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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl kovos su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2006–2009 m.
(2006/2232(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl „ŽIV/AIDS − metas veikti“1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 30 d. rezoliuciją dėl AIDS2,

– atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 6 d. Tarybos išvadas dėl kovos su ŽIV/AIDS,

– atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 24 d. Tarybos išvadas dėl akcijos „Pasaulinė 
ŽIV/AIDS diena – ES pareiškimas dėl ŽIV/AIDS prevencijos kuriant kartą, kurioje 
neegzistuoja ŽIV/AIDS“,

– atsižvelgdamas į ES kovos su narkotikais strategiją (2005–2012 m.), kurią Taryba 
patvirtino 2004 m. lapkričio 22 d.,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui tema „Kova su 
ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2006–2009 m. (COM(2005)0654),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui tema „Nuosekli 
Europos politikos užsienio veiksmų struktūra kovai su ŽIV (AIDS), maliarija ir 
tuberkulioze“ (COM(2004)0726),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Europos kaimynystės politikos strategijos 
dokumento (COM(2004)0373),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Europos 
kaimynystės politikos stiprinimo (COM(2006)0726),  

– atsižvelgdamas į Dublino deklaraciją dėl partnerystės kovojant su ŽIV/AIDS Europoje ir 
Centrinėje Azijoje, kuri buvo patvirtinta per 2004 m. vasario 24 d., Airijos pirminkavimo 
ES laikotarpiu vykusios ministrų konferenciją tema „Nugalint kliūtis – partnerystė 
kovojant prieš ŽIV/AIDS Europoje ir Centrinėje Azijoje“,

– atsižvelgdamas į Vilniaus deklaraciją dėl priemonių kovoti su ŽIV/AIDS Europos 
Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse, kurią patvirtino ES šalių bei kaimyninių valstybių 
ministrai ir vyriausybių atstovai konferencijoje „Europa ir ŽIV/AIDS – nauji iššūkiai, 
naujos galimybės“, kuri vyko 2004 m. rugsėjo 17 d. Vilniuje, Lietuvoje,

– atsižvelgdamas į JT Tūkstantmečio deklaraciją, kurią 2000 m. rugsėjo 18 d. vykusios 55-
osios sesijos metu patvirtino JT Generalinė Asamblėja, o tai pat į JT Tūkstantmečio 
tikslus, o ypač į tikslą iki 2015 m. sustabdyti ŽIV/AIDS plitimą,

  
1 P6_TA(2006)0321.
2 P6_TA(2006)0526.
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– atsižvelgdamas į Įsipareigojimų deklaraciją dėl ŽIV/AIDS, patvirtintą 2001 m. birželio 27 
d. vykusios JT Generalinės Asamblėjos ypatingosios sesijos, skirtos ŽIV/AIDS, metu , 
metu,

– atsižvelgdamas į 2001 m. rugpjūčio 2 d. JT Generalinės Asamblėjos patvirtintą rezoliuciją 
dėl įsipareigojimų deklaracijos dėl ŽIV/AIDS“,  

– atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 24 d. JT Generalinės Asamblėjos įsipareigojimų 
deklaracijos dėl ŽIV/AIDS įgyvendinimo vertinimą − „Siekiant visuotinės prieigos. JT 
programos dėl ŽIV/AIDS susirgimų prevencijos, gydymo, priežiūros ir paramos 
stiprinimo įvertinimas“,

– atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 24 d. JT Generalinio Sekretoriaus pranešimą dėl 
įsipareigojimų deklaracijos dėl ŽIV/AIDS įgyvendinimo praėjus penkeriems metams,

– atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 2 d. JT Generalinės Asamblėjos patvirtintą „Politinę 
deklaraciją dėl ŽIV/AIDS“,

– atsižvelgdamas į 2006 m. Pasaulio sveikatos organizacijos ŽIV/AIDS programą „Siekiant 
visuotinės prieigos iki 2010 m.“,

– atsižvelgdamas į 2006 m. UNAIDS (JT programa dėl AIDS) pranešimą dėl pasaulinės 
AIDS epidemijos,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio mėn. naujausius UNAIDS duomenis apie epidemijas,

– atsižvelgdamas į 2006 m. rugpjūčio mėn. paskelbtą EuroŽIV centro 2005 metų vidurio 
pranešimą,  

– atsižvelgdamas į Eurobarometro 2006 m. vasario mėn. duomenis dėl AIDS prevencijos,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos rezoliuciją 1399(2004), o 
taip pat jos rekomendaciją 1675(2004) dėl Europos strategijos lytinei bei reprodukcinei 
sveikatai ir teisėms skatinti,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto 
pranešimą ir Moterų teisių bei lyčių lygybės komiteto nuomonę (A6-0000/2007),

A. kadangi pagal naujausius 2006 m. UNAIDS duomenis apie epidemijas daugiau nei 
39,5 mln. žmonių visame pasaulyje yra užsikrėtę ŽIV, o 4,3 mln.žmonių užsikrėtė ŽIV 
2006 m.,

B. kadangi EuroŽIV centro 2005 metų vidurio pranešimas parodė, kad 215 510 asmenų ES 
užsikrėtė ŽIV 1998–2005 m.laikotarpiu, o 646 142 asmenys užsikrėtė ŽIV Pasaulinei 
sveikatos organizacijai priklausančių šalių Europos regione,

C. kadangi EuroŽIV ir UNAIDS pranešimuose patvirtinima, kad naujų ŽIV infekcinių 
susirgimų skaičius ES ir kaimyninėse šalyse auga susirūpinimą keliančiu greičiu, o kai 
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kuriose šalyse numanomas ŽIV infekuotų asmenų skaičius yra beveik tris kartus didesnis 
nei oficialūs duomenys,

D. kadangi prie didžiausią pavojaus užsikrėsti ŽIV riziką turinčių grupių priskiriami 
švirkščiamuosius narkotikus vartojantys asmenys, homoseksualai, seksualines paslaugas 
teikiantys asmenys, migrantai, kaliniai ir jauni asmenys iki 25 m. amžiaus,

E. kadangi pagal naujausius 2006 m. UNAIDS duomenis apie epidemijas maždaug trys 
ketvirčiai heteroseksualiu būdu ŽIV užsikrėtusių asmenų Vakarų ir Centrinėje Europoje 
yra imigrantai arba migrantai,  

F. kadangi prevencinės programos, įskaitant švietimą, palengvinta prieiga prie informacijos 
ir prieiga prie gydymo bei reabilitacijos narkomanijos atvejais yra efektyviausios 
priemonės kovai su ŽIV/AIDS,

G. kadangi EuroŽIV neturi jokių nacionalinio masto duomenų iš Ispanijos ir Italijos, tačiau 
šias šalis EuroŽIV laiko pagrindinėmis epidemijos vietomis,

H. kadangi naujausiais duomenimis patvirtinama, kad naujų ŽIV infekcinių susirgimų 
paplitimas, o taip AIDS užsikrėtusių asmenų skaičius kiekvienoje valstybėje narėje ir 
kaimyninėse šalyse yra skirtingas, taip pat skiriasi didžiausią pavojaus riziką turinčios 
grupės,  

I. kadangi moterys šiuo metu sudaro 50 proc. ŽIV/AIDS užsikrėtusių asmenų visame 
pasaulyje, tačiau jų specialūs poreikiai, susiję su reprodukcine sveikata (šeimos 
planavimas, saugus gimdymas, kūdikio maitinimas pienu) dažnai yra nepastebimi,

J. kadangi naujausia Eurobarometro apklausa dėl AIDS prevencijos, atlikta 2006 m. vasario 
mėn. parodė, kad 54 proc. ES−25 gyventojų mano arba yra įsitikinę, kad galima užsikrėsti 
ŽIV „bučiuojantis su asmeniu, kuris yra serga AIDS arba kurio ŽIV yra teigiamas“, o 
45 proc. mano arba yra įsitikinę, kad galima užsikrėsti  ŽIV „geriant iš tos pačios 
stiklinės, kuria ką tik naudojosi AIDS sergantis arba teigiamą ŽIV turintis asmuo“,  

K. kadangi Dublino deklaracijoje Europos ir Centrinės Azijos šalių vyriausybių atstovai 
pasižadėjo „skatinti griežtą ir atsakingą mūsų valstybių ir vyriausybių vadovų vadovavimą 
siekiant apsaugoti žmones nuo šios grėsmės, užtikrinant žmogaus teises, stengiantis įveikti
stigmą ir užtikrinant prieinamą švietimą, informaciją bei paslaugas visiems,  kuriems to 
reikia“, bei „kovą su ŽIV/AIDS Europoje ir Centrinėje Azijoje įtraukti į mūsų regiono 
institucijų ir organizacijų  darbotvarkę“,  

L. kadangi Europos Sąjungos ir kaimyninių šalių ministrai bei vyriausybių atstovai Vilniaus 
deklaracijoje pakartotinai patvirtino savo įpareigojimus, prisiimtus pagal Dublino 
deklaraciją; abiejose deklaracijose pabrėžiamas poreikis imtis aktyvių ir visapusiškų 
priemonių prižiūrint, kaip įgyvendinami jose nurodyti veiksmai,

M. kadangi Vilniaus deklaracijoje aiškiai minimas nacionalinio masto finansinių instrumentų, 
o taip pat Bendrijos lėšų panaudojimas, įskaitant struktūrinius fondus, siekiant įgyvendinti 
kovos su ŽIV/AIDS politiką,
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N. kadangi NVO dažnai yra priklausomos nuo visuomeninio finansavimo; kadangi viešųjų 
pasiūlymų teikti paraiškas Bendrijos finansuojamoms programoms procedūros dažnai yra 
sudėtingos, o šaliai įstojus į ES NVO dažnai staiga netenka finansinės paramos iš kitų nei 
ES tarptautinių šaltinių ,  

O. kadangi dėl įnirtingos konkurencijos nepatentuotų vaistų gamybos srityje, pirmiausia 
susijusios su pirminiais antiretrovirusiniais vaistais, pastaraisiais metais kainos sumažėjo 
beveik 99 proc., nuo 10 000 JAV dolerių iki maždaug 130 JAV dolerių, tenkančių vienam 
ligoniui per metus, tačiau antrinių vaistų, kurie ligoniui taip pat yra reikalingi, kad 
natūraliai vystytųsi atsparumas, kainos išlieka didelės, dažniausiai dėl su patentais 
susijusių kliūčių nepatentuotus vaistus gaminančiose šalyse,

P. kadangi neegzistuoja vakcinos nuo ŽIV, o mikrobicidų tyrimai ir kiti tyrimai kuriant 
naujus vaistus tebevyksta,

Q. kadangi PSO mano, kad 10 proc. nuo viso ŽIV infekcijų skaičiaus bendrai yra susiję su 
švirkščiamaisiais narkotikais,o mažiau nei 5 proc. tokiu būdu narkotikus vartojančių 
asmenų visame pasaulyje turi galimybę naudotis ŽIV prevencijos, gydymo ir rūpybos 
paslaugomis,

R. kadangi tuberkuliozė skatina ŽIV progresavimą į AIDS, o 90 proc. teigiamą ŽIV turinčių 
asmenų miršta nuo tuberkuliozės per kelis mėnesius nuo aktyvių tuberkuliozės simptomų 
pradžios dėl reikalingo gydymo trūkumo, taigi trečdalis visų mirčių nuo AIDS skaičiaus 
sukeliamas tuberkuliozės,

1. pritaria Komisijos komunikatui dėl kovos su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir 
kaimyninėse šalyse bei remia joje siūlomus veiksmus ir iniciatyvas;  

2. prašo Komisijos ištirti naujausius turimus duomenis apie naujus ŽIV infekcijos atvejus, 
siekiant nustatyti šalis ir gyventojų grupes, kurioms gresia didžiausias šios epidemijos 
pavojus, bei pranešti išvadas atitinkamoms valstybėms narėms;  

3. ragina Komisiją vadovaujantis valstybių narių suteiktais nacionalinio masto duomenimis 
tiksliai apibrėžti kiekviename visuomenės sluoksnyje labiausiai pažeidžiamas grupes, bei 
sudaryti išsamų tokių grupių sąrašą, kad Komisija ir valstybės narės galėtų į jas efektyviai 
kreiptis ir jas pasiekti, atsižvelgiant į šalies ypatybes, o taip pat suteikti joms informaciją 
apie tai, kaip apsisaugoti patiems ir apsaugoti savo partnerius;  

4. ragina Komisiją apsvarstyti tinkamas priemones, kaip pasiekti migrantų ir imigrantų 
grupes, gyvenančias ES, ypač kai jie yra atvykę iš šalių, kur ŽIV/AIDS yra smarkiai 
paplitęs, siekiant sumažinti pavojingą naujų ŽIV infekcijų tendenciją šiose grupėse;  

5. pabrėžia svarbą pateikti teisingus duomenis; ragina valstybes nares pagerinti atitinkamų 
testavimo ir informavimo metodų kokybę;

6. pastebi, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (angl. ECDC) 2008 m. prisiims 
visišką atsakomybę už su ŽIV/AIDS susijusių duomenų stebėjimą, rinkimą ir 
publikavimą; ragina Komisiją imtis atitinkamų priemonių apsisaugant nuo galimos 
spragos pateikiant naujus duomenis; prašo ECDC skelbiant pranešimus atkreipti dėmesį į 
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su šia tematika susijusius opius aspektus;

7. ragina Ispaniją ir Italiją pateikti ECDC savo nacionalinius duomenis;

8. ragina Komisiją panaudoti visas įmanomas priemones, pvz. kaimynystės politikos, 
Šiaurinės dimensijos iniciatyvos ir TACIS, stengiantis pasiekti visas pažeidžiamas 
gyventojų grupes kaimyninėse šalyse;

9. ragina Komisiją skatinti prevencinių ir žalą mažinančių priemonių įgyvendinimą, įskaitant 
naudojimąsi prezervatyvais, gydymą vaistų pakaitalais nuo narkotinės priklausomybės, 
prieigą prie savanoriško pasitikrinimo, adatų ir švirkštų keitimą bei pažeidžiamomis 
laikomų arba ŽIV užsikrėtusių grupių narių konsultavimą;

10. pritaria Komisijos iniciatyvai sukurti Pilietinės visuomenės forumą ir ragina Komisiją tęsti 
ir intensyvinti savo bendradarbiavimą su pilietine visuomene vykstant šiam forumui;

11. ragina valstybes nares išnagrinėti galimybes įkurti Pilietinės visuomenės forumus 
nacionaliniu lygmeniu, siekiant pagerinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių viešųjų 
institucijų, sveikatos paslaugų tarnybų ir vietinių NVO, veikiančių ŽIV/AIDS susirgimų 
srityje;

12. pabrėžia Dublino ir Vilniaus deklaracijų svarbą bei ragina Komisiją laikytis jų nuostatų;

13. pabrėžia poreikį Komisijai racionalizuoti savo įvarių atsakingų Generalinių direktoratų 
pastangas kovojant prieš ŽIV/AIDS ir patobulinti įvairius administracinius procesus bei 
tvarką, siekiant imtis kaip galima veiksmingesnių ir koordinuotų priemonių, kad būtų 
išvengta dvigubų standartų bei užtikrinta kaip galima geresnė sąveika;

14. apgailestauja dėl fakto, kad dabartinės tiesioginio NVO finansavimo iš Bendrijos lėšų 
taisyklės, o taip pat taisyklės dėl jų dalyvavimo Bendrijos programų finansuojamuose 
projektuose dar nesuderintos; prašo Komisijos įvertinti dabartines procedūras, siekiant 
pagerinti NVO prieigą  prie įvairaus pobūdžio Bendrijos finansavimo;

15. pakartoja, kad narystė ES dažnai reiškia staigią finansinės paramos NVO iš kitų 
tarptautinės kilmės šaltinių nei ES pabaigą; todėl ragina Komisiją, kaip neatidėliotinos 
svarbos klausimą stebėti padėtį Bulgarijoje ir Rumunijoje, bei pasiūlyti priemones siekiant 
panaikinti finansavimo spragą;

16. ragina Komisiją aiškiai apibrėžti Struktūrinių ir Socialinių fondų panaudojimo taisykles 
vykdant su ŽIV/AIDS susijusiems projektus ir(arba) programas;

17. ragina Komisiją pasinaudoti visomis Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos  
teikiamomis galimybėmis siekiant tęsti finansavimą ir perspektyvių projektų, susijusių su 
naujų novatoriškų antiretrovirusinių (ARV) vaistų kūrimu, vakcinomis ir mikrobiocidais, 
identifikavimą;

18. ragina Komisiją paskirti lėšų prevencinėms priemonėms pagal Visuomenės sveikatos 
veiksmų programą siekiant kovoti su ŽIV/AIDS;

19. prašo Komisijos ypatingą dėmesį atkreipti į moterų lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
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skatinimą, siekiant sumažinti šios epidemijos plitimą moterų tarpe;

20. prašo Komisijos tęsti savo finansinę paramą ir bendrai remti vertingas Pasaulinio kovos su 
AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondo pastangas; ragina valstybes nares daryti tą patį;

21. atkreipia dėmesį į tai, kad ŽIV ir tuberkuliozės infekcijos kartu yra vieno trečdalio 
teigiamą ŽIV turinčių asmenų mirties priežastis; todėl primygtinai rekomenduoja 
Komisijai ir valstybėms narėms pripažinti šį faktą steigiant ir skatinant programas, skirtas 
kovai prieš abu infekcinius susirgimus vienu metu;

22. pabrėžia vyriausybių, sveikatos rūpybos paslaugų teikėjų, farmacijos pramonės, NVO ir 
pilietinės visuomenės atskaitomybės svarbą siekiant užtikrinti, kad bus įgyvendinti su 
visuotine prevencija, gydymu ir rūpyba susiję tikslai;

23. ragina Komisiją ir valstybes nares inicijuoti arba remti programas, kuriomis kovojama 
prieš homofobiją ir izoliavimą, ir panaikinti kliūtis, kurios trukdo efektyviai spręsti su 
ŽIV/AIDS susijusias problemas;

24. ragina Komisiją ir valstybes nares parodyti iniciatyvą skatinant ir finansuojant Europos, 
nacionaliniu ir vietiniu lygmenimis prieigą prie informacijos apie ŽIV/AIDS, įskaitant 
konsultacijas apie atsakingą lytinį gyvenimą bei lytinių kelių perduodamų ligų prevenciją, 
bei informaciją, o taip pat patikrinimo ir susijusias paslaugas, laikantis konfidencialumo ir 
asmenų sutikimo suteikus informaciją principų;

25. primygtinai ragina Komisiją įvertinti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės 
kaimyninėse šalyse kūrimo galimybę, siekiant skatinti papildomus kovos prieš ŽIV/AIDS 
būdus;

26. džiaugiasi būsimo Vokietijos pirmininkavimo laikotarpio iniciatyva surengti konferenciją 
„Atsakomybė ir bendradarbiavimas – bendra kova prieš ŽIV/AIDS“ 2007 m. kovo 12 –
13 d. Brėmene, o taip pat faktą, kad Madride 2007 m. spalio 24–27 d. vyks XI Europos 
konferencija dėl AIDS;

27. vertina svarbų NVO atliekamą darbą informavimo apie ŽIV/AIDS, prevencijos ir 
informuotumo didinimo srityse, o taip pat ŽIV/AIDS infekuotų asmenų atliekamą darbą;  

28. siūlo Europos lygmeniu įsteigti „informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą“, 
kurio tikslas būtų rinkti ir analizuoti visų institucijų ir organizacijų, veikiančių kovos su 
ŽIV/AIDS srityje, geriausius metodus; mano, kad tokia sistema padėtų nustatyti jau šiuo 
metu įgyvendinimų veiksmų trūkumus ir suformuoti naujas strategijas;  

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Naujausios tendencijos parodė, kad ŽIV (žmogaus imunodeficito virusu) infekuotų asmenų 
skaičius, įskaitant AIDS (įgytas imunodeficito sindromas) ir nuo su AIDS susijusių ligų 
mirštančių asmenų skaičius vis auga. Kiekvienais metais vis daugiau moterų ir jaunų asmenų 
visoje ES, o taip pat kaimyninėse šalyse, užsikrečia ŽIV. Pavojingas elgesys, t. y. lytiniai 
santykiai be apsisaugojimo priemonių ir švirkščiamieji narkotikai išlieka pagrindiniais ŽIV 
infekcijos plitimo būdais. Naujausiais tyrimais perspėjama, kad imigrantų ir migrantų grupės 
tapo vienomis iš didžiausią  riziką turinčių grupių. Kitos ypač jautrios gyventojų grupės yra 
seksualines paslaugas teikiantys asmenys bei homoseksualai.

Pirmieji ŽIV infekcijos atvejai buvo užfiksuoti 1981 m. JAV. Gydytojai jaunų 
homoseksualios orietacijos asmenų tarpe pastebėjo neįprastų mirties atvejų pagausėjimą, 
sukeltą retos formos vėžio, kuris dažniausiai pasitaikydavo vyresnio amžiaus žmonėms.
Atidžiau ištyrę šios naujos ligos eigą, kuria buvo manoma serga tik homoseksualios 
orientacijos vyrai, mokslininkai greitai pastebėjo, kad jie susidūrė su naujos rūšies virusine 
infekcija, kuria gali susirgti visi žmonės. Iki šios dienos gydymo metodų kūrimas naujiems 
simptomams gydyti pasirodė labai sunkus dėl retrovirusinio šios infekcijos pobūdžio.

Antiretrovirusinių (ARV) vaistų sukūrimas 1980-ojo dešimtmečio pabaigoje, kartu su 
įvairiomis informuotumo didinimo kampanijomis padarė didelę įtaką stabdant epidemijos 
augimą Vakarų Europoje ir JAV. Tačiau, pastaraisiais metais ŽIV infekcijų skaičius vėl 
didėja. Nauja infekcijų banga labiausia paplitusi moterų, švirkščiamuosius narkotikus 
vartojančių asmenų bei jaunų žmonių tarpe. Kadangi AIDS nebėra laikoma tolygia mirties 
nuosprendžiui, kaip tai buvo anksčiau, daug asmenų elgiasi pavojingai ir nepaiso infekcijos 
pavojaus.  

Dėl naujų ARV vaistų sukūrimo vis daugiau žmonių, nors ir užsikrėtusių ŽIV/AIDS, gyvena.
Tai apkrauna egzistuojančią sveikatos apsaugos infrastruktūrą bei sukuria visą eilę naujų su 
logistika susijusių rūpesčių išteklių srityje. Prieiga prie gydymo aniretrovirusiniais vaistais 
Vakarų Europoje (ES−15) yra pakankamai gera. Tačiau naujosiose valstybėse narės situacija 
yra visiškai kitokia. Kadangi po prisijungimo prie ES, šios valstybės narės už ARV vaistus 
privalo mokėti įprastą Vakarų Europos kainą, jos susiduria su dideliais sunkumais 
finansuojant visuotinę prieigą prie ARV vaistų visiems žmonėms, kuriems to reikia.

Šiais metais sukanka 25 metai, kai pirmą kartą buvo pastebėtas susirgimas, vėliau pavadintas 
AIDS. Per šiuos metus buvo pasiekta didelės pažangos ir didelių laimėjimų. Tačiau 
pagrindiniai faktai išlieka tokie – vakcina nuo ŽIV neegzistuoja ir nėra su AIDS susijusių ligų 
gydymo metodų. Norint pakeisti šią situaciją būtina paspartinti bendras pastangas siekiant 
sukurti vaistą šiai epidemijai gydyti. Taip pat nuo pat pirmųjų susirgimo atveju išlieka faktas, 
kad ŽIV/AIDS infekuoti asmenys vis dar kenčia dėl neigiamos išankstinės nuomonės ir 
diskriminacijos. Tai ko gero susiję su faktu, kad labiausiai pažeidžiamos grupės priklauso 
socialiai nušalintoms visuomenės dalims.
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Pranešėjo nuomonė

Pranešėjas išreiškia pasitenkinimą Dublino deklaracija ir Vilniaus deklaracija, o taip pat 
pabrėžia jų svarbą. Be to, jis ragina Komisiją ir valstybes nares laikytis savo pažadų dėl 
kruopščių vėlesnių priemonių, susijusių su deklaracijose prisiimtais įsipareigojimais. Taip pat 
jis džiaugiasi Komisijos komunikatu dėl kovos prieš ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir 
kaimyninėse šalyse. Atsižvelgiant į faktą, kad Rytų Europos šalys susiduria su naujais didelio 
masto ŽIV infekcijos protrūkiais, jis ypač džiaugiasi, kad Komisija pasiūlė tokį platų 
traktavimą ir kaimynines šalis įtraukė į savo įsipareigojimų sritį, taip pripažindama faktą, kad 
ŽIV/AIDS nepripažįsta sienų ir šią problemą galima išspręsti tik taikant kompleksinį ir 
visapusišką požiūrį, sprendžiant įvairias politines, socialines, institucines ir ekonomines 
problemas. Pranešėjas mano, kad su šia liga susijusią problemą galima spręsti, tik jeigu visi 
veikėjai ir atsakingos institucijos, įskaitant pilietinę visuomenę, taip pat privačias bendroves, 
dirbs kartu siekiant šio bendro tikslo, racionalizuojant įvairaus pobūdžio pastangas, sudarant 
sąlygas sąveikai bei intensyvesnėms, koordinuotoms ir bendroms pastangoms kovojant prieš 
ŽIV/AIDS.  

Pasiūlymai ir rekomendacijos

Pranešėjas atkreipia dėmesį, kad egzistuoja visapusiškos supratingumą didinančios 
kampanijos ES poreikis. Komisija šiais metais pradėjo vykdyti kampaniją „AIDS. Ar 
prisimeni mane?“. Jūsų pranešėjas yra įsitikinęs, kad valstybės narės turėtų prisidėti prie šios 
kampanijos ir pradėti vykdyti nacionalines supratingumą didinančias kampanijas, skirtas toms 
grupėms, kurios skirtingose šalyse yra laikomos labiausiai pažeidžiamomis. Be to, jis siūlo 
imtis papildomų visapusiškų ir suderintų veiksmų siekiant nugalėti neigiamą požiūrį ir 
diskriminavimą.

Kadangi susijusios yra ir kaimyninės šalys, pranešėjas rekomenduoja visapusiškai pasinaudoti 
egzistuojančiomis struktūromis siekiant palengvinti koordinuotą požiūrį kovojant prieš 
ŽIV/AIDS, įskaitant  tarptautiniam bendradarbiavimui skiriamas lėšas. Siekiant toliau remti 
kaimynines šalis sprendžiant su šia epidemija susijusias problemas ir prieš ją kovojant, 
pranešėjas siūlo ištirti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės teikiamas galimybes, kad 
būtų galima padėti labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir didinti jų supratingumą.

Be to, pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į svarbų darbą, kurį visoje ES atlieka NVO. Jis yra 
susirūpinęs dėl žymaus NVO finansavimo trūkumo kai kuriose valsybėse narėse, kurios 
prisijungė prie Europos Sąjungos 2004 m. Pranešėjas primygtinai rekomenduoja Europos 
Komisijai iš naujo įvertinti projektų ir programų finansavimo sistemą. Vietinės ir nacionalinio 
masto NVO Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse atlieka labai svarbų parengiamąjį darbą 
kovojant prieš epidemiją. Taigi labai svarbu užtikrinti, kad tos organizacijos ir ateityje gautų 
nuolatinį finansavimą. Pranešėjas taip pat norėtų atkreipti dėmesį, kad Rumunija ir Bulgarija 
gali susidurti su panašiomis problemomis, kai 2007 m. jos taps Europos Sąjungos narėmis.  

Kalbant apie įvairias nacionalines sveikatos apsaugos sistemas, pranešėjas norėtų paraginti 
Komisiją ir valstybes nares įvertinti priemones, kuriomis būtų siekiama suteikti pagalbą toms 
sveikatos apsaugos sistemoms, kurios susiduria su sudėtinga situacija užtikrinant visuotinį 
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gydymą brangiais ARV vaistais. Siekiant palengvinti sveikatos apsaugos sistemų naštą, ypač 
kaimyninėse šalyse, yra svarbu ieškoti naujų būdų darbui, pvz., bendradarbiauti su farmacijos 
pramone ir privačiomis bendrovėmis kuriant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę.

Vilniaus deklaracijoje aiškiai siūloma naudotis Struktūriniais fondais ir kitomis Bendrijos 
lėšomis, siekiant kovoti prieš šią epidemiją. Būtų svarbu visapusiškai pasinaudoti Struktūrinių 
fondų teikiamais privalumais ir nedelsiant pradėti tirti visas galimybes, kurias gali suteikti ši 
priemonė ir kitos ES priemonės.


