
PR\643708FI.doc PE 382.406v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2006/2232(INI)

19.12.2006

MIETINTÖLUONNOS
HIV:n/aidsin torjunnasta Euroopan unionissa ja unionin naapurimaissa 2006–
2009
(2006/2232(INI))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Georgs Andrejevs



PE 382.406v01-00 2/12 PR\643708FI.doc

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3

PERUSTELUT.....................................................................................................................10



PR\643708FI.doc 3/12 PE 382.406v01-00

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

HIV:n/aidsin torjunnasta Euroopan unionissa ja unionin naapurimaissa 2006–2009 
(2006/2232(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman HI-viruksesta/aidsista: 
aika toimia1,

– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman aidsista2,

– ottaa huomioon neuvoston päätelmät 6. kesäkuuta 2005 HIV/aidsin torjunnasta,

– ottaa huomioon neuvoston päätelmät 24. marraskuuta 2005 kansainvälisestä aids-päivästä 
– EU:n HI-viruksen torjuntaa koskeva lausunto "HIV Prevention for an AIDS Free 
Generation",

– ottaa huomioon EU:n huumausainestrategian (2005–2012), jonka neuvosto hyväksyi
22. marraskuuta 2004,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille HIV/aidsin 
torjunnasta Euroopan unionissa ja sen naapurimaissa vuosina 2006–2009
(KOM(2005)0654),

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille HIV/aidsin, 
malarian ja tuberkuloosin torjumiseen tähtäävästä ulkoista toimea koskevasta 
johdonmukaisesta eurooppalaisesta toimintakehyksestä (KOM(2004)0726),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan naapuruuspolitiikan strategia-
asiakirjasta (KOM(2004)0373),

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan 
naapuruuspolitiikan lujittamisesta (KOM(2006)0726),

– ottaa huomioon Dublinin julistuksen kumppanuudesta HIV/aidsin torjumiseksi 
Euroopassa ja Keski-Aasiassa, joka hyväksyttiin Irlannin puheenjohtajakaudella 
24. helmikuuta 2004 järjestetyssä ministerikokouksessa "rajojen murtamisesta: 
kumppanuus HIV/aidsin torjumiseksi Euroopassa ja Keski-Aasiassa",

– ottaa huomioon Vilnan julistuksen toimista, joilla lujitetaan HIV/aidsin torjumista 
Euroopan unionissa ja sen naapurivaltioissa, jonka ministerit ja Euroopan unionin ja 
naapurimaiden hallitusten edustajat hyväksyivät Vilnassa, Liettuassa, 17. syyskuuta 2004 
pidetyssä kokouksessa ”Eurooppa ja HIV/aids: uudet haasteet ja uudet mahdollisuudet",

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 18. syyskuuta 2000
järjestetyssä istunnossa hyväksytyn vuosituhannen julistuksen sekä YK:n vuosituhannen 

  
1 P6_TA(2006)0321.
2 P6_TA(2006)0526.
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tavoitteet ja erityisesti päämäärän vähentää HIV/aidsin leviäminen vuoteen 2015 
mennessä,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen HIV/aidsia käsittelevässä 
erityisistunnossa 27. kesäkuuta 2001 hyväksytyn HIV/aids-julistuksen,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 2. elokuuta 2001
hyväksymän päätöslauselman HIV/aids-julistuksesta,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 24. maaliskuuta 2006 
antaman seurantaraportin HIV/aids-julistuksen täytäntöönpanosta ja HI-viruksen 
leviämisen estämisestä ja tartunnan saaneiden hoidon tehostamisesta "Towards universal 
access: Assessment by the United Nations Programme on HIV/AIDS on scaling up HIV 
prevention, treatment, care and support",

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin 24. maaliskuuta 2006 antaman 
raportin HIV/aids-julistuksesta ja viisi vuotta myöhemmin vallinneesta tilanteesta,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 2. kesäkuuta 2006 hyväksymän poliittisen 
julistuksen HIV/aidsista,

– ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön HIV/aidsia koskevan ohjelman 
terveyspalveluiden yleisestä saatavuudesta vuoteen 2010 mennessä "Towards Universal 
Access by 2010", joka annettiin vuonna 2006,

– ottaa huomioon UNAIDSin vuonna 2006 julkaiseman raportin maailmanlaajuisesta Aids-
epidemiasta,

– ottaa huomioon UNAIDSin joulukuussa 2006 julkaiseman epidemiaa koskevan 
vuosikertomuksen "Epidemic Update",

– ottaa huomioon EuroHIVin elokuussa 2006 antaman vuotta 2005 koskevan 
puolivuotiskatsauksen,

– ottaa huomioon helmikuussa 2006 julkaistun AIDSin ehkäisemistä koskevan 
eurobarometrin,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 
1399 (2004) sekä sen suosituksen 1675 (2004) eurooppalaisesta strategiasta seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseksi,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnon (A6-0000/2006),

A. ottaa huomioon, että UNAIDSin epidemiaa koskevan vuoden 2006 vuosikertomuksen 
mukaan maailmassa elää yli 39,5 miljoona HI-viruksen kantajaa ja että 4,3 miljoonaa 
henkilöä sai HIV-tartunnan vuonna 2006,
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B. ottaa huomioon, että EuroHIVin vuotta 2005 koskevan puolivuotiskatsauksen mukaan 
215 510 henkilöä sai HIV-tartunnan vuosina 1998–2005 Euroopan unionissa ja 
646 142 henkilöä sai HIV-tartunnan Maailman terveysjärjestöön kuuluvissa 
eurooppalaisissa maissa,

C. ottaa huomioon EuroHIVin ja UNAIDSin raporteissa vahvistetut tiedot, että uusien HIV-
viruksen kantajien määrä kohoaa huolestuttavasti Euroopan unionissa sekä 
naapurivaltioissa ja että joissain maissa viruksen saaneiden arvioitu määrä on lähes kolme 
kertaa suurempi kuin virallisesti tunnustettu määrä,

D. ottaa huomioon, että pahin HIV-tartuntariski on suonensisäisiä huumeita käyttävillä, 
miesten kanssa sukupuoliyhteydessä olevilla miehillä, seksityöntekijöillä, 
maahanmuuttajilla, vangeilla ja alle 25-vuotiailla nuorilla,

E. ottaa huomioon, että UNAIDSin epidemiaa koskevan vuoden 2006 vuosikertomuksen
mukaan maahanmuuttajien osuus heteroseksuaalisesta seksistä saaduista HIV-tartunnoista 
Länsi- ja Keski-Euroopassa oli noin kolme neljäsosaa,

F. ottaa huomioon, että ehkäisyohjelmat, mukaan lukien koulutus, tehostettu tiedonsaanti 
sekä vieroitushoitoon ja kuntoutukseen pääsy, ovat tehokkaimpia välineitä HIV/aidsin
torjumisessa,

G. ottaa huomioon, että EuroHIVillä ei ole Espanjan ja Italian kansallisia tietoja, vaikka 
molemmat ovat EuroHIVin mukaan epidemiakeskuksia,

H. ottaa huomioon viimeaikaisten tietojen vahvistavan, että uusien HIV-tartuntojen sekä 
aidsia sairastavien määrä vaihtelee jokaisessa jäsenvaltiossa ja naapurivaltioissa, samoin 
kuin kaikkein haavoittuvaisimpana pidetyt ryhmät,

I. ottaa huomioon, että naisten osuus maailmassa HIV/aidsin kanssa elävistä on nyt 
50 prosenttia ja että heidän erityiset lisääntymisterveyttä koskevat tarpeensa
perhesuunnittelun, turvallisen synnytyksen ja lasten imetyksen kannalta jätetään usein
huomiotta,

J. ottaa huomioon, että tuoreimman, helmikuussa 2006 julkaistun, aidsin ehkäisemistä 
koskevan eurobarometrin mukaan 54 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n kansalaisista uskoo 
tai on vakuuttunut, että HIV voi tarttua suutelemalla suulle aidsiin sairastunutta tai HIV-
tartunnan saanutta ja että 45 prosenttia uskoo tai on vakuuttunut, että HIV tarttuu juomalla 
samasta lasista, jota on käyttänyt aidsiin sairastunut tai HIV-tartunnan saanut,

K. ottaa huomioon, että Euroopan ja Keski-Aasian hallitusten edustajat lupasivat Dublinin 
julistuksessa edistää valtion ja hallitusten päämiesten vahvaa ja vastuullista johtajuutta, 
jotta kansalaisia suojellaan vaaralta tulevaisuudessa, ihmisoikeuksia edistetään sekä 
torjutaan leimautumista ja varmistetaan koulutuksen, tietojen ja palveluiden saatavuus 
niiden tarpeessa oleville sekä otetaan HIV/aidsin vastainen taistelu Euroopassa ja Keski-
Aasiassa säännölliseksi aiheeksi näiden alueiden toimielimissä ja järjestöissä,

L. ottaa huomioon, että Euroopan unionin ja naapurivaltioiden ministerit ja hallitusten 
edustajat vahvistivat Vilnan julistuksessa Dublinin julistuksessa tekemänsä sitoumukset; 
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ottaa huomioon, että molemmissa julistuksissa korostetaan vahvojen ja laaja-alaisten
seurantatoimien tarvetta niihin sisältyville toimenpiteille,

M. ottaa huomioon, että Vilnan julistuksessa ilmoitetaan selkeästi, että kansallisia 
rahoitusvälineitä sekä yhteisön tukea muun muassa rakennerahastoista käytetään 
HIV/aidsia torjuntaa koskevien toimintalinjojen täytäntöönpanoon,

N. ottaa huomioon, että kansalaisjärjestöt ovat usein riippuvaisia julkisesta tuesta; ottaa 
huomioon, että yhteisön rahoittamien ohjelmien tarjouskilpailumenettelyt ovat usein 
hankalia ja että EU:n jäsenyys merkitsee usein loppua kansalaisjärjestöjen tuelle muista 
kansainvälisistä rahoituslähteistä,

O. ottaa huomioon, että ankara kilpailu geneeristen lääkkeiden alalla on auttanut laskemaan 
ensivaiheen aids-lääkkeiden hintoja 99 prosentilla 10 000 dollarista noin 130 dollariin 
potilasta kohti vuodesta 2000, mutta että toisen vaiheen lääkkeiden, joita potilaat 
tarvitsevat vastustuskyvyn lääkkeille kasvaessa luonnollisesti, hinnat ovat edelleen 
korkealla, koska geneeristen lääkkeiden pääasiallisissa tuottajamaissa on lisätty 
patenttiesteitä,

P. ottaa huomioon, että HI-virukselle ei ole mitään rokotetta ja että tutkimus mikrobisideistä 
ja muiden innovatiivisten uusien lääkkeiden kehittäminen jatkuu edelleen,

Q. ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön arvion, että 10 prosenttia kaikista uusista HIV-
infektioista maailmassa liittyy suonensisäisten huumeiden käyttöön ja että koko 
maailmassa vähemmälle kuin 5 prosentille suonensisäisten huumeiden käyttäjistä
pystytään antamaan tehokasta HIV-ehkäisyä ja hoitopalveluita,

R. ottaa huomioon, että tuberkuloosi nopeuttaa HIV:n kehittymistä aidsiksi ja että 
90 prosenttia HIV-tartunnan saaneista menehtyy tuberkuloosiin muutaman kuukauden 
kuluttua tuberkuloosin varsinaisten oireiden puhkeamisesta puutteellisen hoidon vuoksi,
mikä merkitsee, että noin kolmasosa aids-kuolemista aiheutuu tuberkuloosista,

1. pitää tervetulleena komission tiedonantoa HIV:n/aidsin torjunnasta Euroopan unionissa ja 
unionin naapurimaissa sekä tukee siinä ehdotettuja toimia ja aloitteita;

2. pyytää komissiota arvioimaan viimeisimpiä saatavilla olevia tietoja HIV-infektioista, jotta 
saadaan selvillä tästä epidemiasta eniten kärsivät maat ja väestöryhmät ja jotta 
asianmukaisille jäsenvaltioille tiedotetaan arvioinnin tuloksista;

3. kehottaa komissiota tarkentamaan jäsenvaltioiden antamien kansallisten tietojen 
perusteella, mitkä ovat herkimmät yhteiskuntaryhmät sekä tekemään niistä laajan 
luettelon, jotta komissio ja jäsenvaltiot voisivat olla yhteydessä ja saada niihin helposti 
kontaktin eri maiden erityispiirteet huomioon ottaen ja jotta ne voisivat antaa tietoja, 
miten kyseiset henkilöt ja heidän kumppaninsa voivat suojautua HIV/aidsilta;

4. kehottaa komissiota harkitsemaan asianmukaisia toimia, joilla pystytään saamaan yhteys 
maahanmuuttajiin Euroopan unionissa, etenkin jos he ovat peräisin maista, joissa taudin 
saaneiden määrä on suuri, jotta uusien HIV-infektioiden määrän huolestuttavaa kasvua 
vähennetään kyseisissä ryhmissä;
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5. korostaa, että on tärkeää ilmoittaa virheettömiä tietoja; kehottaa jäsenvaltioita 
parantamaan asianmukaisten testaus- ja tiedonantomenetelmiensä laatua;

6. panee merkille, että tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (ECDC) ottaa 
vuodesta 2008 lähtien täyden vastuun HIV/aidsia koskevan tiedon valvonnasta, 
keräämisestä ja julkistamisesta; kehottaa komissiota toteuttamaan asianmukaisia toimia, 
joilla ehkäistään mahdollista vajetta tuoreiden tietojen toimittamisessa; pyytää ECDC:tä 
pitämään mielessä asian arkaluontoisuuden kertomuksia julkistaessaan;

7. kehottaa Espanjaa ja Italiaa antamaan kansalliset tiedot ECDC:lle;

8. kehottaa komissiota hyödyntämään kaikkia käytössä olevia välineitä, kuten 
naapuruuspolitiikka, pohjoista ulottuvuutta ja Tacis-ohjelmaa, naapurivaltioiden herkkien 
väestöryhmien saavuttamiseksi;

9. kehottaa komissiota edistämään ehkäisemistä ja haittojen vähentämistä koskevia toimia
mukaan lukien kondomien käyttöä, huumeiden korvaushoitoa, vapaaehtoiseen testaukseen 
pääsyä, puhtaiden neulojen ja ruiskujen tarjoamista sekä haavoittuvimpien ryhmien tai 
HIV:n saaneiden neuvomista;

10. pitää tervetulleena komission kansalaisyhteiskuntafoorumin luomista koskevaa aloitetta ja 
rohkaisee komissiota jatkamaan ja tiivistämään yhteistyötään kansalaisyhteiskunnan 
kanssa tässä foorumissa;

11. kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan mahdollisuuksia kansalaisyhteiskuntafoorumien 
perustamisesta kansallisella tasolla, jotta parannetaan valtion viranomaisten, 
terveyspalveluiden ja HIV/aidsin parissa toimivien kansalaisjärjestöjen keskinäistä 
yhteistyötä;

12. korostaa Dublinin ja Vilnan julistusten merkitystä sekä kehottaa komissiota jatkamaan 
niiden toteuttamista;

13. korostaa, että komission olisi tehostettava ponnisteluitaan HIV/aidsin torjumisessa sen 
asiasta vastuussa olevissa eri pääostoissa sekä parannettava lukuisia hallinnollisia 
prosesseja ja menettelyjä, jotta tarjotaan mahdollisimman tehokkaat ja koordinoidut 
toimet, vältetään päällekkäisyyksiä sekä saadaan aikaan paras mahdollinen yhteisvaikutus;

14. pitää valitettavana, että lainsäädäntöä yhteisön rahoituksesta kansalaisjärjestöille sekä 
niiden osallistumisesta yhteisön rahoittamiin hankkeisiin ei ole yhdenmukaistettu; 
kehottaa komissiota arvioimaan nykyisiä menettelyjä, jotta kansalaisjärjestöillä olisi 
parempi mahdollisuus saada erilaisia yhteisön tukia;

15. toistaa EU:n jäsenyyden merkitsevän monesti, että muut kansainväliset rahoittajat kuin 
EU eivät enää myönnä taloudellista tukea kansalaisjärjestöille; kehottaa siksi komissiota 
arvioimaan kiireellisesti Bulgarian ja Romanian tilannetta sekä ehdottamaan toimia 
rahoitusvajeen korjaamiseksi;

16. kehottaa komissiota määrittelemään selkeästi säännöt rakennerahastojen ja 
sosiaalirahastojen käytöstä HIV/aidsia koskeviin hankkeisiin ja/tai ohjelmiin;
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17. rohkaisee komissiota käyttämään kaikkia 7. tutkimuksen puiteohjelmassa olevia 
mahdollisuuksia lupaavien uusia innovatiivisia antiretroviraalilääkkeitä, rokotteita ja 
mikrobiosidejä koskevien hankkeiden rahoituksen jatkamiseksi ja muiden asiaa koskevien 
hankkeiden identifioimiseksi;

18. kehottaa komissiota antamaan kansanterveyden toimintaohjelmassa varoja ehkäisytoimille 
HIV/aidsin torjumiseksi;

19. kehottaa komissiota ottamaan erityisesti huomioon naisille suunnatut seksuaali- ja 
lisääntymisterveysohjelmat, jotta taudin leviäminen naisten keskuudessa torjutaan;

20. kehottaa komissiota jatkamaan rahoitusapua ja yleistä rahoitusta tukeakseen aidsin, 
tuberkuloosin ja malarian torjuntaan tarkoitettua maailmanlaajuista rahastoa (GFATM);
kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään samoihin toimiin;

21. huomauttaa, että HIV:n ja tuberkuloosin yhtä aikaa esiintyvä infektio aiheuttaa joka 
kolmannen HIV-tartunnan saaneen henkilön kuoleman; suosittaa komissiolle ja 
jäsenvaltioille ottamaan tämän asian huomioon perustaessaan ja edistäessään
samanaikaisesti esiintyvien infektioiden torjumista koskevia ohjelmia;

22. korostaa, että ehkäisy- ja hoitotoiminnassa osallisina olevien hallitusten, terveyspalvelujen 
tarjoajien, lääketeollisuuden, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan vastuu on 
tärkeää ehkäisyn ja hoidon kaikenkattavan tavoitteen turvaamiseksi;

23. pyytää komissiota ja jäsenvaltiota perustamaan tai tukemaan ohjelmia, joilla torjutaan 
homofobiaa ja HIV/aidsin tehokasta torjuntaa hidastuttavia esteitä;

24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toimimaan johtajana sekä edistämään ja rahoittamaan
Euroopan, kansallisella ja paikallisella tasolla HIV/aids-valistusta mukaan lukien
vastuullista seksikäyttäytymistä ja sukupuolitautien tehokasta ehkäisemistä koskevaa 
neuvonantoa sekä tiedotusta, testausta ja siihen liittyviä palveluita siten, että 
luottamuksellisuus ja tietoon perustuva suostumus varmistetaan;

25. kehottaa komissiota arvioimaan mahdollisuuksia käynnistää julkisten ja yksityisten 
tahojen kumppanuuksia naapurimaissa, jotta edistetään lisää tapoja torjua HIV:tä ja aidsia;

26. pitää tervetulleena Saksan puheenjohtajakauden aloitetta järjestää Bremenissä 12. ja 
13. maaliskuuta 2007 konferenssi vastuullisuudesta ja kumppanuudesta sekä yhteisestä 
toiminnasta HIV/aidsia vastaan sekä sitä, että Madridissa järjestetään 24.–27. lokakuuta 
2007 aidsia käsittelevä 11. eurooppalainen konferenssi;

27. arvostaa kansalaisjärjestöjen tärkeää tehtävää HIV/aids-koulutuksen, ehkäisemisen ja 
valistuksen alalla sekä HIVin kantajien ja aidsiin sairastuneiden työtä;

28. ehdottaa, että perustetaan Euroopan tason selvitysjärjestelmä, jonka tavoitteena on kerätä 
ja arvioida kaikkien HIV/aidsin vastaisessa taistelussa toimivien instituutioiden ja 
järjestöjen parhaita käytäntöjä; katsoo, että kyseinen järjestelmä voisi edistää puutteiden 
havainnointia nykyisissä toimissa ja että sillä voitaisiin laatia uusia strategioita;
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29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille.
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PERUSTELUT

Johdanto

Viimeaikainen kehityskulku osoittaa selkeästi, että HIVin (ihmisen immuunikatovirus) 
kantajien mukaan lukien aidsin (immuunikato) kanssa elävien määrä on jatkuvasti kasvanut. 
Euroopan unionissa ja sen naapurivaltioissa saa joka vuosi uusia naisia ja nuoria HIV-
viruksen. Riskikäyttäytyminen, kuten suojaamaton seksi ja suonensisäisten huumeiden käyttö, 
on pääasiallinen tartunnan aiheuttaja. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat huolestuttavasti, 
miten maahanmuuttajista on tullut yksi pääasiallisista riskiryhmistä. Muut erityisen herkät 
ryhmät ovat seksityöntekijät sekä miesten kanssa seksiä harjoittavat miehet.

Ensimmäiset HIV-tartunnat havaittiin vuonna 1981 Yhdysvalloissa. Lääkärit huomasivat, että 
nuorten homoseksuaalisten miesten parissa sattui hyvin paljon outoja kuolemantapauksia, 
jotka yleensä aiheutuivat harvinaisista, pääasiassa vanhusten parissa esiintyvistä, 
syöpätapauksista. Seurattuaan uuden taudin kehitystä, jonka uskottiin vaikuttavan ainoastaan 
homoseksuaalisiin miehiin, tiedemiehet huomasivat nopeasti, että kyseessä oli uudenlainen 
virusinfektio, joka voisi vaikuttaa kaikkiin ihmisiin. Aina tähän päivään saakka hoidon 
kehittäminen uusille oireille on ollut erittäin haastavaa taudin retroviraalisen luonteen vuoksi.

Antiretroviraalilääkkeiden käyttöönotto 1980-luvun loppupuolella sekä lukuisat 
valistuskampanjat olivat keskeisessä asemassa epidemian kasvun hillitsemisessä Länsi-
Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Viime vuosina uusien HIV-infektioiden määrä on jälleen 
kasvanut. Uusi kasvu koskee etenkin naisia, suonensisäisten huumeiden käyttäjiä ja nuoria. 
Aidsia ei enää pidetä samanlaisena kuolemantuomiona kuin ennen, joten monet käyttäytyvät 
riskialttiisti ja ovat siten vaarassa saada infektion.

Yhä enemmän ihmisiä elää HIV/aidsin kanssa uusien antiretroviraalilääkkeiden kehittämisen 
ansiosta. Tämä aiheuttaa rahoituksellisista syistä painetta olemassa olevalle 
terveydenhoitoinfrastruktuurille sekä uusille logistisille toimille. Antiretroviraalisen hoidon 
saatavuus on riittävän hyvä Länsi-Euroopassa (15 EU:n jäsenvaltiota). Uusissa jäsenvaltioissa 
tilanne on toinen. Liityttyään EU:hun ne joutuvat maksamaan antiretroviraalilääkkeistä 
länsieurooppalaisia standardihintoja. Niillä on vaikeuksia kustantaa kyseisiä lääkkeitä kaikille 
niitä tarvitseville.

On kulunut 25 vuotta sittemmin aidsiksi nimetyn syndrooman havaitsemisesta. Näinä vuosina 
on tapahtunut kehitystä ja saatu aikaan monia tärkeitä edistysaskeleita. Tosiasia on kuitenkin, 
että HIV:tä vastaan ei ole edelleenkään kehitetty rokotetta, eikä aidsiin liittyviä seurauksia 
pystytä parantamaan. On vauhditettava yhteisiä ponnisteluja, jotta tauti pystyttäisiin 
parantamaan. Myös toinen tosiasia on säilynyt muuttumattomana siitä, kun ensimmäiset 
tapaukset havaittiin: HIV/aidsin kanssa elävät joutuvat ennakkoluulon ja syrjinnän uhreiksi. 
Tämä aiheutuu luultavasti siitä, että monet herkät ryhmät kuuluivat jo aikaisemmin
yhteiskunnan toisarvoisten joukkoon.
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Esittelijän kanta

Esittelijä on tyytyväinen Dublinin ja Vilnan julistukseen ja korostaa niiden merkitystä. Hän 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pitämään lupauksensa noudattaa niissä tehtyjä 
sitoumuksia. Hän pitää tervetulleena myös komission tiedonantoa HIV/aidsin torjumisesta 
EU:ssa ja naapurimaissa. Itä-Euroopan maiden on pystyttävä vastaamaan moniin uusiin HIV-
infektiotapauksiin. Esittelijä on siksi erityisen tyytyväinen, että komissio esittää hyvin laajaa 
lähestymistapaa ja sisällyttää naapurivaltiot tiedonannon soveltamisalaan. Komissio myöntää, 
että HIV/aids ei tunne rajoja ja että se voidaan torjua vain integroidulla ja laaja-alaisella 
lähestymistavalla, jolla puututaan lukuisiin poliittisiin, yhteiskunnallisiin, institutionaalisiin ja 
taloudellisiin seikkoihin. Esittelijä uskoo vahvasti, että tautiin voidaan puuttua ja se voidaan 
torjua ainoastaan, kun kaikki vastuussa olevat toimijat ja instituutiot mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta sekä yksityisyritykset toimivat yhteisen päämäärän mukaisesti 
rationalisoiden lukuisia aloitteita ja mahdollistaen yhteisvaikutuksen sekä intensiivisemmän, 
koordinoidumman ja eheämmän toiminnan HIV/aidsin vastaisessa taistelussa.

Ehdotuksia ja suosituksia

Esittelijä huomauttaa, että Euroopan unionissa tarvitaan laaja-alaisempaa tiedotuskampanjaa. 
Komissio aloitti kampanjan "Aids – muistatko?" tämän vuoden aikana. Esittelijä on 
vakuuttunut, että jäsenvaltioiden pitäisi liittyä mukaan kampanjaan ja aloittaa kansallisia 
tiedotuskampanjoita, joilla pyritään vaikuttamaan eri maiden herkimpiin ryhmiin. Lisäksi hän 
ehdottaa, että ryhdytään täydentäviin laaja-alaisiin ja koordinoituihin toimiin häpeän ja 
syrjinnän torjumiseksi.

Esittelijä ehdottaa, että naapurimaiden olemassa olevia rakenteita hyödynnetään, jotta 
edistetään kattavaa ja koordinoitua lähestymistapaa HIV/aidsiin ja että otetaan käyttöön
rajatylittävään yhteistyöhön tarkoitettuja varoja. Esittelijä ehdottaa tukeakseen naapurimaita 
epidemiaan vastaamisessa, että julkisen ja yksityisen sektorien kumppanuuksien tarjoamia 
mahdollisuuksia hyödynnettäisiin avunannossa ja tietoisuuden lisäämisessä kaikkein 
herkimmissä väestöryhmissä.

Lisäksi esittelijä korostaa, että eri kansalaisjärjestöt tekevät tärkeää työtä EU:ssa. Hän on 
huolissaan kansalaisjärjestöjen riittämättömästä rahoituksesta monessa unioniin vuonna 2004 
liittyneessä jäsenvaltiossa. Esittelijä suosittelee vahvasti, että Euroopan komissio tarkastelisi 
uudelleen hankkeiden ja ohjelmien rahoitusta koskevia menettelyjä. Paikalliset ja kansalliset 
kansalaisjärjestöt EU:ssa ja naapurivaltioissa tekevät tärkeää perustyötä epidemian 
torjumisessa. Siksi on erityisen tärkeää varmistaa, että kyseiset järjestöt saavat jatkuvaa 
rahoitusta tulevaisuudessa. Esittelijä huomauttaa, että Romanialla ja Bulgarialla on 
todennäköisesti samanlaisia ongelmia, kun ne liittyvät vuonna 2007 Euroopan unioniin.

Esittelijä pyytää komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan useiden kansallisten 
terveydenhoitojärjestelmien osalta, mitä avustavia toimia toteutetaan niiden järjestelmien 
tueksi, joilla on vaikeuksia tarjota kaikille mahdollisuutta kalliiseen antiretroviraalihoitoon. 
Terveydenhuoltojärjestelmille aiheutuvan paineen helpottamiseksi erityisesti naapurimaissa 
on tärkeää kehittää uusia yhteistyömuotoja esimerkiksi farmasianteollisuuden ja muiden 
yksityisyritysten kanssa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla.
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Vilnan julistuksessa ehdotetaan selkeästi, että rakennerahastoja ja muita yhteisön rahastoja
käytetään epidemian torjumistyöhön. On tärkeää hyödyntää täysin rakennerahastoja ja tutkia 
välittömästi mahdollisuuksia, mitä niillä ja muilla EU:n välineillä voidaan saada aikaan.


