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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om bekæmpelse af hiv/aids i Den Europæiske Union og i nabolandene i perioden 2006-
2009
(2006/2232(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2006 om hiv/aids: tid til handling1,

– der henviser til sin beslutning af 30. november 2006 om aids2,

– der henviser til Rådets konklusioner af 6. juni 2005 om bekæmpelse af hiv/aids,

– der henviser til Rådets konklusioner af 24. november 2005 om "Verdensaidsdagen - en 
EU-erklæring om hiv-forebyggelse med henblik på en aidsfri generation",

– der henviser til EU's narkotikastrategi (2005-2012) vedtaget af Rådet den 22. november 
2004,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om 
bekæmpelse af hiv/aids i EU og i nabolandene i perioden 2006-2009 
(KOM(2005)0654),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om et 
europæisk handlingsprogram til bekæmpelse af hiv/aids, malaria og tuberkulose gennem 
eksterne foranstaltninger (2007-2011) (KOM(2004)0726),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen om EU's naboskabspolitik –
strategidokument (KOM(2004)0373),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om 
styrkelse af EU's naboskabspolitik (KOM(2006)0726),

– der henviser til Dublin-erklæringen om partnerskab til bekæmpelse af hiv/aids i Europa 
og Centralasien, vedtaget på ministerkonferencen "nedbrydning af barriererne -
partnerskab til bekæmpelse af hiv/aids i Europa og Centralasien", som blev afholdt 
inden for rammerne af det irske EU-formandskab den 24. februar 2004,

– der henviser til "Vilnius-erklæringen" om foranstaltninger til fremme af bekæmpelsen af 
hiv/aids i Den Europæiske Union og i nabolandene, som blev vedtaget af ministre og 
regeringsrepræsentanter fra Den Europæiske Union og dens nabolande på konferencen 
"Europa og hiv/aids - nye udfordringer, nye muligheder", der blev afholdt i Vilnius i 
Litauen den 17. september 2004,

– der henviser til FN's Millennium-erklæring, der blev vedtaget af FN's 
generalforsamlings 55. samling den 18. september 2000, samt til FN's Millenniummål, 

  
1 P6_TA(2006)0321.
2 P6_TA(2006)0526.
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herunder især målsætningen om at vende spredningen af hiv/aids inden 2015,

– der henviser til forpligtelseserklæringen om hiv/aids, der blev vedtaget af FN's 
generalforsamling under dennes særlige samling om hiv/aids den 27. juni 2001,

– der henviser til FN's generalforsamlings resolution om "forpligtelseserklæringen om 
hiv/aids", der blev vedtaget den 2. august 2001,

– der henviser til FN's generalforsamlings opfølgning på gennemførelsen af 
forpligtelseserklæringen om hiv/aids "Towards universal access: Assessment by the 
United Nations Programme on HIV/AIDS on scaling up HIV prevention, treatment, 
care and support" (henimod en universel tilgang: evaluering på grundlag af FN's 
program om hiv/aids af optrapning af forebyggelse af hiv, behandling, pleje og støtte) af 
24. marts 2006,

– der henviser til FN's generalsekretærs rapport vedrørende forpligtelseserklæringen om 
hiv/aids: fem år senere, fra den 24. marts 2006,

– der henviser til "den politiske erklæring om hiv/aids", som FN's generalforsamling
vedtog den 2. juni 2006,

– der henviser til Verdenssundhedsorganisations hiv/aids-program "henimod universel 
adgang inden 2010" fra 2006,

– der henviser til UNAIDS' rapport fra 2006 om den globale aids-epidemi,

– der henviser til UNAIDS-rapporten "Aids Epidemic Update" fra december 2006,

– der henviser til EuroHIV's midtvejsrapport 2005 fra august 2006,

– der henviser til Eurobarometer-undersøgelsen om forebyggelse af aids fra februar 2006,

– der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 1399 (2004) samt 
dets henstilling 1675 (2004) om en europæisk strategi til fremme af seksuel og 
reproduktiv sundhed og seksuelle og reproduktive rettigheder,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0000/2006),

A. der henviser til, at mere end 39,5 millioner mennesker ifølge UNAIDS-rapporten "Aids 
Epidemic Update" fra 2006 globalt er hiv-smittet, og at 4,3 millioner mennesker er 
blevet smittet med hiv så sent som i 2006,

B. der henviser til, at EuroHIV's midtvejsrapport 2005 viser, at 215.510 mennesker blev 
smittet med hiv i perioden 1998-2005 i Den Europæiske Union, samt at 646.142 
mennesker blev smittet med hiv i Verdenssundhedsorganisationens europæiske region,

C. der henviser til, at rapporterne fra EuroHIV og UNAIDS bekræfter, at antallet af nye 
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HIV-infektioner stadig stiger alarmerende i Den Europæiske Union og i Unionens 
nabolande, samt at det anslåede antal hiv-smittede i en række lande er næsten tre gange 
højere end de officielle tal,

D. der henviser til, at den gruppe, der løber den største risiko for at blive smittet med hiv,
omfatter stiknarkomaner, mænd der dyrker sex med mænd, sexarbejdere, migranter,
fængslede og unge under 25,

E. der henviser til, at tre fjerdedele af de heteroseksuelle, som er blevet smittet med hiv i 
Vest- og Centraleuropa, ifølge UNAIDS-rapporten "Aids Epidemic Update" fra 2006 er 
immigranter og migranter,

F. der henviser til, at forebyggelsesprogrammer, herunder oplysning, øget adgang til 
information, samt adgang til behandling og rehabilitering af stofmisbrugere, er det mest 
effektive redskab til bekæmpelse af hiv/aids,

G. der henviser til, at EuroHIV ikke har nogen nationale data fra Spanien og Italien, selv 
om begge lande af EuroHIV betragtes som områder med udbredte epidemier,

H. der henviser til, at aktuelle data bekræfter, at omfanget af nye hiv-infektioner og antallet 
af aidssmittede er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat og i tilstødende lande, 
hvilket ligeledes gælder de grupper, der betragtes som mest sårbare,

I. der henviser til, at kvinder nu udgør 50 % af de hiv/aidssmittede over hele verden, men 
at deres særlige behov med hensyn til reproduktiv sundhed, herunder 
familieplanlægning, risikofri fødsler og amning, ofte ignoreres,

J. der henviser til, at det seneste Eurobarometer om aids-forebyggelse fra februar 2006 
viste, at 54 % af befolkningen i de 25 medlemsstater tror eller er overbevist om, at hiv-
smitte kan overføres ved "at kysse personer med aids eller hiv-positive personer på 
munden", og at 45 % tror eller er overbevist om, at man kan blive smittet med hiv "ved 
at drikke af det samme glas, som en person med aids eller en hiv-positiv person netop 
har drukket af",

K. der henviser til, at regeringsrepræsentanter fra Europa og Centralasien i "Dublin-
erklæringen" lovede at fremme en effektiv og ansvarlig forvaltning fra stats- og 
regeringschefernes side med henblik på at beskytte folk mod denne trussel mod deres 
fremtid, at fremme menneskerettighederne, løse problemerne i forbindelse med 
stigmatisering, sikre adgang til oplysning, information og tjenesteydelser for alle, der 
har behov herfor, samt at opføre bekæmpelsen af hiv/aids i Europa og Centralasien som 
et fast punkt på vore regionale institutioners og organisationers dagsordener,

L. der henviser til, at ministre og regeringsrepræsentanter fra Den Europæiske Union og 
dens nabolande på ny bekræftede de forpligtelser, der er indgået i "Dublin-erklæringen" 
med "Vilnius-erklæringen"; i begge erklæringer understreges nødvendigheden af 
effektive og omfattende foranstaltninger til opfølgning af de deri indeholdte aktioner,

M. der henviser til, at "Vilnius-erklæringen" eksplicit nævner brugen af nationale 
finansielle instrumenter samt fællesskabsfonde, herunder strukturfondene, til 
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gennemførelse af (vor) politik til bekæmpelse af hiv/aids,

N. der henviser til, at ikke-statslige organisationer ofte er afhængige af offentlig støtte; der 
endvidere henviser til, at udbudsprocedurer for fællesskabsfinansierede programmer 
sædvanligvis er komplicerede, samt at EU-medlemskab ofte medfører en pludselig 
indstilling af finansiel støtte til ikke-statslige organisationer fra andre internationale 
kilder end EU,

O. der henviser til, at de seneste års intense generiske konkurrence i forbindelse med 
førstevalgsantiretroviral medicin har ført til et prisfald på næsten 99 %, fra 10.000 $ til 
ca. 130 $ pr. patient pr. år, men at priserne på andetvalgsmedicin, som patienterne har 
brug for, da de med tiden bliver immune, stadig er høje, især på grund af de stadig flere 
barrierer i form af patenter i de vigtigste lande, som producerer generisk medicin,

P. der henviser til, at der ikke findes nogen vaccine mod hiv, og at man stadig forsker i 
mikrobicider og anden udvikling af innovativ medicin,

Q. der henviser til, at 10 % af alle nye hiv-infektioner globalt ifølge 
Verdenssundhedsorganisationen kan relateres til stiknarkomaner, og at mindre end 5 % 
af alle stiknarkomaner på verdensplan har adgang til effektiv hiv-prævention, 
behandling og sundhedspleje,

R. der henviser til, at tuberkulose fremskynder udviklingen af hiv til aids, og at 90 % af 
hiv-positive dør af tuberkulose, få måneder efter at de har udviklet aktive 
tuberkulosesymptomer på grund af manglen på behørig behandling, hvilket resulterer i, 
at en tredjedel af alle dødsfald blandt aidsramte er forårsaget af tuberkulose,

1. hilser Kommissionens meddelelse om bekæmpelse af hiv/aids i Den Europæiske Union 
og i nabolandene velkommen og støtter de aktioner og initiativer, der foreslås iværksat 
heri;

2. anmoder Kommissionen om at analysere de senest tilgængelige data om nye hiv-
infektioner for at kunne identificere de lande og befolkningsgrupper, der er hårdest ramt 
af denne epidemi, og viderebringe oplysningerne til de respektive medlemsstater;

3. opfordrer Kommissionen til på grundlag af de nationale data fra medlemsstaterne at 
identificere de mest sårbare grupper i hvert samfund og at opstille en udtømmende liste 
over sådanne grupper, således at Kommissionen og medlemsstaterne får mulighed for at 
nå disse grupper og løse deres problemer effektivt under hensyntagen til hvert enkelt 
lands særpræg, samt at give dem oplysning om, hvorledes de kan beskytte sig selv og 
deres partnere;

4. henstiller indtrængende til Kommissionen at overveje iværksættelse af passende 
foranstaltninger rettet mod migranter og immigranter i Den Europæiske Union, især når 
disse kommer fra lande med høje prævalensrater, for at bremse den alarmerende tendens 
i retning af nye hiv-infektioner blandt disse grupper;

5. understreger betydningen af at rapportere korrekte data; opfordrer medlemsstaterne til at 
forbedre kvaliteten af deres respektive testning og rapporteringsmetoder;
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6. noterer sig, at Det Europæiske Center for Forebyggelse af Kontrol med Sygdomme 
(ECDC) vil påtage sig det fulde ansvar for overvågning, indsamling og offentliggørelse 
af data vedrørende hiv/aids i 2008; henstiller indtrængende til Kommissionen at 
iværksætte behørige foranstaltninger for at forhindre et eventuelt tomrum i 
rapporteringen af nye data; anmoder ECDC om at være opmærksom på følsomme 
aspekter af dette område, når det offentliggør rapporter;

7. opfordrer Spanien og Italien til at aflægge rapport om deres nationale data til ECDC;

8. henstiller indtrængende til Kommissionen at gøre brug af alle til rådighed stående 
instrumenter, som f.eks. naboskabspolitikken, den Nordlige Dimension og TACIS, for 
at nå de sårbare befolkningsgrupper i nabolandene;

9. opfordrer Kommissionen til at fremme gennemførelsen af foranstaltninger til 
forebyggelse af sygdommen med henblik på at mindske skadevirkningerne heraf, 
herunder brugen af kondomer, substitutionsbehandling, adgang til frivillig testning, 
ombytning af kanyler og sprøjter, samt rådgivning af medlemmer af de grupper, der 
anses for sårbare, eller som er smittet med hiv;

10. hilser Kommissionens initiativ til etablering et civilsamfundsforum og tilskynder 
Kommissionen til at fortsætte og intensivere dets samarbejde med civilsamfundet inden 
for rammerne af dette forum;

11. tilskynder medlemsstaterne til at undersøge mulighederne for at etablere 
civilsamfundsfora på nationalt plan for at forbedre samarbejdet mellem de nationale 
offentlige myndigheder, sundhedsvæsenet og de lokale ikke-statslige organisationer, 
som arbejder med hiv/aids;

12. understreger betydningen af både "Dublin-erklæringen" og "Vilnius-erklæringen" og 
opfordrer Kommissionen til at følge op på disse erklæringer;

13. understreger nødvendigheden af, at Kommissionen strømliner sine bestræbelser på at 
bekæmpe hiv/aids inden for de forskellige ansvarlige generaldirektorater og på at 
forbedre de forskellige administrative procedurer og mekanismer med henblik på at 
iværksætte så effektive og koordinerede foranstaltninger som muligt for at undgå 
dobbeltnormer og for at opnå de bedst mulige synergier;

14. beklager, at de eksisterende regler om direkte fællesskabsfinansiering af ikke-statslige 
organisationer samt reglerne om deres deltagelse i projekter finansieret via 
fællesskabsprogrammer ikke er blevet harmoniseret; anmoder Kommissionen om at 
evaluere de eksisterende procedurer for at forbedre de ikke-statslige organisationers 
adgang til forskellige former for fællesskabsfinansiering;

15. gentager, at EU-medlemskab ofte betyder en brat afslutning på finansiel støtte til ikke-
statslige organisationer fra andre internationale kilder end EU; opfordrer derfor 
Kommissionen til snarest muligt at overvåge situationen i Bulgarien og Rumænien og 
foreslå foranstaltninger til at udfylde det finansielle tomrum;

16. tilskynder Kommissionen til klart at definere reglerne for anvendelse af strukturfondene 
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og socialfondene for hiv/aids-relaterede projekter og/eller programmer;

17. tilskynder Kommissionen til at benytte alle til rådighed stående muligheder inden for 
det 7. forskningsrammeprogram med henblik på fortsat at subventionere og identificere 
flere låneprojekter vedrørende udviklingen af ny innovativ ARV-medicin, vacciner og 
mikrobicider;

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til at afsætte bevillinger til 
forebyggelsesforanstaltninger inden for rammer af programmet for Fællesskabets 
indsats inden for folkesundhed med henblik på bekæmpelse af hiv/aids;

19. anmoder Kommissionen om især at være opmærksom på at fremme seksuelle og 
reproduktive sundhedsprogrammer for kvinder for at imødegå feminiseringen af 
epidemien;

20. anmoder Kommissionen om fortsat at yde økonomisk hjælp og generelt støtte den 
globale fonds værdifulde bestræbelser på at bekæmpe aids, tuberkulose og malaria; 
opfordrer medlemsstaterne til at gøre det samme;

21. påpeger, at en samtidig hiv/tb-infektion ligger til grund for en tredjedel af alle dødsfald 
blandt hiv-positive; henstiller derfor indtrængende til Kommissionen og 
medlemsstaterne at anerkende dette ved at udarbejde og fremme programmer til 
bekæmpelse af begge infektioner på samme tid;

22. understreger betydningen af ansvarlighed hos regeringer, sundhedsvæsener, 
medicinalindustrien, ikke-statslige organisationer og i civilsamfundet for at sikre, at 
målsætningerne for universel dækning af forebyggelse, behandling og pleje opfyldes;

23. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte eller støtte programmer 
til bekæmpelse af homofobi og stigmatisering for at nedbryde de barrierer, som 
hæmmer en effektiv bekæmpelse af hiv/aids;

24. tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at gå i spidsen, når det gælder om på 
europæisk, nationalt og lokalt plan at fremme og finansiere adgangen til oplysning om 
hiv/aids, herunder rådgivning om ansvarlig seksuel adfærd og forebyggelse af seksuelt 
overførte sygdomme, samt til information, testning og dertil knyttede tjenesteydelser, 
med behørig hensyntagen til principperne om fortrolighed og informeret samtykke;

25. henstiller indtrængende til Kommissionen at vurdere mulighederne for at etablere 
offentlig-private partnerskaber med nabolandene for at fremme supplerende metoder til 
bekæmpelse af hiv/aids;

26. glæder sig over det snarlige tyske formandskabs initiativ til at organisere konferencen 
"ansvar og partnerskab - sammen mod hiv/aids" fra den 12.-13. marts 2007 i Bremen, 
samt over, at Madrid vil være vært for den 11. europæiske konference om aids fra den 
24.-27. oktober 2007;

27. påskønner de ikke-statslige organisationers vigtige indsats i forbindelse med hiv/aids-
oplysning, forebyggelse og bevidstgørelse, samt de hiv/aidssmittedes indsats;
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28. foreslår, at der etableres et "clearinghouse" på europæisk plan med det formål at 
indsamle og analysere bedste praksis ifølge alle de institutioner og organisationer, der er 
aktive i bekæmpelsen af hiv/aids; mener at en sådan mekanisme vil kunne bidrage til at 
afsløre mangler i forbindelse med de eksisterende aktioner og til at formulere nye 
strategier;

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og
medlemsstaternes regeringer.
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BEGRUNDELSE

Indledning

De seneste tendenser viser klart, at antallet af mennesker smittet med hiv (humant 
immundefekt virus), herunder mennesker smittet med aids (erhvervet immundefekt syndrom), 
samt antallet af mennesker, der dør af aids-relaterede sygdomme, stiger vedvarende. Hvert år 
smittes flere og flere kvinder og unge med hiv i Den Europæiske Union og dens nabolande. 
Risikobetonet adfærd, som f.eks. ubeskyttet sex og stiknarkomani, er og bliver de vigtigste 
årsager til hiv-infektion. De alarmerende resultater af nylige undersøgelser viser, hvorledes 
indvandrere og migrerende befolkningsgrupper er blevet en af de største risikogrupper. Andre 
særligt sårbare befolkningsgrupper omfatter sexarbejdere og mænd, der dyrker sex med 
mænd.

De første tilfælde af hiv-infektioner konstateredes i 1981 i USA. Læger observerede et højt 
antal af usædvanlige dødsfald forårsaget af sjældne former for kræft, som sædvanligvis kun 
forekommer hos ældre, som dødsårsagen hos unge homoseksuelle. Efter en nøje kontrol med 
udviklingen af den nye sygdom, som på daværende tidspunkt kun formodedes at ramme 
homoseksuelle, erkendte eksperterne hurtigt, at de drejede sig om en ny form for 
virusinfektion, som kunne ramme alle mennesker. Til dags dato har udviklingen af en 
behandling af disse nye symptomer vist sig at være meget vanskelig på grund af sygdommens 
retrovirale natur.

Indførelsen af antiretroviral medicin (ARV) i slutningen af 1980'erne sammen med forskellige 
oplysningskampagner medvirkede i høj grad til at bremse udbredelsen af smitten i Vesteuropa 
og i USA. I de seneste år er antallet af nye hiv-infektioner steget igen. Den nye bølge af 
infektioner rammer især kvinder, stiknarkomaner og unge. Eftersom aids i modsætning til 
tidligere ikke længere betragtes som en dødsdom, udviser mange en risikobetonet adfærd og 
lukker øjnene for risikoen for en infektion.

Takket være udviklingen af den nye ARV-medicin lever et stadigt større antal mennesker med 
hiv/aids. Dette belaster den eksisterende sundhedsinfrastruktur og har skabt et helt nyt sæt 
logistiske problemer med hensyn til ressourcer. Der er forholdsvis nem adgang til 
antiretroviral behandling i Vesteuropa (EU-15). I de nye medlemsstater er situationen 
imidlertid fuldstændig anderledes. Disse medlemsstater har efter deres tiltrædelse af EU 
skullet betale standardprisen for ARV-medicin i Europa. Det er meget vanskeligt for disse 
lande at finansiere generel adgang til ARV-medicin for alle, der har behov herfor.

Det syndrom, der senere blev kaldt aids, har i år "25 års jubilæum". I de mellemliggende år er 
der gjort mange fremskridt og sket mange gennembrud. Men de grundlæggende 
kendsgerninger er og bliver de samme: der findes ikke nogen vaccine mod hiv og intet middel 
mod aids-relaterede sygdomme. For at ændre denne situation må vi øge vore fælles 
bestræbelser på at finde et middel mod denne smitsomme sygdom. Siden påvisningen af de 
allerførste sygdomstilfælde forholder det sig endvidere stadig således, at hiv/aids-smittede 
stadigvæk er genstand for en del fordomme og diskrimination. Dette skyldes tilsyneladende, 
at de mest sårbare grupper allerede tilhører samfundets marginaliserede befolkningsgrupper.
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Ordførerens udtalelse

Ordføreren udtrykker tilfredshed med "Dublin-erklæringen" og "Vilnius-erklæringen" og 
understreger betydningen heraf. Desuden opfordrer han Kommissionen og medlemsstaterne 
til at holde deres løfter om en effektiv opfølgning af de forpligtelser, som de har påtaget sig i 
medfør heraf. Han hilser endvidere Kommissionens meddelelse om bekæmpelse af hiv/aids i 
EU og i nabolandene velkommen. Ud fra den betragtning at de østeuropæiske lande må slås 
med de høje nye hiv-infektionsrater, glæder det ham især, at Kommissionen har foreslået en 
så bred tilgang og medtaget nabolandene i meddelelsens anvendelsesområde i erkendelsen af, 
at hiv/aids ikke kan stoppes af grænser, og at problemerne derfor kun kan løses ved en 
integreret og omfattende indsats på både det politiske, sociale, institutionelle og økonomiske 
område. Ordføreren er af den faste overbevisning, at der kun kan dæmmes op for denne 
sygdom, og at problemerne i forbindelse hermed kun kan løses, hvis alle ansvarlige aktører og 
institutioner, herunder civilsamfundet og private virksomheder, arbejder sammen mod dette 
fælles mål og strømliner alle deres bestræbelser for derved at opnå synergier og en mere 
effektiv, koordineret og integreret indsats til bekæmpelse af hiv/aids.

Forslag og henstillinger

Ordføreren påpeger, at der er behov for en omfattende oplysningskampagne for Den 
Europæiske Union. Kommissionen indførte en kampagne "Aids … husker du mig?" i løbet af 
indeværende år. Ordføreren er overbevist om, at medlemsstaterne bør følge kampagnen op 
ved at iværksætte nationale oplysningskampagner med fokus på de grupper, der betragtes som 
de mest sårbare i de forskellige lande. Ordføreren foreslår desuden et yderligere omfattende 
og koordineret tiltag for at bekæmpe stigmatisering og diskrimination.

Hvad angår nabolandene, anbefaler ordføreren, at man i fuld udstrækning benytter de 
eksisterende strukturer til at fremme et koordineret tiltag i kampen mod hiv/aids, herunder 
eksisterende fonde med henblik på et grænseoverskridende samarbejde. Med henblik på i 
højere udstrækning at støtte nabolandene i deres bekæmpelse af denne epidemi foreslår 
ordføreren, at man udnytter de muligheder, som offentlig-private partnerskaber frembyder, for 
at yde støtte og øge de mest sårbare befolkningsgruppers kendskab hertil.

Desuden ønsker ordføreren at henlede opmærksomheden på de omfattende bestræbelser, som 
forskellige ikke-statslige organisationer inden for EU udfolder. Han nærer bekymring over 
den alvorlige mangel på finansiel støtte til de ikke-statslige organisationer i en række af de 
medlemsstater, der tiltrådte Den Europæiske Union i 2004. Han slår til lyd for en fornyet 
evaluering af mekanismerne til Kommissionens finansiering af projekter og programmer. 
Lokale og nationale ikke-statslige organisationer i Den Europæiske Union og i nabolandene
udfører et meget vigtigt græsrodsarbejde i forbindelse med bekæmpelsen af epidemien. Det er 
derfor af den største betydning at sikre, at disse organisationer vedvarende modtager 
økonomisk støtte, også fremover. Ordføreren ønsker endvidere at påpege, at Rumænien og 
Bulgarien højst sandsynlig vil være op imod de samme problemer, når de bliver medlemmer 
af Den Europæiske Union i 2007.

Ordføreren opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at vurdere, ved hjælp 
af hvilke foranstaltninger der vil kunne ydes støtte til de forskellige nationale 
sundhedssystemer, som finder det vanskeligt at sikre universel adgang til en bekostelig ARV-
behandling. For at lette presset på sundhedssystemerne, især i nabolandene, er det vigtigt at 
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udvikle nye metoder med henblik på et samarbejde med f.eks. medicinalindustrien og andre 
private virksomheder via offentlig-private partnerskaber.

I "Vilnius-erklæringen" foreslås eksplicit brugen af strukturfonde og andre fællesskabsfonde 
til bekæmpelse af denne epidemi. Det er vigtigt i fuld udstrækning at gøre brug af 
strukturfondene og snarest muligt at undersøge alle de muligheder, som er forbundet med 
dette og de øvrige EU-instrumenter.
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