informacím a přístupu k léčbě a lékové rehabilitaci, představují nejúčinnější nástroje 
boje proti HIV/AIDS,

G. vzhledem k tomu, že středisko EuroHIV nemá k dispozici údaje pro Španělsko a Itálii, 
přestože EuroHIV obě tyto země považuje za místa s největší epidemií HIV/AIDS,

H. vzhledem k tomu, že nedávné údaje potvrzují, že rozsah nových infekcí HIV a počet lidí 
žijících s AIDS se v každém členském státě a sousední zemi liší a liší se také skupiny, 
které jsou považovány za nejohroženější,

I. vzhledem k tomu, že ačkoli 50 % lidí, kteří žijí s HIV/AIDS, nyní celosvětově představují 
ženy, jejich zvláštní potřeby, pokud jde o reprodukční zdraví s ohledem na plánování 
rodiny, bezpečný porod a kojení nemluvňat jsou často přehlíženy,

J. vzhledem k tomu, že poslední Eurobarometr o prevenci AIDS v únoru 2006 prokázal, 
že se 54 % obyvatel EU-25 domnívá či je přesvědčeno, že virem HIV je možné 
se infikovat „líbáním na ústa osoby s AIDS nebo HIV pozitivní osoby“ a 45 % obyvatel 
se domnívá či je přesvědčeno, že virem HIV je možné se infikovat „pitím ze stejné 
sklenice, kterou právě použila osoba s AIDS nebo HIV pozitivní osoba“,

K. vzhledem k tomu, že v Dublinské deklaraci zástupci vlád z Evropy a Střední Asie slíbili, 
že „budou podporovat silné a odpovědné vedení na úrovni svých hlav států a vlád, 
aby bylo možno chránit (naše) obyvatele před touto hrozbou pro jejich budoucnost, 
a podporovat lidská práva, řešit otázku stigmatizace a zajistí přístup ke vzdělání, 
informacím a službám pro všechny, kteří to potřebují“, a že „budou boj proti HIV/AIDS 
v Evropě a Střední Asii pravidelně zařazovat na pořad jednání svých regionálních institucí 
a organizací“, 

L. vzhledem k tomu, že ministerstva a zástupci vlád Evropské unie a sousedních zemí znovu 
na základě Vilniuské deklarace potvrdily své závazky uvedené v „Dublinské deklaraci“; 
vzhledem k tomu, že obě tyto deklarace zdůrazňují, že po akcích, které jsou v nich 
nastíněny,  musejí následovat zásadní a komplexní opatření,

M. vzhledem k tomu, že Vilniuská deklarace výslovně uvádí, že k provádění (našich) politik 
na řešení problematiky HIV/AIDS budou použity národní finanční nástroje i prostředky 
Společenství, včetně strukturálních fondů,

N. vzhledem k tomu, že nevládní organizace často závisejí na veřejném financování; 
vzhledem k tomu, že výběrová řízení na programy financované ze strany Společenství 
jsou obvykle komplikované a členství v EU často představuje náhlý konec finanční 
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podpory, která je nevládním organizacím poskytována z jiných mezinárodních zdrojů než 
ze zdrojů EU,

O. vzhledem k tomu, že v posledních letech došlo na základě nelítostné konkurence 
generických preparátů v oblasti antiretrovirálních léků první linie k téměř 99% snížení 
cen, a to 10.000 $ přibližně na 130 $ na pacienta za rok, avšak ceny preparátů druhé linie, 
které pacienti potřebují v důsledku přirozeně se vyvíjející rezistence, zůstávají i nadále 
vysoké zejména vzhledem ke zvýšeným patentovým bariérám v klíčových zemích 
vyrábějících generika,

P. vzhledem k tomu, že proti HIV neexistuje vakcína a výzkum mikrobicidů a další vývoj 
nových pokrokových léků stále pokračuje,

Q vzhledem k tomu, že podle odhadů WHO souvisí 10 % všech nových infekcí HIV 
na světě s aplikací drog injekčně a že přístup k účinné prevenci infekce HIV, její léčbě 
a k pečovatelským službám má méně než 5 % osob, které si aplikují drogy injekčně,

R. vzhledem k tomu, že tuberkulóza (TBC) urychluje přechod infekce HIV do AIDS 
a 90 % HIV pozitivních osob umírá na TBC pouhé měsíce poté, se u nich rozvinou aktivní 
symptomy TBC, v důsledku nedostatku přiměřené léčby, což podle odhadů vede k tomu, 
že dvě třetiny osob s AIDS umírá na TBC,

1. vítá sdělení Komise o boji proti HIV/AIDS v rámci Evropské unie a sousedních zemí 
a podporuje v něm navrženou činnost a iniciativy;

2. žádá Komisi, aby provedla analýzu posledních dostupných údajů o nových infekcích HIV 
s cílem zjistit, které země a skupiny obyvatelstva jsou touto epidemií postiženy nejvíce, 
a předat zjištěné údaje příslušným členským státům;

3. žádá Komisi, aby na základě celostátních údajů poskytnutých členskými státy 
specifikovala nejvíce ohrožené skupiny v jednotlivých společenstvích a sestavila 
vyčerpávající seznam těchto skupin, aby je mohla Komise a členské státy účinně oslovit 
a obrátit se na ně, a to s přihlédnutím k specifikům jednotlivých zemí, a poskytnout jim 
informace o tom, jak mají chránit sebe a své partnery;

4. naléhavě žádá Komisi, aby pouvažovala o vhodných opatřeních, jak oslovit populaci 
migrantů a přistěhovalců v rámci Evropské unie, zejména pokud pocházejí ze zemí 
s vysokou prevalencí, s cílem zpomalit znepokojivý vývoj nových infekcí HIV v těchto 
skupinách obyvatel; 

5. zdůrazňuje význam hlášení přesných údajů; vyzývá členské státy, aby zlepšily kvalitu 
svých testovacích a ohlašovacích metod;

6. poukazuje na to, že Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) převezme 
v roce 2008 plnou odpovědnost za sledování, shromažďování a zveřejňování údajů 
o HIV/AIDS; naléhavě žádá Komisi, aby přijala příslušná opatření k zabránění možných 
výpadků v hlášení nových údajů; žádá středisko ECDC, aby při zveřejňování zpráv 
přihlíželo k tomu, že se jedná o citlivé téma;
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7. žádá Španělsko a Itálii, aby středisku ECDC předaly údaje o své zemi;

8. naléhavě žádá Komisi, aby k oslovení ohrožených skupin obyvatel v sousedních zemích 
použila všechny dostupné nástroje, jako je sousedská politika, Severní dimenze a program 
TACIS; 

9. vyzývá Komisi, aby podpořila provádění preventivních opatření a opatření zaměřených 
na zmírnění škod, včetně používání kondomů, substituční léčby, přístupu k dobrovolným 
testům, k čistým jehlám a výměně injekčních stříkaček a poradenství pro členy skupin, 
které jsou považovány za ohrožené nebo které jsou infikovány virem HIV;

10. vítá iniciativu Komise na vytvoření fóra občanské společnosti a doporučuje Komisi, 
aby v rámci tohoto fóra pokračovala ve spolupráci s občanskou společností a dále ji 
prohlubovala;

11. doporučuje členským státům, aby prozkoumaly možnost založení fór občanské 
společnosti na národní úrovni s cílem zlepšit spolupráci mezi státními vládními veřejnými 
orgány, zdravotnickými službami a místními nevládními organizacemi působícími 
v oblasti HIV/AIDS;

12. zdůrazňuje význam Dublinské i Vilniuské deklarace a naléhavě žádá Komisi, aby na ně 
navázala;

13. zdůrazňuje nutnost, aby Komise zracionalizovala své snahy v boji proti HIV/AIDS 
v rámci různých příslušných generálních ředitelství a zdokonalila své různé 
administrativní postupy a mechanizmy s cílem přijmout co nejúčinnější a 
nejkoordinovanější opatření, vyhnout se dvojímu metru a dosáhnout co nejlepší 
součinnosti;

14. lituje, že nedošlo k harmonizaci současných pravidel přímého financování nevládních 
organizací ze strany Společenství a pravidel jejich účasti v projektech financovaných 
na základě programů Společenství; žádá Komisi, aby zhodnotila stávající postupy 
s ohledem na zlepšení přístupu nevládních organizaci k různým formám financování 
ze strany Společenství;

15. znovu opakuje, že členství v EU často představuje náhlý konec finanční podpory, která je 
nevládním organizacím poskytována z jiných mezinárodních zdrojů než ze zdrojů EU; 
naléhavě proto žádá Komisi, aby sledovala situaci v Bulharsku a Rumunsku a navrhla 
opatření na zacelení mezery ve financování;

16. žádá Komisi, aby jasně definovala pravidla pro využívání strukturálních fondů 
a sociálních fondů ve prospěch projektů anebo programů spojených s bojem proti 
HIV/AIDS;

17. doporučuje Komisi, aby využila všech možností dostupných v rámci 7. rámcového 
programu s cílem dalšího financování a stanovení dalších slibných projektů týkajících 
se vývoje nových pokrokových antiretrovirálních léků, vakcín a mikrobicidů;

18. naléhavě žádá Komisi, aby v rámci akčního programu veřejného zdraví pro boj proti 
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HIV/AIDS přidělila finanční prostředky na preventivní opatření;

19. žádá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost podpoře programů sexuálního 
a reprodukčního zdraví pro ženy s cílem zvrátit feminizaci epidemie tohoto onemocnění;

20. žádá Komisi, aby pokračovala v poskytování finanční pomoci a celkové podpory 
prospěšných snah Globálního fondu pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií; vyzývá 
členské státy, aby učinily totéž;

21. poukazuje na to, že současná infekce HIV/TBC je příčinou úmrtí jedné třetiny HIV 
pozitivních osob; vřele proto Komisi a členským státům doporučuje, aby tuto skutečnost 
uznaly a aby zároveň podpořily programy boje proti oběma infekcím;

22. zdůrazňuje význam odpovědnosti vlád, poskytovatelů zdravotní péče, farmaceutického 
průmyslu, nevládních organizací a občanské společnosti s cílem zajistit, aby bylo 
dosaženo cílů týkajících se všeobecného pokrytí nákladů na prevenci, léčbu a poskytování 
péče;

23. žádá Komisi a členské státy, aby zahájily a podpořily programy pro boj proti homofobii 
a stigmatizaci, aby bylo možné odstranit bariéry, které zpomalují účinné řešení 
problematiky HIV/AIDS;

24. doporučuje Komisi a členským státům, aby se ujaly vedení při podpoře a financování 
přístupu k osvětě o HIV/AIDS na evropské, národní a místní úrovni, včetně poskytování 
poradenství ohledně odpovědného sexuálního chování a prevence pohlavně přenosných 
chorob, a přístupu k informacím, testům a souvisejícím službám, a to s patřičným ohledem 
na zásady zachování důvěrnosti a informovaného souhlasu;

25. naléhavě žádá Komisi, aby vyhodnotila možnost založení partnerství veřejného 
a soukromého sektoru v rámci sousedních zemí s cílem podpořit další způsoby boje 
proti HIV/ADIS;

26. vítá iniciativu nastupujícího německého předsednictví zaměřenou na organizaci 
konference „Odpovědnost a partnerství - společně proti HIV/AIDS“, která se má konat 
12. - 13. března 1007 v Brémách, a že se Madrid ve dnech 24. - 27. října 2007 stane 
pořadatelem XI. evropské konference o AIDS;

27. oceňuje důležitou práci nevládních organizaci činných v oblasti osvěty o HIV/AIDS, 
prevence a zvyšování informovanosti veřejnosti, a dále práci osob žijících s HIV/AIDS;

28. navrhuje, aby bylo na evropské úrovni založeno informační středisko, které 
by shromažďovalo a analyzovalo příklady osvědčené praxe ze všech institucí a organizací 
činných v boji proti HIV/AIDS; domnívá se, že tento mechanizmus by mohl být 
nápomocen při hledání nedostatků stávající činnosti a při vytváření nových strategií;

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských 
států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Nedávné trendy jasně ukazují, že počet osob infikovaných HIV (virus lidské 
imunodeficience), včetně osob žijících s AIDS (syndrom získané imunodeficience) a osob 
umírajících na choroby spojené s AIDS, neustále stoupá. Jak v Evropské unii, tak i 
v sousedních zemích dochází každoročně k infikování stále většího množství žen a mladých 
lidí virem HIV. Hlavním způsobem, jak získat infekci HIV je stále riskantní chování, jako 
je nechráněný pohlavní styk a aplikace drog injekčně. Nejnovější studie podávají znepokojivé 
informace o tom, jak se populace přistěhovalců a migrantů stává jednou z nejdůležitějších 
rizikových skupin obyvatel. Mezi další skupiny obyvatel, které jsou obzvlášť ohroženy, patří 
sexuální pracovnice a muži provozující sex s muži.

První případy infekce HIV byly zaznamenány v roce 1981 ve Spojených státech. Lékaři 
zpozorovali častější výskyt neobvyklých případů úmrtí způsobených vzácnými typy rakoviny, 
které se obvykle vyskytují pouze u starších osob, a to u mladých homosexuálů. Poté, co vědci 
pozorně sledovali vývoj nové choroby, o níž se tehdy domnívali, že postihuje pouze 
homosexuální muže, rychle přišli na to, že se jedná o nový typ virové infekce, která může 
postihnout všechny osoby bez rozdílu. Ukázalo se, že vývoj léčebných metod pro nový soubor 
symptomů je stále ještě velmi problematický, a to v důsledku retrovirové povahy této infekce.

Zavedení antiretrovirální léčby na konci 80. let 20. stol. mělo spolu s různými osvětovými 
kampaněmi zásadní význam při zpomalení šíření epidemie v západní Evropě a ve Spojených 
státech. V posledních letech však opět dochází k nárůstu počtu nových infekcí HIV. Nová 
infekční vlna postihuje zejména ženy, uživatele injekčních drog a mladé osoby. Jelikož 
se AIDS už nepovažuje za ortel smrti, jako tomu bylo dříve, mnoho lidí se oddává rizikovému 
chování a opomíjí riziko infekce.

Vzhledem k vývoji nových antiretrovirálních léků roste počet lidí žijících s HIV/AIDS. To 
zatěžuje stávající zdravotnickou infrastrukturu a představuje celou řadu nových logistických 
problémů z hlediska zdrojů. Přístup k antiretrovirální léčbě je v západní Evropě (EU-15) 
poměrně dobrý. V nových členských státech je však situace zcela jiná. Od svého přistoupení 
k EU musejí tyto členské státy za antiretrovirální léky platit standardní západoevropské ceny. 
Při financování všeobecného přístupu všech osob, které to potřebují, k antiretrovirálním 
lékům se potýkají se značnými problémy.

Tento rok si připomínáme 25. výročí syndromu později nazvaného AIDS. V průběhu tohoto 
období se podařilo dosáhnout celé řady významných úspěchů a učinit zásadní objevy. 
Základní fakta však zůstávají neměnná: proti infekci HIV neexistuje vakcína a nemoci 
související s AIDS vyléčit nelze. Aby bylo možné tuto situaci změnit, musíme vystupňovat 
společné úsilí o nalezení léčby na tuto epidemii. Od doby, kdy byly zjištěny první případy této 
choroby, je stále pravdou, že osoby žijící s HIV/AIDS jsou i nadále předmětem nejrůznějších 
předsudků a diskriminace. Zdá se, že tomu tak je především proto, že nejohroženější skupiny 
obyvatel už i tak patří k marginalizovaným skupinám společnosti.
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Názor zpravodaje

Zpravodaj vyjadřuje své uspokojení jak s Dublinskou, tak i s Vilniuskou deklarací 
a zdůrazňuje jejich význam. Kromě toho žádá Komisi a členské státy, aby dostály svým 
slibům a jednoznačně navázaly na závazky obsažené v těchto deklaracích. Vítá rovněž sdělení 
Komise o boji proti HIV/AIDS v rámci EU a sousedních zemí. Vzhledem k tomu, že se země 
východní Evropy potýkají s vysokou mírou výskytu nových infekcí HIV, je obzvláště rád, 
že Komise přišla s tak širokým přístupem a do svého sdělení zahrnula i sousední země, čímž 
vzala na vědomí, že infekce HIV/AIDS nezná hranic a lze s ní bojovat pouze na základě 
sjednoceného a komplexního přístupu, který by řešil různé politické, sociální, institucionální 
a ekonomické otázky.   Zpravodaj je pevně přesvědčen, že s touto chorobou lze bojovat pouze 
tak, že se o splnění tohoto cíle zasadí společnou prací všichni příslušní aktéři a instituce, 
včetně občanské společnosti a soukromých společností, přičemž usměrní nejrůznější snahy, 
umožní vznik synergického působení a pevnější, koordinovanější a jednotnější úsilí v boji 
proti HIV/AIDS.

Návrhy a doporučení

Zpravodaj poukazuje na to, že Evropská unie potřebuje v této oblasti obsáhlou informační 
kampaň. Komise v průběhu tohoto roku zahájila kampaň: „AIDS ... pamatujete si na mě?“ 
Zpravodaj je přesvědčen, že členské státy by měly na tuto kampaň navázat v podobě vlastních 
informačních kampaní zaměřených na skupiny, které jsou v různých zemích považovány 
za nejohroženější. Kromě toho navrhuje, aby se v rámci boje se stigmatizací a diskriminací 
podnikla další komplexní a koordinovaná opatření.

Pokud jde o sousední země, zpravodaj doporučuje, aby se s cílem podpořit koordinovaný 
přístup v boji proti HIV/AIDS plně využily stávající struktury, včetně finančních prostředků 
vyčleněných na přeshraniční spolupráci. S ohledem na další podporu sousedních zemí v řešení 
této epidemie a v boji proti ní zpravodaj navrhuje zjistit, jaké jsou možnosti vytvoření 
partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, aby bylo možno zvýšit informovanost 
nejohroženějších skupin obyvatelstva a pomoci jim.

Zpravodaj by navíc rád poukázal na význam práce nejrůznějších nevládních organizací 
v rámci EU. Je znepokojen závažným nedostatkem finančních prostředků poskytovaných 
nevládním organizacím v některých členských státech, které do Evropské unie vstoupily 
v roce 2004. Důrazně doporučuje, aby se přistoupilo k přehodnocení mechanizmů financování 
projektů a programů ze strany Evropské komise. V boji s touto epidemií vykazují místní 
a celostátní nevládní organizace v Evropské unii a v sousedních zemích velmi významnou 
činnost v terénu. Je proto nanejvýš důležité zajistit, aby se těmto organizacím i v budoucnu 
dostávalo soustavného financování. Zpravodaj by chtěl rovněž poukázat na to, že podobným 
problémům bude pravděpodobně po svém přistoupení k Evropské unii v roce 2007 čelit 
i Rumunsko a Bulharsko.

Pokud jde o různé národní systémy zdravotnictví, zpravodaj by chtěl požádat Komisi 
a členské státy, aby vyhodnotily opatření týkající se poskytování podpory systémům 
zdravotnictví potýkajících se s obtížnou situací, kterou představuje zajištění všeobecného 
přístupu k drahé antiretrovirální léčbě. Aby bylo možno snížit nápor na systémy zdravotnictví 
zejména v sousedních zemích, je důležité vypracovat nové způsoby spolupráce ve formě 
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partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem např. s farmaceutickým průmyslem 
a dalšími soukromými společnostmi.

Ve Vilniuské deklaraci je výslovně uvedena možnost využívání strukturálních fondů a dalších 
fondů Společenství pro boj s touto epidemií. Je důležité plně využít výhod strukturálních 
fondů a okamžitě začít zjišťovat, jaké jsou možnosti, které může poskytnout tento 
mechanizmus i další nástroje EU. 


