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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-ġlieda kontra l-HIV/AIDS fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi tal-madwar, 2006-2009
(2006/2232(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2006 dwar "HIV/AIDS: Wasal iż-
żmien li ngħaddu għall-fatti"1,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' Novembru 2006 dwar l-AIDS,2,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-6 ta' Ġunju 2005 dwar il-ġlieda kontra l-
HIV/AIDS,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill ta' l-24 ta' Novembru 2005 dwar "Jum 
Dinji tal-Ġlieda kontra l-AIDS - Dikjarazzjoni ta' l-UE dwar il-Prevenzjoni ta' l-HIV għal 
Ġenerazzjoni Ħielsa mill-AIDS",

– wara li kkunsidra l-Istrateġija ta' l-UE dwar id-Drogi (2005-2012) adottata mill-Kunsill 
fit-22 ta' Novembru 2004,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew dwar "Il-Ġlieda kontra l-HIV/AIDS fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi tal-madwar, 
2006-2009" (COM(2005)0654),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew dwar "Qafas Koerenti tal-Politika Ewropea għal Azzjonijiet Esterni fil-Ġlieda 
kontra l-HIV/AIDS, il-Malarja u t-Tuberkulosi" (COM(2004)0726),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar id-Dokument ta' Strateġija 
dwar il-Politika Ewropea tal-Viċinat (COM(2004)0373),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew dwar it-tisħiħ tal-Politika Ewropea tal-Viċinat(COM(2006)0726),

– wara li kkunsidra d-"Dikjarazzjoni ta' Dublin" dwar Sħubija fil-ġlieda kontra l-HIV/AIDS 
fl-Ewropa u fl-Asja Ċentrali, adottata fil-Konferenza Ministerjali "Negħlbu l-Ostakoli -
Sħubija fil-ġlieda kontra l-HIV/AIDS fl-Ewropa u fl-Asja Ċentrali" li saret fil-qafas tal-
Presidenza Irlandiża fl-24 ta' Frar 2004,

– wara li kkunsidra id-"Dikjarazzjoni ta' Vilnius" dwar il-Miżuri biex jissaħħaħ ir-rispons 
għall-HIV/AIDS fl-Unjoni Ewropea u fil-Pajjiżi tal-Madwar, adottata mill-Ministri u mir-
rappreżentanti tal-gvernijiet ta' l-Unjoni Ewropea u tal-pajjiżi tal-madwar fil-konferenza 
"L-Ewropa u l-HIV/AIDS - Sfidi Ġodda, Opportunitajiet Ġodda", li nżammet f'Vilnius, il-
Litwanja, fis-17 ta' Settembru 2004,

  
1 P6_TA(2006)0321.
2 P6_TA(2006)0526.
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– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-Nazzjonijiet Uniti adottata mill-
Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fil-55 Sessjoni tagħha fit-18 ta' Settembru 2000 
kif ukoll l-Objettivi tal-Millennju tan-Nazzjonijiet Uniti (MDG) u b'mod partikolari l-
objettiv li tinqaleb it-tendenza tat-tixrid ta' l-HIV/AIDS sa l-2015,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' l-Impenji dwar l-HIV/AIDS adottata mis-Sessjoni 
Speċjali ta' l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-HIV/AIDS fis-27 ta' Ġunju 
2001,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar id-"Dikjarazzjoni ta' Impenn dwar l-HIV/AIDS" tat-2 ta' Awwissu 2001,

– wara li kkunsidra x-xogħol ta' segwitu ta' l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar l-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni ta' Impenn dwar l-HIV/AIDS, "Lejn aċċess 
universali: Valutazzjoni tal-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-HIV/AIDS biex 
jiżdiedu l-prevenzjoni, it-trattament, il-kura u l-appoġġ" ta' l-24 ta' Marzu 2006,

– wara li kkunsidra r-Rapport tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti rigward id-
Dikjarazzjoni ta' Impenn dwar l-HIV/AIDS: ħames snin wara, ta' l-24 ta' Marzu 2006,

– wara li kkunsidra id-"Dikjarazzjoni Politika dwar l-HIV/AIDS" adottata fl-Assemblea 
Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tat-2 ta' Ġunju 2006,

– wara li kkunsidra l-HIV/AIDS Programm tal-WHO "Lejn Aċċess Universali sa l-2010" ta' 
l-2006,

– wara li kkunsidra r-rapport ta' l-2006 tal-UNAIDS dwar l-Epidemija Globali ta' l-AIDS,

– wara li kkunsidra l-Aġġornament dwar l-Epidemija tal-UNAIDS ta' Diċembru 2006,

– wara li kkunsidra r-Rapport ta' Nofs is-Sena għall-2005 ta' l-EuroHIV ta' Awwissu 2006,

– wara li kkunsidra l-Eurobarometer dwar il-Prevenzjoni ta' l-AIDS ta' Frar 2006,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni ta' l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill ta' l-Ewropa 
1399 (2004) kif ukoll ir-Rakkomandazzjoni tiegħu 1675 (2004) dwar Strateġija Ewropea 
għall-promozzjoni tas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Opportunitajiet Ugwali 
(A6-0000/2007),

A. Billi skond l-Aġġornament dwar l-Epidemija tal-UNAIDS għall-2006 aktar minn disgħa u 
tletin miljun u nofs qegħdin jgħixu bl-HIV u erba' miljuni u tliet mitt elf persuna ġodda 
ħadu l-HIV fl-2006,

B. Billi r-Rapport ta' Nofs is-Sena għall-2005 tal-EuroHIV juri li 215,510 persuni ġodda 
ħadu l-marda ta' l-HIV fil-perjodu 1998-2005 fl-Unjoni Ewropea u 646,142 persuna ħadu 
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l-marda ta' l-HIV fir-Reġjun Ewropew ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO),

C. Billi r-Rapporti tal-EuroHIV u tal-UNAIDS jikkonfermaw li n-numru ta' nies infettati 
ġodda għadu qiegħed jikber b'rata allarmanti fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-pajjiżi tal-
madwar, u li huwa stmat f'xi pajjiżi li n-numru ta' persuni infettati bl-HIV huwa kważi 
tliet darbiet akbar min-numru uffiċjali,

D. Billi l-gruppi esposti għall-akbar riskju li jieħdu l-HIV jinkludu Persuni li Jieħdu d-Drogi 
bis-siringa (IDUs), irġiel li jagħmlu atti sesswali ma' rġiel oħra, ħaddiema tas-sess, 
migranti, priġunieri u żgħażagħ taħt l-età ta' 25 sena,

E. Billi l-Aġġornament dwar l-Epidemija tal-UNAIDS għall-2006 sab li madwar tliet kwarti 
ta' l-infezzjonijiet ta' l-HIV li ttieħdu eterosesswalment fl-Ewropa Ċentrali u tal-Punent 
huma fost l-immigranti u l-migranti,

F. Billi programmi ta' prevenzjoni, inklużi l-edukazzjoni, iż-żieda fl-aċċess għall-
informazzjoni, u aċċess għat-trattament u r-rijabilitazzjoni mid-droga, huma l-għodda l-
aktar effettiva fil-ġlieda kontra l-HIV/AIDS,

G. Billi l-EuroHIV m'għandu ebda dejta nazzjonali minn Spanja u mill-Italja għalkemm it-
tnejn jitqiesu mill-EuroHIV bħala zoni ewlenin ta' l-epidemija,

H. Billi dejta reċenti tikkonferma li l-ambitu ta' infezzjonijiet ġodda ta' l-HIV kif ukoll in-
numru ta' persuni li qed jgħixu bl-AIDS huma differenti għal kull Stat Membru u għall-
pajjiżi tal-madwar, u bl-istess mod huma l-gruppi li jitqiesu l-aktar vulnerabbli,

I. Billi n-nisa issa jagħmlu l-50% tan-nies li qed jgħixu bl-HIV/AIDS fid-dinja kollha, iżda 
l-bżonnijiet speċjali tagħhom fir-rigward tas-saħħa riproduttiva f'termini ta' l-ippjanar tal-
familja, it-twelid bla periklu u l-irdigħ tat-trabi spiss jiġu traskurati,

J. Billi l-aħħar Eurobarometer dwar il-prevenzjoni ta' l-AIDS ta' Frar 2006 wera li 54% tal-
popolazzjoni ta' l-UE-25 jemmnu jew huma konvinti li jistgħu jiġu infettati bl-HIV "billi 
jbusu fuq il-ħalq xi ħadd li jkollu l-AIDS jew li jkun HIV positive" u 45% jemmnu jew 
huma konvinti li huwa possibbli li jiġu infettati bl-HIV "billi jixorbu mill-istess tazza li 
kienet għadha kemm ntużat minn xi ħadd bl-AIDS jew li jkun HIV positive",

K. Billi fid-"Dikjarazzjoni ta' Dublin", rappreżentanti tal-gvernijiet mill-Ewropa u l-Asja 
Ċentrali wiegħdu li "nippromwovu tmexxija soda u responsabbli fil-livell tal-Kapijiet ta' l-
Istati u tal-Gvernijiet tagħna biex in-nies (tagħna) jkunu mħarsa minn din it-theddida 
għall-futur tagħhom, u nippromwovu d-drittijiet tal-bniedem u nindirizzaw l-istigma u 
niżguraw l-aċċess għall-edukazzjoni, l-informazzjoni u s-servizzi għal dawk kollha fil-
bżonn" u "nagħmlu l-ġlieda kontra l-HIV/AIDS fl-Ewropa u fl-Asja Ċentrali punt regolari 
fuq l-aġendi ta' l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet reġjonali tagħna",L. Billi 
Ministri u Rappreżentanti tal-Gvernijiet mill-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-madwar 
ikkonfermaw mill-ġdid l-impenji magħmula fid-"Dikjarazzjoni ta' Dublin" permezz tad-
"Dikjarazzjoni ta' Vilnius"; iż-żewġ Dikjarazzjonijiet jenfasizzaw il-bżonn ta' miżuri ta' 
segwitu qawwija u komprensivi għall-azzjonijiet imsemmijin fihom,

M. Billi d-"Dikjarazzjoni ta' Vilnius" issemmi espliċitament l-użu ta' strumenti finanzjarji 
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nazzjonali kif ukoll fondi tal-Komunità, inklużi l-Fondi Struturali, għall-implimentazzjoni 
tal-politiki (tagħna) biex jiġu indirizzati l-HIV/AIDS,

N. Billi l-NGOs jiddependu spiss mill-finanzjamenti pubbliċi; billi l-proċeduri ta' sejħiet 
pubbliċi għall-offerti tal-programmi ffinanzjati mill-Komunità s-soltu jkunu komplikati u 
l-isħubija fl-UE spiss tfisser it-tmiem ħesrem ta' l-appoġġ finanzjarju għall-NGOs minn 
sorsi internazzjonali oħra li mhumiex dawk ta' l-UE,

O. Billi matul l-aħħar snin kompetizzjoni ġenerika ħarxa fil-qasam tal-Mediċini 
Antiretrovirali (ARVs) ta' l-ewwel linja kkontribwiet għal tnaqqis fil-prezz ta' kważi 99%, 
minn $10,000 għal, bejn wieħed u ieħor, $130 għal kull pażjent fis-sena, iżda l-prezzijiet 
tad-drogi tat-tieni linja, li l-pazjenti jkollhom bżonn, kif ir-reżistenza tiżviluppa b'mod 
naturali, għadhom għoljin, l-aktar minħabba aktar ostakoli dwar privattivi fil-pajjiżi 
ewlenin li jipproduċu mediċini ġeneriċi,

P. Billi ma teżisti l-ebda tilqima kontra l-HIV u għadhom sejrin ir-riċerki fil-qasam tal-
mikrobiċidi u fi żviluppi oħra għal drogi innovattivi ġodda,

Q. Billi skond l-istima tal-WHO 10% ta' l-infezzjonijiet kollha ġodda ta' l-HIV globalment 
huma relatati mat-teħid tad-droga bis-siringa, u li anqas minn 5% ta' dawk li jieħdu d-
droga bis-siringa fid-dinja kollha għandhom aċċess effettiv għall-prevenzjoni u għas-
servizzi ta' trattament u ta' kura ta' l-HIV,

R. Billi t-tuberkulosi (TB) tgħaġġel l-iżvilupp ta' l-HIV f'AIDS, u li 90% ta' persuni HIV 
positive imutu bit-TB fi żmien xhur minn mindu jiżviluppaw sintomi attivi tat-TB 
minħabba nuqqas ta' kura xierqa, li għalhekk huwa stmat, li t-tuberkulosi hija ħtijja ta' terz 
ta' l-imwiet bl-AIDS,

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-
HIV/AIDS fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi tal-madwar u jappoġġja l-azzjonijiet u l-
inizjattivi ssuġġeriti fiha;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex tanalizza l-aħħar dejta disponibbli dwar l-infezzjonijiet ġodda 
ta' l-HIV biex tidentifika l-pajjiżi u l-gruppi ta' popolazzjonijiet l-aktar milquta minn din l-
epidemija u biex tikkomunika s-sejbiet tagħha lill-Istati Membri rispettivi;

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex tispeċifika, skond id-dejta nazzjonali pprovduta mill-Istati 
Membri, il-gruppi l-aktar vulnerabbli f'kull soċjetà u biex tistabbilixxi lista komprensiva 
ta' dawn il-gruppi sabiex il-Kummissjoni u l-Istati Membri jkunu jistgħu jindirizzawhom u 
jilħquhom b'mod effiċjenti, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifitajiet ta' kull pajjiż, u tingħatalhom 
informazzjoni dwar kif jipproteġu lilhom infushom u lil sħabhom;

4. Iħeġġeg lill-Kummissjoni biex tikkunsidra miżuri xierqa biex jintlaħqu popolazzjonijiet 
migranti u immigranti fl-Unjoni Ewropea, b'mod speċjali meta jiġu minn pajjiżi b'rati 
għoljin ta' prevalenza sabiex tittaffa t-tendenza allarmanti ta' infezzjonijiet ġodda ta' l-HIV 
fost dawn il-gruppi;

5. Jenfasizza l-importanza li tiġi rrappurtata dejta korretta; jistieden lill-Istati Membri biex 
itejbu l-kwalità tal-metodi tagħhom rispettivi ta' l-ittestjar u r-rappurtaġġ;
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6. Jinnota li ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) sejjer ikollu 
r-responsabbiltà sħiħa għas-sorveljanza, l-ġbir u l-pubblikazzjoni tad-dejta dwar l-
HIV/AIDS fl-2008; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tieħu miżuri xierqa biex ma jitħalliex li 
jkun hemm eventwalment vojt fir-rappurtaġġ tad-dejta l-ġdida; jitlob lill-ECDC biex 
iżomm f'moħħu s-sensittivitajiet relatati mas-suġġett meta jiġu ppubblikati r-rapporti;

7. Jistieden lil Spanja u lill-Italja biex jirrappurtaw id-dejta nazzjonali tagħhom lill-ECDC;

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tuża l-istrumenti disponibbli kollha, bħalma huma l-
Politika tal-Viċinat, id-Dimensjoni tat-Tramuntana u t-TACIS, biex jintlaħqu l-gruppi 
vulnerabbli tal-popolazzjoni fil-pajjiżi tal-madwar;

9. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-implimentazzjoni ta' misuri għall-
prevenzjoni u t-tnaqqis ta' ħsara, fosthom l-użu tal-kondoms, il-kura biex wieħed jieqaf 
jieħu d-drogi, l-aċċess għall-ittestjar volontarju, il-bdil għal labar u siringi ġodda u l-għoti 
ta' pariri lil membri jew gruppi li jitqiesu vulnerabbli jew infettati bl-HIV;

10. Jilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex jinħoloq Forum għas-Soċjetà Ċivili 
u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli u tintensifika l-koperazzjoni tagħha mas-soċjetà 
ċivili fil-qafas ta' dan il-Forum;

11. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jeżaminaw il-possibilitajiet biex jiġu stabbiliti Forums tas-
Soċjetà Ċivili fuq livell nazzjonali sabiex titjieb il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi tal-gvernijiet nazzjonali, is-servizzi tal-kura tas-saħħa u l-NGOs lokali li jaħdmu 
fil-qasam ta' l-HIV/AIDS;

12. Jenfasizza l-importanza kemm tad-"Dikjarazzjoni ta' Dublin" u kemm tad-"Dikjarazzjoni 
ta' Vilnius" u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex issegwihom;

13. Jenfasizza l-bżonn li l-Kummissjoni torganizza l-isforzi tagħha fil-ġlieda kontra l-
HIV/AIDS fl-oqsfa differenti tad-Direttorati Ġenerali responsabbli u biex ittejjeb il-
proċessi u l-mekkaniżmi amministrattivi differenti sabiex tipprovdi l-miżuri l-aktar 
effettivi u koordinati possibbli, biex jiġu evitati standards doppji u biex jitwettqu l-aħjar 
sinerġiji possibbli;

14. Jiddeplora l-fatt li r-regoli attwali dwar l-iffinanzar dirett ta' l-NGOs mill-Komunità kif 
ukoll ir-regoli dwar il-parteċipazzjoni tagħhom fi proġetti ffinanzjati bi programmi tal-
Komunità ma ġewx armonizzati; jitlob lill-Kummissjoni biex tevalwa l-proċeduri attwali 
bl-iskop li jitjieb l-aċċess ta' l-NGOs għall-forom differenti ta' l-iffinanzjar tal-Komunità,

15. Itenn li s-sħubija fl-UE spiss tfisser tmiem ħesrem ta' l-appoġġ finanzjarju minn sorsi 
internazzjonali oħra li mhumiex dawk ta' l-UE; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni bħala 
kwistjoni ta' urġenza biex timmonitorja s-sitwazzjoni fil-Bulgarija u r-Rumanija u 
tipproponi miżuri biex jimtela l-vojt finanzjarju;

16. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiddefinixxi biċ-ċar ir-regoli għall-użu tal-Fondi Strutturali 
u tal-Fondi Soċjali għall-proġetti u l-programmi relatati ma' l-HIV/AIDS;

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni li tuża l-possibilitajiet kollha disponibbli fis-7 Programm Qafas 
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ta' Riċerka biex tkompli tiffinanzja u tidentifika proġetti promettenti oħra li jirrigwardjaw 
l-iżvilupp ta' mediċini ARV innovattivi ġodda, tilqim u u mikrobiċidi;

18. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex talloka riżorsi għal miżuri ta' prevenzjoni fil-qafas tal-
Programm ta' Azzjoni dwar is-Saħħa Pubblika fil-ġlieda kontra l-HIV/AIDS;

19. Jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel attenzjoni partikolari għall-promozzjoni tal-
programmi dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva għan-nisa biex tpatti kontra ż-żieda fit-
tixrid ta' l-epidemija fost in-nisa;

20. Jitlob lill-Kummissjoni biex tkompli tagħti l-assistenza finanzjarja u l-appoġġ totali lill-
isforzi siewja tal-Fond Globali għall-ġlieda kontra l-AIDS, it-tuberkulosi u l-malarja;
jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu l-istess;

21. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-infezzjoni doppja HIV/TB hija l-kawża tal-mewt ta' terz 
ta' persuni li jkunu HIV positive; għalhekk jirrakkomanda bil-qawwa lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri biex jagħrfu dan il-fatt billi jistabbilixxu u jippromwovu programmi 
għall-ġlieda kontra ż-żewġ infezzjonijiet fl-istess waqt;

22. Jenfasizza l-importanza li l-gvernijiet, dawk li jipprovdu s-servizzi tas-saħħa, l-industrija 
farmaċewtika, l-NGOs u s-soċjetà ċivili jkunu responsabbli biex jiġi żgurat li jintlaħqu l-
miri li jirrigwardjaw il-kopertura universali tal-prevenzjoni, it-trattament u l-kura;

23. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jibdew jew jappoġġjaw programmi li 
jikkumbattu l-omofobija u l-istigma biex jitneħħew l-ostakoli li jnaqqsu l-effett tal-ħidma 
li tindirizza b'mod effettiv l-HIV/AIDS;

24. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jidhru bħala l-mexxejja tal-promozzjoni 
u l-iffinanzjar ta' l-aċċess għall-edukazzjoni dwar l-HIV/AIDS fil-livell Ewropew, 
nazzjonali u lokali, inkluż l-għoti ta' pariri dwar l-imġiba sesswali responsabbli u l-
prevenzjoni ta' mard li jiġi trasmess permezz tas-sess, u għall-informazzjoni, ittestjar u 
servizzi relatati, b'attenzjoni xierqa għall-prinċipji tal-kunfidenzjalità u tal-kunsens 
infurmat;

25. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tassessja l-possibilitajiet li jitwaqqfu Sħubijiet Pubbliċi 
Privati fil-pajjiżi tal-madwar sabiex jiġu promossi aktar metodi fil-glieda kontra l-
HIV/AIDS;

26. Jilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Presidenza Ġermaniża li jmiss biex torganizza l-
Konferenza "Responsabbiltà u Sħubija" - Flimkien kontra l-HIV/AIDS mit-12 sat-13 ta' 
Marzu 2007 fi Bremen kif ukoll għall-fatt li Madrid sejra tospita l-XI il-Konferenza 
Ewropea dwar l-AIDS mill-24 sas-27 ta' Ottubru 2007;

27. Japprezza x-xogħol importanti ta' l-NGOs li jaħdmu fl-oqsma ta' l-edukazzjoni, il-
prevenzjoni u l-għarfien dwar l-HIV/AIDS kif ukoll ix-xogħol minn nies li jgħixu bl-
HIV/AIDS (PLWHA);

28. Jissuġġerixxi l-ħolqien ta' "ċentru ta' skambju" (clearinghouse) fuq livell Ewropew bl-
objettiv li jinġabru u jigu analizzati l-aħjar prattiki mill-istituzzjonijiet u l-
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organizzazzjonijiet kollha attivi fil-ġlieda kontra l-HIV/AIDS; jemmen li dan il-
mekkaniżmu jgħin biex jiġu identifikati n-nuqqasijiet fl-azzjonijiet attwali u biex jiġu 
mfassla strateġiji ġodda;

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet ta' l-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Daħla

Tendenzi reċenti juru biċ-ċar li n-numru ta' persuni infettati bl-HIV (Human 
Immunodeficiency Virus), inklużi persuni li għandhom l-AIDS (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome) u dawk li qegħdin imutu b'mard relatat ma' l-AIDS, qed ikompli 
jikber. Kull sena aktar nisa u żgħażagħ qegħdin jiġu infettati bl-HIV fl-Unjoni Ewropea kif 
ukoll fil-pajjiżi tal-madwar. Imġiba perikoluża, bħall-użu tas-sess mingħajr protezzjoni u t-
teħid tad-droga bis-siringa, jibqgħu il-mezzi ewlenin ta' l-infezzjonijiet ta' l-HIV. L-istudji l-
aktar reċenti juru b'mod l-aktar allarmanti kif popolazzjonijiet ta' immigranti u migranti saru 
wieħed mill-gruppi ta' riskju l-aktar importanti. Popolazzjonijiet oħra vulnerabbli b'mod 
partikolari jinkludu l-ħaddiema tas-sess u l-irġiel li jagħmlu atti sesswali ma' rġiel oħra.

L-ewwel każi ta' infezzjonijiet ta' l-HIV ħarġu fil-beraħ fl-1981 fl-Istati Uniti. It-tobba 
osservaw serje ta' każi mhux tas-soltu ta' mwiet ikkawżati minn forom rari ta' kankru li s-soltu 
jaffettwaw biss lil persuni ta' età ixjeħ, bħala l-kawża tal-mewt ta' rġiel żgħażagħ 
omosesswali. Wara li ġie immonitorjat mill-viċin l-iżvilupp tal-marda l-ġdida, li dak iż-żmien 
wieħed kien jaħseb li kienet taffettwa biss lill-irġiel omosesswali, xjentisti rrealizzaw malajr li 
kienu qegħdin jittrattaw tip ġdid ta' infezzjoni virali li setgħet taffettwa lil kulħadd. Sa llum l-
iżvilupp ta' kura għas-serje l-ġdida ta' sintomi kien diffiċli ħafna minħabba n-natura retrovirali 
tiegħu.

L-introduzzjoni ta' Mediċini Antroretrovirali (ARVs) fl-aħħar tat-tmeninijiet flimkien ma' 
kampanji differenti ta' għarfien kienu essenzjali biex l-epidemija tnaqqas ir-rata tat-tkabbir 
tagħha fl-Ewropa tal-Punent u fl-Istati Uniti. F'dawn l-aħħar snin, iżda, in-numru ta' 
infezzjonijiet ġodda ta' l-HIV kien qed jerġa' jiżdied. Il-mewġa l-ġdida ta' infezzjonijiet 
taffettwa l-aktar lin-nisa, lil dawk li jieħdu d-droga bis-siringa u liż-zgħażagħ. Peress li l-
AIDS mhix meqjusa aktar bħala s-sentenza tal-mewt li kienet darba, ħafna jissugraw b'imġiba 
perikoluża u jittraskuraw ir-riskju ta' infezzjoni.

Minħabba l-iżvilupp ta' mediċini ARV ġodda, numru akbar ta' persuni qed jgħixu bl-
HIV/AIDS. Dan qed jagħmel pressjoni fuq l-infrastruttura attwali għall-kura tas-saħħa u qed 
idaħħal qafas ġdid sħiħ ta' tħassib loġistiku f'termini ta' riżorsi. L-aċċess għall-Kura 
Antiretrovirali huwa relativament tajjeb fl-Ewropa tal-Punent (UE-15). Fl-Istati Membri l-
ġodda, iżda, is-sitwazzjoni hija kompletament differenti. Mill-adeżjoni tagħhom fl-UE 'l 
hawn, dawn l-Istati Membri jridu jħallsu l-prezzijiet standard ta' l-Ewropa tal-punent għall-
mediċini ARV. Qegħdin jiffaċċjaw diffikultajiet kbar biex jiffinanzjaw l-aċċess ġenerali 
għall-ARVs għall-persuni kollha li għandhom bżonnhom

Din is-sena huwa il-25 anniversarju tas-sindrome li aktar tard issejjaħ AIDS. Matul dawn is-
snin, twettqu ħafna żviluppi importanti u saru ħafna kisbiet. Iżda xorta waħda l-fatti bażiċi 
baqgħu l-istess: ma teżisti ebda tilqima kontra l-HIV u ebda kura għall-mard relatat ma' l-
AIDS. Sabiex inbiddlu din is-sitwazzjoni rridu nżidu l-isforzi komuni tagħna lejn is-sejbien ta' 
kura għal din l-epidemija. Ukoll, fatt wieħed jibqa' validu minn mindu tfaċċaw l-ewwel każi 
sa llum: il-persuni infettati bl-HIV/AIDS għadhom suġġetti għal varjetà ta' preġudizzji u 
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diskriminazzjoni. Jidher li dan huwa hekk minħabba l-fatt li l-gruppi l-aktar vulnerabbli diġà 
jagħmlu parti mill-popolazzjonijiet marġinalizzati tas-soċjetà.

L-Opinjoni tar-rapporteur

Ir-Rapporteur jesprimi is-sodisfazzjon tiegħu rigward id-"Dikjarazzjoni ta' Dublin" u d-
"Dikjarazzjoni ta' Vilnius" kif ukoll jenfasizza l-importanza tagħhom. Barra minn hekk , 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iżommu l-wegħdiet tagħhom permezz ta' 
ħidma ta' segwitu dwar l-impenji magħmula fihom. Jilqa' b'sodisfazzjon ukoll il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-HIV/AIDS fl-UE u fil-pajjiżi tal-
madwar. Bill l-pajjiżi Ewropej tal-Lvant għandhom jittrattaw ma' rati għolja ta' infezzjonijiet 
ġodda ta' l-HIV, jinsab ferħan b'mod speċjali li l-Kummissjoni ssuġġeriet dak l-approċċ wiesa' 
u inkludiet il-pajjiżi tal-madwar fl-ambitu tal-komunikazzjoni, b'hekk għarfet il-fatt li l-
HIV/AIDS ma tirrispettax fruntieri u tista' tiġi indirizzata biss b'approċċ integrat u komprensiv 
permezz tas-soluzzjoni għall-kwistjonijiet politiċi, soċjali, istituzzjonali u ekonomiċi 
differenti. Ir-Rapporteur huwa konvint li din il-marda tista' tiġi trattata u indirizzata, jekk l-
atturi u l-istituzzjonijiet kollha responsabbli, inklużi is-soċjetà ċivili kif ukoll il-kumpaniji 
privati, jaħdmu flimkien lejn dan l-objettiv komuni, billi jorganizzaw l-isforzi differenti 
kollha, billi jippermettu sinerġiji u sforz koordinat u integrat aktar b'saħħtu fil-ġlieda kontra l-
HIV/AIDS.

Suġġerimenti u rakkomandazzjonijiet

Ir-rapporteur jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li hemm bżonn ta' kampanja ta' għarfien 
komprensiv għall-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni introduċiet kampanja: "AIDS . . . 
Tiftakarni?" matul din is-sena. Ir-rapporteur huwa konvint li l-Istati Membri għandhom 
isegwu l-kampanja billi jniedu kampanji nazzjonali ta' għarfien immirati lejn gruppi li huma 
kkunsidrati l-aktar vulnerabbli fil-pajjiżi differenti. Barra minn hekk, jissuġġerixxi li jittieħdu 
aktar azzjonijiet komprensivi u koordinati fil-ġlieda kontra l-istigma u d-diskriminazzjoni.

F'dak li jikkonċerna l-pajjiżi tal-madwar, ir-Rapporteur jirrakkomanda li jittieħed vantaġġ 
sħiħ mill-istrutturi attwali biex jiġi ffaċilitat approċċ koordinat fil-ġlieda kontra l-HIV/AIDS, 
fosthom il-fondi disponibbli għall-koperazzjoni transkonfinali. Biex jiġu appoġġjati aktar il-
pajjiżi tal-madwar biex jindirizzaw u jissieltu kontra din l-epidemija, ir-Rapporteur 
jissuġġerixxi li jiġu esplorati l-possibilitajiet li jinsabu fis-Sħubijiet Pubbliċi Privati għall-
għajnuna u għat-tkabbir ta' l-għarfien fost il-gruppi tal-popolazzjoni l-aktar vulnerabbli.

Barra minn hekk, ir-Rapporteur jixtieq jagħmel enfasi fuq ix-xogħol importanti li qegħdin 
jagħmlu NGOs differenti fl-UE. Jinsab imħasseb dwar in-nuqqas serju ta' finanzjamenti għall-
NGOs f'xi wħud mill-Istati Membri li ssieħbu fl-Unjoni Ewropea fl-2004. Jirrakkomanda bil-
qawwa l-evalwazzjoni mill-ġdid tal-mekkaniżmi rigward l-iffinanzjar ta' proġetti u 
programmi mill-Kummissjoni Ewropea. NGOs lokali u nazzjonali fl-Unjoni Ewropea u fil-
pajjiżi tal-madwar qed jagħmlu ħidma ta' bażi importanti fil-ġlieda kontra l-epidemija. Huwa 
għalhekk ta' importanza kbira li jiġi żgurat li dawn l-organizzazzjonijiet jirċievu finanzjamenti 
kontinwi wkoll fil-ġejjieni. Ir-rapporteur jixtieq ukoll jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li r-
Rumanija u l-Bulgarija x'aktarx li sejrin jiffaċċjaw problemi simili meta jsiru Membri ta' l-
Unjoni Ewropea fl-2007.
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Rigward is-sistemi nazzjonali ta' kura tas-saħħa differenti, ir-Rapporteur jixtieq jistieden lill-
Kummissjoni u l-Istati Membri biex jevalwaw miżuri dwar kif jipprovdu assistenza għal dawk 
is-sistemi ta' kura tas-saħħa milquta mis-sitwazzjoni diffiċli biex jiġi pprovdut aċċess 
universali għall-kura ARV li tiswa ħafna. Sabiex tittaffa l-pressjoni fuq is-sistemi tal-kura tas-
saħħa, b'mod speċjali fil-pajjiżi tal-madwar, ikun importanti li jiġu żviluppati metodi ġodda ta' 
ħidma f'daqqa ma' xulxin, pereżempju l-industrija farmaċewtika u kumpaniji privati oħra, taħt 
il-forma ta' Sħubijiet Pubbliċi Privati.

Id-"Dikjarazzjoni ta' Vilnius" tissuġġerixxi espliċitament l-użu ta' Fondi Strutturali u ta' fondi 
komunitarji oħra għall-ġlieda kontra din l-epidemija. Ikun importanti li jittieħed vantaġġ sħiħ 
tal-Fondi Strutturali u li jibdew jiġu esplorati malajr il-possibilitajiet kollha li jista' jipprovdi 
dan l-istrument kif ukoll l-istrumenti l-oħra ta' l-UE.
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