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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unióban és a szomszédos országokban a HIV/AIDS ellen folytatott 
küzdelemről (2006-2009)
(2006/2232(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a „HIV/AIDS: Ideje cselekedni” című, 2006. július 6-i állásfoglalására1,

– tekintettel az AIDS-ről szóló, 2006. november 30-i állásfoglalására2,

– tekintettel a HIV/AIDS elleni küzdelemről szóló, 2005. június 6-i tanácsi 
következtetésekre,

– tekintettel az „AIDS világnap – EU nyilatkozat a HIV megelőzéséről az AIDS-től mentes 
generáció érdekében” című, 2005. november 24-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az EU kábítószerekkel kapcsolatos stratégiájára (2005-2012), amelyet a Tanács 
2004. november 22-én fogadott el,

– tekintettel „az Európai Unióban és a szomszédos országokban a HIV/AIDS ellen folytatott 
küzdelemről” szóló, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett bizottsági 
közleményre (COM(2005)0654),

– tekintettel „a HIV/AIDS, malária és a tuberkulózis elleni külső fellépés egységes európai 
keretprogramjáról” szóló, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett bizottsági 
közleményre (COM(2004)0726),

– tekintettel az európai szomszédságpolitika stratégiai dokumentumáról szóló bizottsági 
közleményre (COM(2004)0373),

– tekintettel az európai szomszédságpolitika megerősítéséről szóló, a Tanácsnak és az 
Európai Parlamentnek címzett bizottsági közleményre (COM(2006)0726),

– tekintettel az ír EU elnökség keretében, 2004. február 24-én megtartott, „Bontsuk le a 
gátakat! – Partnerség az Európában és Közép-Ázsiában terjedő HIV/AIDS elleni 
küzdelemben” elnevezésű miniszteri konferencia által elfogadott, az Európában és Közép-
Ázsiában terjedő HIV/AIDS elleni küzdelmet szolgáló partnerségről szóló dublini 
nyilatkozatra,

– tekintettel az Európai Unió és a szomszédos országok miniszterei és kormányaik 
képviselői által a 2004. szeptember 17-én a litvániai Vilniusban tartott, „Európa és a 
HIV/AIDS – Új kihívások, új lehetőségek” elnevezésű konferencián elfogadott, az 
Európai Unióban és a szomszédos országokban a HIV/AIDS-re adott válasz megerősítését 

  
1 P6_TA(2006)0321.
2 P6_TA(2006)0526.
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szolgáló intézkedésekről szóló vilniusi nyilatkozatra,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek közgyűlése által a 2000. szeptember 18-i 55. ülésszakán
elfogadott millenniumi ENSZ nyilatkozatra, valamint az ENSZ millenniumi céljaira 
(MFC-k), és különösen a HIV/AIDS terjedésének 2015-ig történő megállítására 
vonatkozó célkitűzésre,

– tekintettel az ENSZ közgyűlés HIV-vel/AIDS-szel foglalkozó, 2001. június 27-i 
rendkívüli ülésszaka által elfogadott, a HIV-ről/AIDS-ről szóló kötelezettségvállalási 
nyilatkozatra,

– tekintettel az ENSZ közgyűlés által 2001. augusztus 2-án „A HIV-vel/AIDS-szel 
kapcsolatos kötelezettségvállalási nyilatkozatról” elfogadott állásfoglalásra,

– tekintettel az ENSZ közgyűlésének a HIV-vel/AIDS-szel kapcsolatos 
kötelezettségvállalási nyilatkozat végrehajtásáról szóló, „Az általános hozzáférés felé: a 
HIV-vel kapcsolatos megelőzés, kezelés, ellátás és támogatás erősítésének a HIV-
vel/AIDS-szel foglalkozó ENSZ program keretében végzett értékelése” című, 2006. 
március 24-i ellenőrző határozatára,

– tekintettel az ENSZ főtitkárának „A HIV-vel/AIDS-szel kapcsolatos kötelezettségvállalási 
nyilatkozat: öt évvel 2006. március 24. után” című jelentésére,

– tekintettel „A HIV-ről/AIDS-ről szóló politikai nyilatkozatra”, amelyet az ENSZ 
közgyűlése 2006. június 2-án fogadott el,

– tekintettel a WHO 2006. évi, „A 2010-ig elérendő általános hozzáférés felé” elnevezésű 
HIV/AIDS programjára,

– tekintettel az UNAIDS globális AIDS-járványról szóló, 2006. évi jelentésére,

– tekintettel az UNAIDS 2006. decemberi járványügyi naprakész jelentésére,

– tekintettel az EuroHIV 2006 augusztusában közzétett 2005. évi évközi jelentésére, 

– tekintettel az AIDS megelőzéséről szóló, 2006. februári Eurobarométerre,

– tekintettel az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének 1399 (2004) határozatára, 
valamint a szexuális és reproduktív egészség és jogok előmozdítására vonatkozó európai 
stratégiáról szóló 1675 (2004) határozatára,

– tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-
0000/2007),

A. mivel az UNAIDS 2006. évi járványügyi naprakész jelentése szerint világszerte több mint 
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39,5 millió HIV-fertőzött él, 2006-ban pedig 4,3 millió személy fertőződött HIV-vel,

B. mivel az EuroHIV 2005. évi évközi jelentése szerint 1998 és 2005 között az Európai 
Unióban 215.510 személy fertőződött HIV-vel, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
európai régiójában pedig 646.142 személy vált HIV-fertőzötté,

C. mivel az EuroHIV és az UNAIDS jelentései megerősítik, hogy az új HIV-fertőzések 
száma az Európai Unióban, valamint a szomszédos országokban továbbra is riasztó 
mértékben emelkedik, és néhány országban a HIV-fertőzöttek becsült száma a hivatalos 
számnak csaknem háromszorosa,

D. mivel a HIV-fertőzés legnagyobb kockázatának kitett csoportok közé tartoznak az 
intravénás kábítószer-használók, a férfiakkal nemi életet élő férfiak, a szexiparban 
dolgozók, a migránsok, a fogvatartottak, valamint a 25 éves kor alatti fiatalok,

E. mivel az UNAIDS 2006. évi járványügyi naprakész jelentése megállapította, hogy a 
Nyugat- és Közép-Európában heteroszexuális úton szerzett HIV-fertőzések háromnegyede 
a bevándorlókat és migránsokat érinti,

F. mivel a HIV/AIDS elleni küzdelem leghatékonyabb eszközeit a megelőző programok 
jelentik, beleértve a nevelést, az információhoz való jobb hozzáférést, valamint a 
kezeléshez és a kábítószer-használók rehabilitációjához való hozzáférést,

G. mivel az EuroHIV Spanyolországból és Olaszországból nem rendelkezik nemzeti
adatokkal, noha az EuroHIV mindkét országot úgy tekinti, hogy azokban a járvány súlyos,

H. mivel a legfrissebb adatok alátámasztják, hogy az új HIV-fertőzések célpontjai, valamint 
az AIDS-szel élő személyek száma minden egyes tagállamban, illetve szomszédos 
országban különböző, és a leginkább sebezhető csoportokra is ez jellemző,

I. mivel a világszerte HIV-vel/AIDS-szel élők 50%-a nő, de gyakran nem veszik figyelembe 
a családtervezés, a biztonságos szülés és a gyermekek szoptatása szempontjából a 
reproduktív egészséghez kapcsolódó különleges igényeiket,

J. mivel a legutóbbi, 2006. februári AIDS-megelőzésről szóló Eurobarométer azt mutatta, 
hogy az EU-25 népességének 54%-a azt hiszi vagy meg van arról győződve, hogy valaki 
HIV-vel fertőződhet, ha „egy AIDS-beteg vagy HIV-pozitív személlyel csókolózik”, és 
45%-uk azt hiszi vagy meg van arról győződve, hogy valaki HIV-vel fertőződhet, ha
„ugyanabból a pohárból iszik, amit előtte egy AIDS-beteg vagy HIV-pozitív személy 
használt”,

K. mivel az európai és közép-ázsiai kormányok képviselői a „dublini nyilatkozatban” ígéretet 
tettek arra, hogy „támogatni kell a felelős kormányzati és állami vezetést, hogy óvja meg a 
hazai népesség egészét ettől a jövőjüket fenyegető veszélytől, hogy mozdítsa elő az 
emberi jogokat, hogy küzdjön a megbélyegzés ellen, és hogy biztosítsa a neveléshez, a 
tájékoztatáshoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést mindazok számára, akik azt 
igénylik” és arra, hogy „el kell érni, hogy európai és közép-ázsiai regionális 
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intézményeink és szervezeteink tartsák rendszeresen napirendjükön a HIV/AIDS elleni 
küzdelem kérdéseit”,

L. mivel az Európai Unió és a szomszédos országok miniszterei és kormányaik képviselői a 
„vilniusi nyilatkozattal” újólag megerősítették a „dublini nyilatkozatban” tett 
kötelezettségvállalásokat; mindkét nyilatkozat kiemeli, hogy az azokban meghatározott 
cselekvéseket illetően szigorú és átfogó nyomon követő intézkedésekre van szükség,

M. mivel a „vilniusi nyilatkozat” a HIV/AIDS kérdésének kezelését szolgáló politiká(in)k 
végrehajtásához kifejezetten megemlíti a nemzeti pénzügyi eszközök, valamint a 
közösségi alapok, ezen belül a Strukturális Alapok felhasználását,

N. mivel a nem kormányzati szervezetek gyakran állami finanszírozástól függenek; mivel a 
közösségi finanszírozású programok pályázati eljárásai gyakran bonyolultak, és az EU 
tagság a nem kormányzati szervezetek számára sokszor az EU-s forrásoktól eltérő egyéb 
nemzetközi forrásokból nyújtott pénzügyi támogatás hirtelen befejeződését jelenti,

O. mivel az elmúlt években az elsővonalbeli antiretrovirális gyógyszerek terén zajló éles 
generikus verseny majdnem 99%-os árcsökkenést eredményezett, betegenként és évenként 
10.000 dollárról körülbelül 130 dollárra, a másodvonalbeli gyógyszerek – amelyekre a 
betegeknek szükségük van, mivel a rezisztencia természetes úton kialakul – ára azonban 
továbbra is magas, főként a generikus gyógyszereket előállító kulcsfontosságú 
országokban meglevő jelentős szabadalmi korlátok miatt,

P. mivel a HIV ellen nincs védőoltás, és a mikrobicidek terén végzett kutatás, illetve az 
innovatív új gyógyszerekkel kapcsolatos egyéb fejlesztések jelenleg zajlanak,

Q. mivel a WHO becslései szerint a világon az összes új HIV-fertőzés 10%-a az intravénás
kábítószer-használattal áll kapcsolatban, és az intravénás kábítószer-használóknak 
világszerte kevesebb mint 5%-a számára érhetők el a HIV hatékony megelőzését, 
kezelését és ellátását biztosító szolgáltatások,

R. mivel a tuberkulózis felgyorsítja a HIV AIDS-szé történő progresszióját, és a HIV-pozitív 
személyek 90%-a a megfelelő kezelés hiánya miatt az aktív tuberkulózis tüneteinek 
megjelenése után hónapokon belül belehal a tuberkulózisba, amelynek következtében a 
becslések szerint az AIDS-betegség okozta halálozások egyharmadát a tuberkulózis 
okozza,

1. üdvözli az Európai Unióban és a szomszédos országokban a HIV/AIDS ellen folytatott 
küzdelemről szóló bizottsági közleményt, és támogatja az abban javasolt cselekvéseket és 
kezdeményezéseket;

2. felkéri a Bizottságot, hogy az e járvány által leginkább érintett országok és népcsoportok 
azonosítása érdekében elemezze az új HIV-fertőzések vonatkozásában rendelkezésre álló, 
legfrissebb adatokat, és megállapításait közölje az egyes tagállamokkal;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamok által benyújtott nemzeti adatok alapján 
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minden társadalomban határozza meg a leginkább érzékeny csoportokat, és készítse el e 
csoportok átfogó jegyzékét, hogy – az országok sajátosságait figyelembe véve – a 
Bizottság és a tagállamok hatékonyan foglalkozhassanak velük és elérjenek hozzájuk, és 
információt nyújthassanak számukra arról, hogyan óvják saját magukat és partnereiket;

4. sürgeti a Bizottságot, hogy mérlegeljen megfelelő intézkedéseket az Európai Unióban a 
migránsok és bevándorlók népcsoportjainak elérésére – különösen, ha magas előfordulási 
gyakoriságú országokból érkeznek –, hogy e csoportokban lelassítsa az új HIV-fertőzések 
riasztó tendenciáit;

5. kiemeli a pontos adatok jelentésének fontosságát; felkéri a tagállamokat, hogy javítsák 
saját tesztelési és jelentéstételi módszereik minőségét;

6. megállapítja, hogy 2008-ban a HIV-vel/AIDS-szel kapcsolatos adatok felügyeletének, 
összegyűjtésének és közzétételének teljes felelőssége az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központra (ECDC) hárul; sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen megfelelő 
intézkedéseket az új adatok jelentésében jelentkező lehetséges hiányosságok
megakadályozása érdekében; felkéri az ECDC-t, hogy a jelentések közzétételekor tartsa 
szem előtt a témához kapcsolódó kényes szempontokat;

7. felszólítja Spanyolországot és Olaszországot, hogy jelentsék nemzeti adataikat az ECDC-
nek;

8. sürgeti a Bizottságot, hogy vegyen igénybe minden elérhető eszközt – például a 
szomszédsági politikát, az Északi Dimenziót és a TACIS-t –, hogy a szomszédos 
országokban elérje az érzékeny népcsoportokat;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy segítse elő a megelőző és a kárcsökkentő intézkedések 
végrehajtását, beleértve az óvszerhasználatot, a kábítószereket helyettesítő kezeléseket, az 
önkéntes tesztek elvégzéséhez való hozzáférést, a tiszta tűk és fecskendők kereskedelmét, 
valamint az érzékenynek tekintett vagy HIV-fertőzött csoportok tagjainak nyújtott 
tanácsadást;

10. üdvözli a Bizottság civil társadalmi fórum létrehozására irányuló kezdeményezését, és 
arra ösztönzi a Bizottságot, hogy e fórum keretében folytassa és fokozza a civil 
társadalommal folytatott együttműködését;

11. ösztönzi a tagállamokat, hogy – a HIV/AIDS terén tevékenykedő nemzeti kormányzati 
hatóságok, egészségügyi szolgálatok és helyi nem kormányzati szervezetek közötti 
együttműködés javítása érdekében – vizsgálják meg a civil társadalmi fórumok nemzeti 
szinten történő létrehozásának lehetőségeit;

12. hangsúlyozza mind a „dublini nyilatkozat”, mind pedig a „vilniusi nyilatkozat” 
fontosságát, és sürgeti a Bizottságot, hogy ezeket kövesse nyomon;

13. hangsúlyozza, hogy szükség van arra, hogy a Bizottság a különböző illetékes 
főigazgatóságokon belül összpontosítsa a HIV/AIDS elleni küzdelem céljából tett 
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erőfeszítéseit, és a lehető leghatékonyabb és koordináltabb intézkedések biztosítása 
érdekében tökéletesítse a különböző igazgatási folyamatokat és mechanizmusokat, a 
kettős szabályozás elkerülése és a lehető legjobb szinergiák elérése érdekében;

14. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nem kormányzati szervezetek közvetlen közösségi 
finanszírozására vonatkozó jelenlegi szabályokat, valamint a közösségi finanszírozású 
projektekben való részvételükre vonatkozó szabályokat nem harmonizálták; felkéri a 
Bizottságot, hogy a nem kormányzati szervezetek közösségi finanszírozás különböző 
formáihoz történő hozzáférésének javítása céljából értékelje a jelenlegi eljárásokat;

15. ismételten hangsúlyozza, hogy az EU tagság gyakran a nem kormányzati szervezeteknek 
az EU-s forrásoktól eltérő egyéb nemzetközi forrásokból nyújtott pénzügyi támogatás 
hirtelen befejeződéséhez vezet; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy sürgősen kísérje 
figyelemmel a Bulgáriában és Romániában fennálló helyzetet, és javasoljon 
intézkedéseket a pénzügyi hiányosságok áthidalására;

16. felszólítja a Bizottságot, hogy a HIV-vel/AIDS-szel kapcsolatos projekteket és/vagy 
programokat illetően egyértelműen határozza meg a Strukturális Alapok és a Szociális 
Alapok felhasználására vonatkozó szabályokat;

17. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy a 7. kutatási keretprogramon belül elérhető összes 
lehetőséget használja ki az új innovatív antiretrovirális gyógyszerek, vakcinák és 
mikrobicidek fejlesztését szolgáló további ígéretes projektek finanszírozásának és 
azonosításának folytatására;

18. sürgeti a Bizottságot, hogy a közegészségügyi cselekvési program keretében biztosítson 
forrásokat a HIV/AIDS elleni küzdelmet szolgáló megelőző intézkedésekhez;

19. felkéri a Bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet a nőknek szóló, szexuális és 
reproduktív egészségre vonatkozó programok előmozdítására, hogy ellensúlyozza a 
járvány egyre inkább nőket érintő jellegét;

20. felkéri a Bizottságot, hogy folytassa a globális alapnak az AIDS, a tuberkulózis és a 
malária elleni küzdelmet szolgáló értékes erőfeszítéseihez nyújtott pénzügyi segítséget és 
általános támogatást; felkéri a tagállamokat, hogy tegyék ugyanezt;

21. rámutat, hogy az egyidejű HIV/tuberkulózis fertőzés okozza a HIV pozitív személyek
egyharmadának halálát; ezért kifejezetten ajánlja, hogy a Bizottság és a tagállamok ezt a 
tényt a két fertőzés elleni egyidejű küzdelmet célzó programok létrehozásával és 
támogatásával ismerjék el;

22. hangsúlyozza a kormányok, az egészségügyi szolgáltatók, a gyógyszeripar, a nem 
kormányzati szervezetek és a civil társadalom elszámoltathatóságának fontosságát annak 
biztosítása érdekében, hogy a megelőzés, a kezelés és az ellátás általános elérhetőségére 
vonatkozó célok teljesüljenek;

23. a Bizottságot és a tagállamokat olyan programok kezdeményezésére vagy támogatására 
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szólítja fel, amelyek a homofóbia és a megbélyegzés ellen küzdenek, hogy megszüntessék 
a HIV/AIDS kérdésének hatékony kezelését lelassító akadályokat;

24. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy játsszanak vezető szerepet a HIV-
vel/AIDS-szel kapcsolatos neveléshez – beleértve a felelős szexuális magatartásra és a 
nemi úton terjedő betegségekre vonatkozó tanácsadást –, valamint a tájékoztatáshoz, a 
tesztek elvégzéséhez és a kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférés európai, nemzeti 
és helyi szintű előmozdításában és finanszírozásában, kellően figyelembe véve az adatok 
bizalmas kezelésére és az előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezésre vonatkozó 
elveket;

25. sürgeti a Bizottságot, hogy a HIV/AIDS elleni küzdelem további módjainak előmozdítása 
érdekében mérje fel a szomszédos országokban a köz- és a magánszféra partnerségeinek 
létrehozására kínálkozó lehetőségeket;

26. üdvözli a közelgő német elnökség azon kezdeményezését, hogy 2007. március 12–13-án, 
Brémában, „Felelősség és partnerség – Együtt a HIV/AIDS ellen” címmel konferenciát 
szervezzenek, valamint azt a tényt, hogy 2007. október 24. és 27. között Madrid ad otthont 
a XI. európai AIDS-konferenciának;

27. értékeli a HIV/AIDS-szel kapcsolatos nevelés, megelőzés és tudatosítás terén 
tevékenykedő nem kormányzati szervezetek jelentős munkáját, valamint a HIV-vel/AIDS-
szel élők által végzett munkát (PLWHA);

28. javasolja egy európai szintű „elszámolóház” létrehozását, amelynek célja a HIV/AIDS 
elleni küzdelemben tevékenykedő összes intézmény és szervezet legjobb gyakorlatainak 
összegyűjtése és elemzése; úgy gondolja, hogy ez a mechanizmus segítené a meglevő 
cselekvések hiányosságainak azonosítását és új stratégiák kidolgozását;

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A közelmúltbeli tendenciák egyértelműen azt mutatják, hogy továbbra is nő a HIV-vel 
(humán immundeficiencia vírus) fertőzöttek száma, beleértve az AIDS-szel (szerzett 
immunhiányos szindróma) élőket és az AIDS-hez társuló betegségek miatt elhalálozókat is. 
Minden évben több nő és fiatal fertőződik HIV-vel az Európai Unióban, valamint a 
szomszédos országokban. A kockázatos magatartás – mint a védekezés nélküli szex és az 
intravénás kábítószer-használat – továbbra is a HIV-fertőzés fő útjait jelenti. A legfrissebb 
tanulmányok alapján riasztó, hogyan váltak a bevándorló és migráns populációk a 
legfontosabb kockázati csoportok egyikévé. Az egyéb különösen érzékeny csoportok közé 
tartoznak a szexiparban dolgozók, illetve a férfiakkal nemi életet élő férfiak.

A HIV-fertőzés első eseteit 1981-ben figyelték meg az Egyesült Államokban. Az orvosok 
szokatlan halálesetek halmozódását figyelték meg, amelyeknél fiatal homoszexuális férfiak 
esetében a halálokok a daganatos betegségek ritka, általában idősebb embereknél előforduló 
formái voltak. Az akkor kizárólag homoszexuális férfiakat érintő megbetegedésnek gondolt új 
betegség alakulását alaposan nyomon követve a kutatók gyorsan felismerték, hogy újfajta 
vírusfertőzéssel állnak szemben, ami mindenkit érinthet. Retrovírus jellegű fertőzésről lévén 
szó, az új tünetegyüttes kezelésének kifejlesztése a mai napig igen nagy kihívást jelent.

A járvány terjedésének Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban történő jelentős 
lelassításában fontos szerepet játszott az antiretrovirális gyógyszerek (ARV-k) bevezetése az 
1980-as évek végén, amihez különböző tudatosságnövelő kampányok társultak. Az elmúlt 
években azonban ismét nőtt az új HIV-fertőzések száma. A fertőzések új hulláma 
túlnyomórészt a nőket, az intravénás kábítószer-használókat és a fiatalokat érinti. Mivel az 
AIDS a korábbiakkal ellentétben ma már nem jelent halálos ítéletet, sokan kockázatos 
magatartást tanúsítanak, és figyelmen kívül hagyják a fertőzés kockázatát.

Az új ARV gyógyszerek fejlesztésének köszönhetően egyre többen élnek HIV-vel/AIDS-szel. 
Ez megterheli a meglevő egészségügyi ellátási infrastruktúrát, és a források szempontjából 
egy sor új logisztikai szempontot vet fel. Az antiretrovirális kezelés elérhetősége Nyugat-
Európában (EU-15) meglehetősen jó. Az új tagállamokban azonban egészen más a helyzet. 
Az EU-hoz való csatlakozásuk óta ezeknek a tagállamoknak a szokványos nyugat-európai 
árakat kell fizetniük az ARV gyógyszerekért. Óriási nehézségekkel küzdenek annak 
finanszírozásában, hogy az összes rászoruló számára általános hozzáférést biztosítsanak az 
ARV gyógyszerekhez.

Ebben az évben van a később AIDS-nek elnevezett szindróma 25. évfordulója. Ezen évek 
alatt számos jelentős fejlődést sikerült elérni, és sok áttörésre került sor. Az alapvető tények 
azonban változatlanok: a HIV ellen nincs védőoltás, és nincs gyógymód az AIDS-hez társuló 
betegségekre. A helyzet megváltoztatása érdekében fokoznunk kell a járvány gyógymódjának 
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megtalálása érdekében tett közös törekvéseinket. A legelső esetek előfordulása óta egy másik 
tény is változatlanul igaz: a HIV-vel/AIDS-szel élők még mindig különböző előítéletek és 
megkülönböztetés áldozatai. Ennek oka a jelek szerint az, hogy a legérzékenyebb csoportok 
eleve a társadalom peremére szorult népességhez tartoznak.

Az előadó véleménye

Az előadó elégedettségét fejezi ki a „dublini nyilatkozatot” és a „vilniusi nyilatkozatot” 
illetően, valamint kiemeli ezek fontosságát. Felkéri továbbá a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tartsák magukat ígéretükhöz, miszerint alaposan nyomon követik az ezekben tett 
kötelezettségvállalásokat. Szintén üdvözli az Európai Unióban és a szomszédos országokban a 
HIV/AIDS ellen folytatott küzdelemről szóló bizottsági közleményt. Figyelembe véve, hogy a
kelet-európai országoknak nagyarányú új HIV-fertőzésekkel kell szembenézniük, külön 
örömét fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság ilyen tág megközelítést javasolt, és a szomszédos 
országokat is bevonta a közlemény alkalmazási körébe, ezáltal elismerte azt a tényt, hogy a 
HIV/AIDS nem ismer határokat, és kizárólag különböző politikai, társadalmi, intézményi és 
gazdasági kérdéseket felölelő, integrált és átfogó megközelítéssel lehet kezelni. Az előadónak 
meggyőződése, hogy ezzel a betegséggel kizárólag úgy lehet foglalkozni és szembeszállni, ha 
az összes felelős szereplő és intézmény – beleértve a civil társadalmat és a magáncégeket –
együtt küzd a közös célért, összehangolva a különböző erőfeszítéseket, lehetővé téve a 
szinergiákat, és a HIV/AIDS elleni küzdelemben biztosítva a fokozottabb, koordináltabb és 
integráltabb erőfeszítéseket.

Javaslatok és ajánlások

Az előadó rámutat, hogy az Európai Unióban átfogó tudatosságnövelő kampányra van 
szükség. A Bizottság ebben az évben „AIDS … Emlékszel rám?” címmel kampányt indított.
Az előadónak meggyőződése, hogy a tagállamoknak e kampányt nemzeti tudatosságnövelő 
kampányok elindításával kellene követniük, amelyek a különböző országokban a leginkább 
érzékenynek tartott csoportokat célozzák. Emellett a megbélyegzés és a megkülönböztetés 
leküzdése érdekében további átfogó és koordinált fellépést javasol.

A szomszédos országokat tekintve az előadó a HIV/AIDS elleni küzdelemben a koordinált 
megközelítés alkalmazásának elősegítése érdekében a meglevő struktúrák teljes mértékű 
kihasználását javasolja, beleértve a határokon átnyúló együttműködéshez rendelkezésre álló 
alapokat is. A járvány kezelése és leküzdése terén a szomszédos országok további támogatása 
érdekében az előadó azt javasolja, hogy térképezzék fel a köz- és a magánszféra 
partnerségeiben a leginkább érzékeny népességcsoportok segítésében és tudatosságuk 
növelésében rejlő lehetőségeket.

Az előadó emellett ki szeretné emelni a különböző nem kormányzati szervezetek által az EU-
ban végzett jelentős munkát. Aggodalmát fejezi ki az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott 
tagállamok némelyikében a nem kormányzati szervezeteknek nyújtott finanszírozás súlyos 
hiányát illetően. Kifejezetten ajánlja, hogy az Európai Bizottság értékelje újra a projektekre és 
programokra alkalmazott mechanizmusokat. Az Európai Unióban és a szomszédos 
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országokban a helyi és nemzeti nem kormányzati szervezetek nagyon fontos háttérmunkát 
végeznek a járvány leküzdése terén. Ezért rendkívül fontos biztosítani, hogy ezek a 
szervezetek a jövőben is folyamatos finanszírozásban részesüljenek. Az előadó azt is ki 
kívánja emelni, hogy Románia és Bulgária valószínűleg hasonló problémákkal fog 
szembesülni, amikor 2007-ben az Európai Unió tagjává válik.

A különböző nemzeti egészségügyi rendszereket illetően az előadó fel szeretné kérni a 
Bizottságot és a tagállamokat annak értékelésére, hogy miként nyújtsanak segítséget a 
költséges ARV-kezeléshez való általános hozzáférés biztosításának nehéz helyzete által 
érintett egészségügyi rendszerek számára. Az egészségügyi rendszerekre nehezedő teher 
könnyítése érdekében – különösen a szomszédos országokban – fontos lenne kidolgozni az 
együtt folytatott munka új módjait, például a gyógyszeripar és más magáncégek számára, a 
köz- és a magánszféra partnerségeinek formájában.

A „vilniusi nyilatkozat” kifejezetten javasolja, hogy e járvány leküzdése érdekében vegyék 
igénybe a Strukturális Alapokat és más közösségi alapokat. Fontos lenne teljes mértékben 
kihasználni a Strukturális Alapokat, és azonnal megkezdeni minden lehetőség feltérképezését, 
amit ez az eszköz, valamint más EU eszközök tudnak nyújtani.


