
PR\643708ET.doc PE 382.406v01-00
Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

ESIALGNE
2006/2232(INI)

19.12.2006

RAPORTI PROJEKT
HIV/AIDSi vastane võitlus Euroopa Liidus ja naaberriikides aastatel 2006–
2009
(2006/2232(INI))

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Georgs Andrejevs



PE 382.406v01-00 2/11 PR\643708ET.doc
Freelance-tõlge

ET

PR_INI

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK............................................3

SELETUSKIRI ......................................................................................................................9



PR\643708ET.doc 3/11 PE 382.406v01-00
Freelance-tõlge

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

HIV/AIDSi vastase võitluse kohta Euroopa Liidus ja naaberriikides aastatel 2006–2009
(2006/2232(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 6. juuli 2006. aasta resolutsiooni HIV/AIDSi kohta: aeg tegutseda1;

– võttes arvesse oma 30. novembri 2006. aasta resolutsiooni AIDSi kohta2;

– võttes arvesse nõukogu 6. juuni 2005. aasta järeldusi võitluse kohta HIV/AIDSi vastu;

– võttes arvesse 24. novembri 2005. aasta nõukogu järeldusi „Ülemaailmne AIDSi vastu 
võitlemise päev – ELi avaldus HIV ennetamise kohta AIDSivaba põlvkonna nimel”

– võttes arvesse ELi uimastivastast strateegiat (2005–2012), mille nõukogu kinnitas 22. 
novembril 2004;

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile „HIV/AIDSi vastase 
võitluse kohta Euroopa Liidus ja naaberriikides aastatel 2006–2009” (KOM(2005)0654);

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Euroopa ühtne 
poliitika raamistik välistegevusteks HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi vastu 
võitlemisel” (KOM(2004)0726);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa naabruspoliitika strateegiadokumendi kohta 
(KOM(2004)0373);

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa 
naabruspoliitika arendamise kohta (KOM(2006)0726);

– võttes arvesse Dublini deklaratsiooni partnerluse kohta võitluseks HIV/AIDSi vastu 
Euroopas ja Kesk-Aasias, mis võeti vastu Iiri ELi eesistumise ajal 24. veebruaril 2004 
toimunud ministrite konverentsil „Barjääride purustamine – partnerlus võitluses 
HIV/AIDSiga Euroopas ja Kesk-Aasias”;

– võttes arvesse Vilniuse deklaratsiooni meetmete tugevdamise kohta reageerimiseks 
HIV/AIDSile Euroopa Liidus ja naaberriikides, mis võeti vastu Euroopa Liidu ja 
naaberriikide ministrite ja valitsuste esindajate poolt Vilniuses, Leedus 17. septembril 
2004 toimunud konverentsil „Euroopa ja HIV/AIDS – uued väljakutsed, uued 
võimalused”;

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni millenniumi deklaratsiooni, mis võeti 
vastu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peaassamblee 55. istungjärgul 18. septembril 
2000, samuti ÜRO millenniumi eesmärke ja eriti HIV/AIDSi leviku vähendamise 
eesmärki 2015. aastaks;

  
1 P6_TA(2006)0321.
2 P6_TA(2006)0526.



PE 382.406v01-00 4/11 PR\643708ET.doc
Freelance-tõlge

ET

– võttes arvesse kohustuste deklaratsioon HIV/AIDSi osas, mis võeti vastu ÜRO 
peaassamblee HIV/AIDSi käsitleval eriistungil 27. juunil 2001;

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peaassamblee poolt 2. augustil 2001. 
aastal vastu võetud resolutsiooni, mis käsitleb kohustuste deklaratsiooni HIV/AIDSi 
kohta;

– võttes arvesse ÜRO peaassamblee 24. märtsi 2006. aasta HIV/AIDSi käsitleva kohustuste 
deklaratsiooni „Üldise juurdepääsu suunas: Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
HIV/AIDSi käsitleva programmi hindamine HIV ennetamise, ravi, hoolduse ja toetuse 
suurendamise osas” rakendamise seiret;

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri 24.märtsi 2006. aasta 
aruannet, mis käsitleb kohustuste deklaratsiooni HIV/AIDSi kohta: viis aastat hiljem;

– võttes arvesse ÜRO peaassamblee 2. juunil 2006. aastal vastu võetud poliitilist 
deklaratsiooni HIV/AIDS kohta;

– võttes arvesse WHO 2006. aasta HIV/AIDSi programmi „Üldise juurdepääsu suunas 
2010. aastaks”;

– võttes arvesse UNAIDSi 2006. aasta aruannet ülemaailmse AIDSi-epideemia kohta;

– võttes arvesse UNAIDSi 2006. aasta detsembri AIDSI-epideemia aruannet;

– võttes arvesse EuroHIVi 2006. aasta augusti aruannet 2005. aasta poolaasta kohta;

– võttes arvesse Eurobaromeetri 2006. aasta veebruari andmeid AIDSi ennetamise kohta;

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee resolutsiooni 1399 (2004), 
samuti tema soovitust 1675 (2004) Euroopa strateegia kohta seksuaalse ja 
reproduktiivtervise ning õiguste edendamiseks;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A6-0000/2007),

A. arvestades, et UNAIDSi 2006. aasta AIDSi-epideemia aruande alusel on kogu maailmas 
rohkem kui 39,5 miljonit HIViga nakatunud inimest ja 2006. aastal lisandus 4,3 miljonit 
uut HIV-kandjat;

B. arvestades, et EuroHIVi 2005. aasta poolaasta aruanne näitab, et ajavahemikus 1998–2005 
lisandus Euroopa Liidus 215 510 uut HIV-nakkusega inimest ja Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) Euroopa piirkonnas lisandus 646 142 uut HIV-kandjat;

C. arvestades, et EuroHIVi ja UNAIDSi aruanded kinnitavad, et HIViga nakatumiste arv 
Euroopa Liidus ning samuti naaberriikides kasvab murettekitava kiirusega ning et 
teatavates riikides on hinnanguline HIViga nakatunud inimeste arv peaaegu kolm korda 
suurem kui ametlikud andmed näitavad;
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D. arvestades, et kõige kõrgema HIViga nakatumise riskiga rühmad hõlmavad süstivaid 
narkomaane, mehi, kes on seksuaalsuhetes meestega, elukutselisi seksitöötajad, rändajaid, 
vange ja alla 25 aasta vanuseid noori;

E. arvestades, et UNAIDSi 2006. aasta AIDSi-epideemia aruande alusel tehti kindlaks, et 
umbes kolm neljandikku Lääne- ja Kesk-Euroopas heteroseksuaalsel teel HIViga 
nakatunud inimestest on sisserännanud ja migrandid;

F. arvestades, et ennetusprogrammid, sealhulgas haridus, suurem juurdepääs teabele, ja 
juurdepääs ravile ning narkomaania taastusabi kujutavad endast kõige tõhusamaid 
vahendeid võitluses HIV/AIDSi vastu;

G. arvestades, et EuroHIVil puuduvad andmed olukorra kohta Hispaanias ja Itaalias, ehkki 
EuroHIV peab mõlemat riiki epideemia laia levikuga alaks;

H. arvestades, et hiljuti saadud andmed kinnitavad, et uute HIViga nakatumiste ulatus, samuti 
AIDSi põdevate inimeste arv erineb igas liikmesriigis ja naaberriikides, sama kehtib kõige 
haavatavamaks peetavate rühmade kohta;

I. arvestades, et naised esindavad nüüdseks 50% HIV-positiivsetest või AIDSi põdevatest 
inimestest kogu maailmas, kuid nende reproduktiivtervisega seotud erivajadused jäävad 
sageli tähelepanuta, pidades silmas pereplaneerimist, turvalist sünnitamist ja imikute 
rinnaga toitmist;

J. arvestades, et Eurobaromeetri viimased andmed 2006. aasta veebruarist näitasid AIDSi 
ennetamise kohta, et 54% EL-25 elanikkonnast usub või on veendunud, et HIViga on 
võimalik nakatuda, suudeldes suule AIDSi põdevat või HIV-positiivset inimest, ja 45% 
usub või on veendunud, et HIViga on võimalik nakatuda, juues klaasist, mida vahetult 
enne seda kasutas AIDSi põdev või HIV-positiivne inimene;

K. arvestades, et Euroopa ja Kesk-Aasia valitsuste esindajad lubasid Dublini deklaratsiooniga 
edendada tugevat ja arvestatavat juhtimist riigipeade ja valitsuste tasemel, et kaitsta 
inimesi selle ohu eest tulevikus, ning edendada inimõigusi ja tegeleda stigmatiseerimisega 
ning tagada juurdepääs haridusele, teabele ja teenustele kõigi jaoks, kes seda vajavad, ning 
leida HIV/AIDSi vastasele võitlusele Euroopas ja Kesk-Aasias kindel ja püsiv koht 
piirkonna institutsioonide ja organisatsioonide tegevuskavasse;

L. arvestades, et ministrid ja Euroopa Liidu ning naaberriikide valitsuste esindajad kinnitasid 
veel kord Dublini deklaratsioonis koos Vilniuse deklaratsiooniga endale võetud kohustusi; 
mõlemad deklaratsioonid rõhutavad vajadust tugevate ja laiaulatuslike järelmeetmete 
järele, et neis loetletud tegevusi ellu viia;

M. arvestades, et Vilniuse deklaratsioon mainib väga selgelt nii riiklike rahaliste vahendite 
kui ka ühenduse fondide kasutamist, kaasa arvatud struktuurifondid, HIV/AIDSi vastu 
suunatud ühenduse poliitikate rakendamiseks;

N. arvestades, et valitsusvälised organisatsioonid sõltuvad sageli avaliku sektori rahalistest 
vahenditest; arvestades, et ühenduse poolt rahastatavate programmide 
pakkumismenetlused on tavaliselt keerulised ja et ELi liikmesriigiks saamine tähendab 
valitsusvälistele organisatsioonidele sageli rahvusvahelistest allikatest väljastpoolt ELi 
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saadud rahalise toetuse järsku lõppemist;

O. arvestades, et viimastel aastatel on pingeline toodetevaheline konkurents eelkõige esimese 
astme antiretroviirusravimite osas toonud kaasa peaaegu 99% hinnalanguse, 10 000 USA 
dollarilt umbes 130 USA dollarile patsiendi kohta aastas, kuid teise astme ravimite 
hinnad, mida patsiendid resistentsuse loomuliku arengu tõttu vajavad, püsivad kõrgel, 
peamiselt suurenenud patendibarjääride tõttu geneerilisi ravimeid toovates võtmeriikides;

P. arvestades, et HIVi vastane vaktsiin puudub ning uuringud mikrobiotsiidide ja teiste uute 
uudsete ravimite väljatöötamiseks jätkuvad;

Q. arvestades, et WHO hinnangul on 10% kõikidest uutest HIV-nakkustest kogu maailmas 
seotud narkootikumide süstimisega, ja kogu maailma süstivatest narkomaanidest pääseb 
vähem kui 5% juurde HIVi ennetamisele, ravile ja hooldusteenustele;

R. arvestades, et tuberkuloos kiirendab HIVi üleminekut AIDSiks, ja et 90% HIV-
positiivsetest inimestest sureb tuberkuloosi vajaliku ravi puudumise tõttu mõne kuu 
jooksul pärast aktiivsete tuberkuloosi sümptomite ilmnemist, mis lubab järeldada, et 
hinnanguliselt ühe kolmandiku AIDSihaigete surma põhjuseks on tuberkuloos,

1. tervitab komisjoni teatist HIV/AIDSi vastase võitluse kohta Euroopa Liidus ja 
naaberriikides ning toetab selles soovitatud tegevusi ja algatusi;

2. palub komisjonil analüüsida kõige värskemaid andmeid uute HIV-nakkuste kohta, et 
tuvastada riigid ja elanikkonnarühmad, keda epideemia kõige rängemalt mõjutab, ning 
teatada saadud tulemustest vastavatele liikmesriikidele;

3. kutsub komisjoni üles liikmesriigi poolt esitatud riigisiseste andmete põhjal kindlaks 
tegema iga ühiskonnakihi kõige haavatavamad rühmad ja koostama selliste rühmade 
ammendav loetelu, et komisjon ja liikmesriigid saaksid nendega riigi eripära arvesse 
võttes tulemuslikult tegeleda ja nendeni jõuda, varustades neid teabega, kuidas ennast ja 
oma partnereid kaitsta;

4. õhutab komisjoni kaaluma sobivaid meetmeid migrantide ja sisserännanud elanikkonnani 
jõudmiseks Euroopa Liidus, eriti kui nad tulevad kõrge esinemissagedusega riikidest, et 
aeglustada murettekitavat soodumust uute HIV-nakkuste ilmnemiseks kõnealustes 
rühmades;

5. rõhutab aruannetes täpsete andmete esitamise tähtsust; kutsub liikmesriike üles tõstma 
oma testimise ja aruandlusmeetodite kvaliteeti;

6. märgib, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) võtab endale täieliku 
vastutuse järelevalve, HIV/AIDSi käsitlevate andmete kogumise ja avaldamise eest 2008. 
aastal; nõuab tungivalt, et komisjon võtaks asjakohaseid meetmeid, et vältida võimalikke 
lünki uute andmete esitamisel; palub ECDC-l aruannete avaldamisel arvestada asjaoluga, 
et tegemist on tundliku teemaga;

7. kutsub Hispaaniat ja Itaaliat üles esitama oma riigisisesed andmed ECDC-le;

8. soovitab komisjonil kasutada kõiki saadavalolevaid vahendeid, nagu näiteks 
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naabruspoliitika, Põhjamõõde ja TACIS, et saavutada kontakt naaberriikide elanikkonna 
haavatavate rühmadega;

9. kutsub komisjoni üles edendama ennetamis- ja kahjuvähendamismeetmete rakendamist, 
sealhulgas kondoomide kasutamist, narkootikumide asendusravi, vabatahtliku testimise 
kättesaadavust, puhaste nõelte ja süstalde vahetust ning kõnealuste rühmade liikmete 
nõustamist, keda peetakse HIV-nakkuste suhtes haavatavaks või kes on juba HIViga 
nakatunud;

10. tervitab komisjoni algatust luua kodanikuühiskonna foorum ning julgustab komisjoni 
jätkama ja tugevdama oma koostööd kodanikuühiskonnaga kõnealuse foorumi raames;

11. julgustab liikmesriike uurima võimalusi riigisiseste kodanikuühiskonna foorumite 
loomiseks, et parandada koostööd valitsusasutustega, tervishoiuasutustega ja kohalike 
valitsusväliste organisatsioonidega, mis tegutsevad HIV/AIDSi valdkonnas;

12. rõhutab nii Dublini kui ka Vilniuse deklaratsiooni tähtsust ja soovitab komisjonil nendest 
juhinduda;

13. rõhutab, et komisjonil on vaja kooskõlastada oma pingutused HIV/AIDSi vastu 
võitlemiseks erinevate vastutavate peadirektoraatidega ja täiustada erinevaid 
haldusmenetlusi ning mehhanisme meetmete võimalikult tõhusaks ja kooskõlastatud 
kasutamiseks, et vältida kahekordseid standardeid ning saavutada suurim võimalik 
sünergia;

14. taunib asjaolu, et valitsusväliste organisatsioonide jaoks kehtivad ühenduse poolse 
otserahastamise eeskirjad, samuti seda, et nende osalemise eeskirjad ühenduse 
programmide kaudu rahastatavates projektides on ühtlustamata; palub komisjonil hinnata 
kehtivaid eeskirju eesmärgiga parandada valitsusväliste organisatsioonide juurdepääsu 
ühenduse poolse rahastamise erinevatele vormidele;

15. kordab, et ELi liikmesriigiks saamine tähendab valitsusvälistele organisatsioonidele sageli 
rahvusvahelistest allikatest väljastpoolt ELi saadud rahalise toetuse järsku lakkamist; 
kutsub seetõttu komisjoni kiirkorras läbi vaatama Bulgaaria ja Rumeenia olukorda ning 
tegema ettepanekud rahaliste vahendite puuduse kõrvaldamise meetmete kohta;

16. kutsub komisjoni üles selgelt sõnastama struktuurifondide ja sotsiaalfondide vahendite 
kasutamise reegleid HIV/AIDSiga seotud projektide ja/või programmide jaoks;

17. julgustab komisjoni kasutama kõiki 7. teadusuuringute raamprogrammi kaudu 
kättesaadavaid võimalusi, et edaspidigi jätkata uudsete antiretroviirusravimite, vaktsiinide 
ja mikrobiotsiidide väljatöötamisega seotud paljutõotavate projektide rahastamist ja 
tuvastamist;

18. nõuab tungivalt, et komisjon eraldaks vahendeid ennetusmeetmete jaoks HIV/AIDSi vastu 
võitlemise rahvatervise tegevusprogrammi raames;

19. palub komisjonil pöörata erilist tähelepanu naiste jaoks mõeldud seksuaal- ja 
reproduktiivtervise programmide edendamiseks, et tõkestada epideemia levikut naiste 
seas;
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20. ootab, et komisjon jätkaks AIDSi, tuberkuloosi ja malaaria vastu võitlemise maailmafondi 
jõupingutuste rahalist abistamist ja üldise toetuse osutamist; kutsub liikmesriike seda 
eeskuju järgima;

21. juhib tähelepanu sellele, et HIV/tuberkuloosi liitnakkus on ühe kolmandiku HIV-
positiivsete inimeste surma põhjuseks; soovitab seetõttu tungivalt komisjonil ja 
liikmesriikidel nimetatud asjaolu tunnistada mõlema nakkuse vastu üheaegse võitluse 
programmide loomisega ja nende edendamisega;

22. rõhutab valitsuste, tervishoiuteenuste osutajate, ravimitööstuse, valitsusväliste 
organisatsioonide ja kodanikuühiskonna vastutuse olulisust ennetamise, ravi ja hoolduse 
täieliku hõlmatuse eesmärkide täitmise kindlustamisel;

23. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles algatama või toetama homofoobia ja 
stigmatiseerimise vastu võitlemise programme, et purustada tõkkeid, mis pärsivad 
tulemuste saavutamist HIV/AIDSi vastu peetavas võitluses;

24. julgustab komisjoni ja liikmesriike ilmutama juhtivat rolli juurdepääsu edendamisel ja 
rahastamisel HIV/AIDSi alasele haridusele Euroopa, riiklikul ja kohalikul tasandil, 
sealhulgas nõustamisele vastutustundliku seksuaalkäitumise ja sugulisel teel 
edasikanduvate haiguste ennetamise osas, ning teabele, testimisele ja seonduvatele 
teenustele, arvestades konfidentsiaalsuse ja teadva nõusoleku põhimõtteid;

25. soovitab komisjonil hinnata võimalust avaliku ja erasektori partnerluse loomiseks 
naaberriikide vahel, et arendada täiendavaid võimalusi võitluseks HIV/AIDSi vastu;

26. tervitab Saksamaa kui vastse eesistujariigi algatust korraldada konverents „Vastutus ja 
partnerlus – koos HIV/AIDSi vastu” 12.–13. märtsini 2007 Bremenis, samuti asjaolu, et 
Madrid on Euroopa XI AIDSi konverentsi võõrustaja 24.–27. oktoobril 2007;

27. tunnustab valitsusväliste organisatsioonide tehtud töö tähtsust HIV/AIDSi alase hariduse, 
ennetamise ja teadlikkuse tõstmise valdkonnas, samuti tööd HIV-kandjate ja 
AIDSihaigete juures;

28. teeb ettepaneku asutada teabevahetusvõrgustik Euroopa tasandil, mille eesmärgiks on 
koguda ja analüüsida kõikide institutsioonide ja organisatsioonide aktiivse HIV/AIDSi 
vastase võitluse parimaid kogemusi; usub, et selline mehhanism aitaks tuvastada jooksvate 
tegevuste puudujääke ja kujundada uusi strateegiaid;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Viimase aja suundumused näitavad selgelt, et HIViga (inimese immuunpuudulikkuse viirus) 
nakatunud inimeste, sealhulgas AIDSi (omandatud immuunpuudulikkuse sündroom) põdevate 
inimeste ja AIDSiga seonduvate haiguste tõttu surevate inimeste arv üha kasvab. Igal aastal 
saab Euroopa Liidus ning samuti naaberriikides üha rohkem naisi ja noorukeid HIV-nakkuse. 
Riskikäitumine, nagu mitteturvaline seks ja narkootikumide süstimine, jääb HIViga 
nakatumise peamiseks viisiks. Kõige viimased uurimused näitavad murettekitavalt, kuidas 
sisserännanutest ja migrantidest elanikkond on muutunud üheks kõige olulisemaks 
riskigrupiks. Teistesse eriti haavatavatesse elanikkonna rühmadesse kuuluvad elukutselised 
seksitöötajad ja mehed, kes on seksuaalsuhetes meestega.

Esimesi HIViga nakatumise juhtumid tuvastati 1981. aastal Ameerika Ühendriikides. Arstid 
märkasid ebatavaliste surmajuhtumite sagenemist, mille puhul noorte homoseksuaalsete 
meeste surma põhjustasid haruldased vähivormid, mida tavaliselt täheldatakse ainult eakatel 
inimestel. Tol ajal üksnes homoseksuaalsete meestega seostatud uue haiguse arengut 
tähelepanelikult jälgides mõistsid teadlased kiiresti, et tegemist on uudse viirusnakkusega, mis 
võib tabada kõiki inimesi. Uue sümptomikompleksi retroviiruse iseloomu tõttu on selle vastu 
ravi väljatöötamine osutunud kuni tänaseni väga keeruliseks. 

Antiretroviirusravimite kasutuselevõtmine 1980. aastate lõpul koos erinevate teadlikkuse 
tõstmise kampaaniatega oli oluline epideemia leviku aeglustamiseks Lääne-Euroopas ja 
Ameerika Ühendriikides. Viimastel aastatel on uute HIV-nakkuste arv paraku taas tõusnud. 
Uus nakkuste laine tabab eelkõige naisi, süstivaid narkomaane ja noori. Tänapäeval ei peeta 
AIDSi enam surmaotsuseks nagu varem ja seetõttu võtavad inimesed rohkem riske ning 
käituvad nakkusohu suhtes eiravalt. 

Uute antiretroviirusravimite väljatöötamise tulemuseks on HIV-kandjate ja AIDSihaigete arvu 
kasv. See on saanud koormaks olemasolevatele tervishoiu infrastruktuuridele ja tekitanud 
ressursside seisukohalt terve rea uusi logistilisi probleeme. Antiretroviirusravi kättesaadavus 
on üpris hea Lääne-Euroopas (EL-15). Uute liikmesriikide olukord on paraku täiesti erinev.
Pärast ELi astumist peavad need liikmesriigid ostma antiretroviirusravimeid standardsete 
Lääne-Euroopa hindadega. Neil on suuri raskusi kõikide abivajajate üldise juurdepääsu 
rahastamisega antiretroviirusravimitele. 

Tänavu täitub 25 aastat hiljem AIDSiks nimetatud sündroomi tundmaõppimisest. Selle aja 
jooksul on saavutatud palju olulisi tulemusi ning läbimurdeid. Põhilised seigad aga on jäänud 
samaks: HIVi vastane vaktsiin ja AIDSiga seotud haiguste ravi puudub. Käesoleva olukorra 
muutmiseks on vaja kiirendada meie ühiseid püüdlusi kõnealusele epideemiale ravi 
leidmiseks. Esimeste haigusjuhtude avastamisest saadik pole muutunud ka teine tõsiasi: HIV-
kandjatesse või AIDSi põdevatesse inimestesse suhtutakse tänaseni mitmesuguste 
eelarvamustega ja neid diskrimineeritakse. Põhjuseks näib olevat asjaolu, et kõige 
haavatavamad rühmad kuuluvad juba niigi ühiskonna ääreala elanikkonna hulka. 
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Raportööri arvamus

Raportöör väljendab oma rahulolu Dublini ja Vilniuse deklaratsiooni üle, rõhutades samal ajal 
nende tähtsust. Lisaks kutsub ta komisjoni ja liikmesriike üles kinni pidama oma lubadustest 
kõnealuste deklaratsioonidega võetud kohustustest tulenevate põhjalike järelmeetmete osas. 
Ta tervitab ka komisjoni teatist HIV/AIDSi vastase võitluse kohta ELis ja naaberriikides. 
Arvestades asjaolu, et Ida-Euroopa riikidel tuleb tegeleda kõrge uute HIV-nakkuste tasemega, 
on ta eriti rõõmus selle üle, et komisjon on valinud niivõrd laiaulatusliku lähenemise ning 
kaasanud teatisega ka naaberriigid, tunnistades sel viisil tõsiasja, et HIV/AIDS ei tunne piire 
ja selle vastu on võimalik võidelda ainult integreeritult ja üldiselt, hõlmates erinevaid 
poliitilisi, sotsiaalseid, institutsionaalseid ja majandusvaldkondi. Raportöör on kindlalt 
veendunud, et kõnealuse haigusega on võimalik võidelda ja tegeleda üksnes siis, kui kõik 
osapooled ja vastutavad institutsioonid, sealhulgas kodanikuühiskond ja samuti eraettevõtted, 
teevad koostööd ühise eesmärgi nimel, kooskõlastades erinevad jõupingutused, luues 
sünergiaid ning võimaldades teha tugevamaid, koordineeritud ja integreeritud jõupingutusi 
võitluseks HIV/AIDSi vastu.

Ettepanekud ja soovitused

Raportöör juhib tähelepanu kõikehõlmava teadlikkuse tõstmise kampaania järele Euroopa 
Liidus. Komisjon algatas käesoleval aastal kampaania „AIDS . . . Kas mäletad mind?” 
Raportöör on veendunud, et liikmesriigid peaksid sellega ühinema, suunates riigisisesed 
teadlikkuse tõstmise kampaaniad sihtrühmadele, keda erinevates riikides peetakse kõige 
haavatavamateks. Lisaks soovitab ta täiendavate üldiste ja kooskõlastatud sammude astumist 
stigmatiseerimise ja diskrimineerimise vastu võitlemiseks.

Naaberriikide osas soovitab raportöör olemasolevate struktuuride, sealhulgas piiriüleseks 
koostööks kättesaadavate fondide täielikku ärakasutamist, et soodustada kooskõlastatud 
lähenemist HIV/AIDSi vastasele võitlusele. Naaberriikide edasiseks toetamiseks epideemiaga 
tegelemisel ja selle vastu võitlemisel teeb raportöör ettepaneku uurida avaliku ja erasektori 
partnerluse raamesse jäävaid võimalusi kõige haavatavamate elanikkonna rühmade 
abistamiseks ja nende teadlikkuse tõstmiseks.

Lisaks soovib raportöör rõhutada selle töö tähtsust, mida ELis teevad erinevad valitsusvälised 
organisatsioonid. Talle teevad muret tõsised vajakajäämised valitsusväliste organisatsioonide 
rahastamisel teatavates liikmesriikides, kes astusid Euroopa Liitu 2004. aastal Ta soovitab 
tungivalt Euroopa Komisjonil projektide ja programmide rahastamise mehhanismid ümber 
hinnata. Euroopa Liidu ja naaberriikide kohalikud ja riiklikud valitsusvälised organisatsioonid 
teevad epideemia vastu võitlemisel väga olulist tööd. Seetõttu on ülimalt tähtis tagada nende 
organisatsioonide jätkuv rahastamine ka tulevikus. Raportöör soovib ka esile tõsta asjaolu, et 
samasugused probleemid seisavad ilmselt ka Rumeenia ja Bulgaaria ees, kui nad 2007. aastal 
saavad Euroopa Liidu liikmesriikideks. 

Erinevate riikide tervishoiusüsteemide osas soovib raportöör kutsuda komisjoni ja 
liikmesriike üles läbi vaatama abi osutamise meetmeid ebasoodsas olukorras olevatele 
tervishoiusüsteemidele, võimaldades üleüldist juurdepääsu kulukale antiretroviirusravile. 
Tervishoiusüsteemidele langenud koormuse kergendamiseks, eriti naaberriikides, on tähtis 
leida uusi võimalusi nendega koostööks, näiteks ravimitööstus ja muud eraettevõtted era- ja 
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avaliku sektori partnerluse vormis. 

Vilniuse deklaratsioon soovitab selgesõnaliselt kõnealuse epideemia vastu võitlemiseks 
kasutada struktuurifonde ja teisi ühenduse fonde. Oluline oleks täielikult ära kasutada 
struktuurifondide vahendid ja asuda viivitamata uurima kõiki võimalusi, mida kõnealune 
vahend ja samuti teised ELi vahendid pakuksid.
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