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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de bestrijding van hiv/aids in de Europese Unie en de naburige landen, 2006-2009
(2006/2232(INI))

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 juli 2006 over "AIDS: tijd om te handelen!"1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 30 november 2006 over AIDS2,

– gezien de conclusies van de Raad van 6 juni 2005 over de bestrijding van hiv/aids,

– gezien de conclusies van de Raad van 24 november 2005 over "Wereldaidsdag -
Verklaring van de EU over de preventie van hiv met het oog op een aidsvrije generatie",

– gezien de op 22 november 2004 door de Raad aangenomen strategie van de EU inzake 
drugsbestrijding (2005-2012),

– gezien de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement 
betreffende "De bestrijding van hiv/aids in de Europese Unie en de naburige landen, 2006-
2009" (COM(2005)0654),

– gezien de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over
"Een coherent Europees beleidskader voor externe maatregelen tegen hiv/aids, malaria en 
tuberculose" (COM(2004)0726),

– gezien de Mededeling van de Commissie met als titel "Europees nabuurschapsbeleid -
Strategiedocument" (COM(2004)0373),

– gezien de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement 
betreffende de versterking van het Europees nabuurschapsbeleid (COM(2006)0726),

– gezien de zgn. "Verklaring van Dublin" over het aangaan van een partnerschap ter 
bestrijding van hiv/aids in Europa en Centraal-Azië, die is aangenomen op de in het kader 
van het Ierse voorzitterschap op 24 februari 2004 gehouden ministersconferentie over 
"Het neerhalen van de barrières via een partnerschap ter bestrijding van hiv/aids in Europa 
en Centraal-Azië",

– gezien de zgn. "Verklaring van Vilnius" over maatregelen ter intensivering van de strijd 
tegen hiv/aids in de Europese Unie en de naburige landen, die is aangenomen op de op 17 
september 2004 in Vilnius (Litouwen) gehouden conferentie van ministers en 
regeringsvertegenwoordigers van de Europese Unie en de naburige landen inzake "Europa 
en hiv/aids - Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen",

– gezien de door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op haar 55ste zitting 
van 18 september 2000 aangenomen VN-Millenniumverklaring, alsmede de 

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



PE 382.406v01-00 4/12 PR\643708NL.doc

NL

millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's) van de Verenigde Naties, en met 
name het streven om het hiv/aidsverspreidingsproces tegen 2015 te keren,

– gezien de op de Speciale Zitting van de Algemene Vergadering van de VN van 27 juni 
2001 over hiv/aids aangenomen Beleidsverklaring inzake hiv/aids,

– gezien de door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 2 augustus 2001 
aangenomen resolutie over de "Beleidsverklaring inzake hiv/aids",

– gezien de door de Algemene Vergadering van de VN van 24 maart 2006 aangenomen 
vervolgverklaring over de implementatie van de Beleidsverklaring inzake hiv/aids met als 
titel "Towards universal access: Assessment by the United Nations Programme on 
HIV/AIDS on scaling up HIV prevention, treatment, care and support",

– gezien het rapport van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties d.d. 24 maart 2006 
over "De beleidsverklaring inzake hiv/aids: vijf jaar later",

– gezien de op 2 juni 2006 door de Algemene Vergadering van de VN aangenomen 
"Politieke verklaring over hiv/aids",

– gezien het hiv/aidsprogramma van de WHO van 2006 met als titel "Towards Universal 
Access by 2010",

– gezien het UNAIDS-rapport 2006 over de mondiale aidsepidemie,

– gezien de UNAIDS-update inzake de aidsepidemie van december 2006,

– gezien het in augustus 2006 verschenen halfjaarlijkse EuroHIV-rapport over 2005,

– gezien de in februari 2006 verschenen Eurobarometer over aidspreventie,

– gezien resolutie 1399 (2004) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, 
alsmede de door diezelfde vergadering in 2004 aangenomen Aanbeveling 1675 over een 
Europese strategie ter bevordering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-0000/2007),

A. overwegende dat er blijkens de UNAIDS-update inzake de aidsepidemie van 2006 over de 
hele wereld meer dan 39,5 miljoen mensen met het aidsvirus zijn besmet dat er in 2006 
opnieuw 4,3 miljoen hiv-geïnfecteerden zijn bijkomen,

B. overwegende dat uit het halfjaarlijkse EuroHIV-rapport over 2005 blijkt dat er in de 
periode 1998-2005 in de Europese Unie 215.510 mensen met hiv besmet zijn geraakt en 
dat er in de regio Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over die periode 
646.142 nieuwe hiv-geïnfecteerden zijn bijgekomen,

C. overwegende dat in de EuroHIV- en UNAIDS-rapporten wordt bevestigd dat het aantal 
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nieuwe hiv-infecties zowel in de Europese Unie als in de naburige landen nog steeds in 
een alarmerend tempo toeneemt en dat ervan wordt uitgegaan dat het aantal hiv-
geïnfecteerden in sommige landen bijna driemaal zo hoog is als het officiële cijfer,

D. overwegende dat intraveneuze drugsgebruikers, mannelijke homoseksuelen, sekswerkers, 
migranten, gedetineerden en jongeren onder de 25 jaar worden gerekend tot de groepen 
die het hoogste risico op hiv-besmetting lopen,

E. overwegende dat uit de UNAIDS-update inzake de aidsepidemie van 2006 naar voren 
komt dat nagenoeg driekwart van de langs heteroseksuele weg opgelopen hiv-infecties in 
West- en Midden-Europa zich voordoen bij migranten en immigranten,

F. overwegende dat preventieprogramma's via o.a. het onderwijs, betere beschikbaarheid van 
informatie en toegang tot behandeling en rehabilitatie van drugsverslaafden de meest 
effectieve instrumenten zijn voor de bestrijding van hiv/aids,

G. overwegende dat EuroHIV voor Spanje en Italië over geen nationale statistieken beschikt, 
hoewel deze beide landen door EuroHIV tot de ernstigste besmettingshaarden worden 
gerekend,

H. overwegende dat uit recente gegevens opnieuw is gebleken dat zowel de kans op nieuwe 
hiv-infecties als het aantal aidspatiënten per lidstaat en per naburig land verschilt, en dat 
dezelfde constatering opgaat voor de groepen die tot de meest kwetsbare worden 
gerekend,

I. overwegende dat vrouwen thans op wereldschaal 50% van de hiv/aidspatiënten uitmaken, 
maar dat hun speciale behoeften op het stuk van reproductieve gezondheid in termen van 
gezinsplanning, veilig bevallen en borstvoeding vaak over het hoofd worden gezien,

J. overwegende dat uit de laatste, in februari 2006 gepubliceerde Eurobarometer over 
aidspreventie blijkt dat 54% van de bevolking van de EU-25 gelooft of er zelfs van 
overtuigd is dat het mogelijk is om met hiv geïnfecteerd te raken door "iemand die aids 
heeft of drager is van het hiv-virus op de mond te kussen" en dat 45% gelooft of ervan 
overtuigd is dat het mogelijk is om met hiv besmet te raken door "uit een glas te drinken 
dat zopas is gebruikt door iemand die aids heeft of drager is van het hiv-virus",

K. overwegende dat regeringsvertegenwoordigers uit Europa en Centraal-Azië in de 
"Verklaring van Dublin" hebben toegezegd "op het niveau van onze staatshoofden en 
regeringsleiders te zullen ijveren voor een sterk en plichtsbewust leiderschap, teneinde
(onze) bevolking te beschermen tegen deze bedreiging voor haar toekomst, de 
mensenrechten te zullen bevorderen, stigmatisering te zullen tegengaan en te zullen 
zorgen voor toegang tot onderwijs, informatie en dienstverlening voor alle behoeftigen" 
en "van de strijd tegen hiv/aids in Europa en Centraal-Azië een vast onderdeel te zullen 
maken van de agenda's voor onze regionale instellingen en organisaties",

L. overwegende dat de ministers en regeringsvertegenwoordigers van de Europese Unie en 
de naburige landen met de "Verklaring van Vilnius" de in de "Verklaring van Dublin" 
gedane toezeggingen opnieuw hebben onderschreven; in deze beide verklaringen wordt 
aangedrongen op de behoefte aan krachtige en coherente maatregelen ter nadere 
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uitwerking van de daarin omschreven initiatieven,

M. overwegende dat de "Verklaring van Vilnius" expliciet gewag maakt van het gebruik van 
nationale financieringsinstrumenten en communautaire fondsen - met inbegrip van de 
structuurfondsen - met het oog op de implementatie van (onze) beleidsmaatregelen ter 
bestrijding van hiv/aids,

N. overwegende dat NGO's vaak van overheidsfinanciering afhankelijk zijn, terwijl de 
aanbestedingsprocedures voor met EU-geld gefinancierde programma's doorgaans 
gecompliceerd zijn en het EU-lidmaatschap vaak met zich meebrengt dat financiële steun 
voor NGO's uit andere internationale bronnen dan de EU plots opdroogt,

O. overwegende dat de felle concurrentie van locopreparaten voor via de eerstelijnszorg 
verstrekte antiretrovirale geneesmiddelen de laatste jaren heeft bijgedragen tot een 
prijsreductie van nagenoeg 99%, namelijk van 10.000 tot circa 130 USD per patiënt per 
jaar, maar dat de prijzen van tweedelijnsgeneesmiddelen die de betrokken patiënten nodig 
hebben naarmate zich een natuurlijke resistentie ontwikkelt, nog steeds hoog zijn, 
doorgaans als gevolg van hogere octrooibarrières in de belangrijkste 
locogeneesmiddelenproducerende landen,

P. overwegende dat er voor hiv geen vaccin bestaat, dat er nog steeds onderzoek wordt 
gedaan naar microbiciden en dat er daarnaast ook nog andere innovatieve nieuwe 
geneesmiddelen in ontwikkeling zijn,

Q. overwegende dat de WHO ervan uitgaat dat 10% van alle nieuwe hiv-infecties in de 
wereld gerelateerd zijn aan intraveneus drugsgebruik, en dat minder dan 5% van de 
intraveneuze drugsgebruikers in de wereld toegang hebben tot effectieve hiv-preventie, 
behandeling en verzorging,

R. overwegende dat tuberculose het ontwikkelingsproces van hiv tot aids versnelt, en dat 
90% van de hiv-seropositieve patiënten binnen enkele maanden nadat zij symptomen van 
actieve tuberculose ontwikkelen door gebrek aan adequate behandeling aan tuberculose 
overlijden, met als gevolg dat naar schatting een derde van de aidsdoden toe te schrijven is 
aan tbc,

1. is ingenomen met de Mededeling van de Commissie over de bestrijding van hiv/aids in de 
Europese Unie en de naburige landen en spreekt zijn steun uit voor de daarin voorgestelde 
maatregelen en initiatieven;

2. verzoekt de Commissie de meest recente beschikbare gegevens over nieuwe hiv-infecties 
aan een nadere analyse te onderwerpen om te bepalen welke landen en bevolkingsgroepen 
het meest onder deze epidemie te lijden hebben en de respectieve lidstaten van haar 
bevindingen in kennis te stellen;

3. roept de Commissie op, aan de hand van de door de lidstaten verschafte nationale 
gegevens precies aan te geven welke groepen in elke samenleving het meest kwetsbaar 
zijn en een complete lijst van de bewuste groepen op te maken, zodat de Commissie en de 
lidstaten zich tot hen kunnen richten en hen daadwerkelijk kunnen bereiken, onder 
inachtneming van de specifieke kenmerken van elk land, en hen informatie kunnen 
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verschaffen over hoe zij zichzelf en hun partners kunnen beschermen;

4. dringt er bij de Commissie op aan zich te beraden over geschikte manieren om migranten-
en immigrantenpopulaties in de Europese Unie te bereiken, vooral wanneer zij afkomstig 
zijn uit landen met hoge prevalentiecijfers, teneinde de alarmerend stijgende tendens naar
steeds meer nieuwe hiv-infecties onder deze groepen te keren;

5. onderstreept het belang van correcte gegevensrapportage; nodigt de lidstaten uit de 
kwaliteit van hun respectieve test- en rapporteringsmethoden te verbeteren;

6. merkt op dat het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) met 
ingang van 2008 de volle verantwoordelijkheid krijgt voor de bewaking, verzameling en 
publicatie van hiv/aidsgegevens; dringt er bij de Commissie op aan passende maatregelen 
te nemen om te zorgen dat de rapportage van nieuwe gegevens niet wordt onderbroken; 
verzoekt het ECDC bij de publicatie van rapporten met de bestaande gevoeligheden op dit 
terrein rekening te houden;

7. roept Spanje en Italië op hun nationale gegevens aan het ECDC te rapporteren;

8. dringt er bij de Commissie op aan alle beschikbare instrumenten, zoals het 
nabuurschapsbeleid, de Noordelijke Dimensie en TACIS in te zetten om de kwetsbare 
bevolkingsgroepen in de naburige landen te bereiken;

9. roept de Commissie op, de implementatie van preventie- en schadebeperkingsmaatregelen 
te bevorderen, waaronder het gebruik van condooms, drugsubstitutietherapieën, toegang 
tot vrijwillige tests, spuitomruilprogramma's en counseling voor leden van groepen die als 
kwetsbaar worden beschouwd of met hiv zijn besmet;

10. verwelkomt het initiatief van de Commissie om een Forum van de civiele samenleving op 
te richten en spoort de Commissie ertoe aan haar samenwerking met de civiele 
samenleving in het kader van dit forum voort te zetten en te intensiveren;

11. spoort de lidstaten ertoe aan de mogelijkheden te onderzoeken om op nationaal niveau 
eveneens een forum van de civiele samenleving op te richten ter verbetering van de 
samenwerking tussen nationale overheidsinstanties, diensten voor gezondheidszorg en 
lokale NGO's die actief zijn op het gebied van hiv/aids;

12. onderstreept het belang van zowel de "Verklaring van Dublin" als de "Verklaring van 
Vilnius" en dringt er bij de Commissie op aan, daaraan nadere uitwerking te geven;

13. dringt er bij de Commissie op aan haar inspanningen in de strijd tegen hiv/aids binnen de 
diverse directoraten-generaal te stroomlijnen en de respectieve administratieve processen 
en systemen te verbeteren teneinde de te nemen maatregelen zo effectief mogelijk te doen 
zijn en ze zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, te voorkomen dat er dubbele normen 
worden gehanteerd en optimale synergie-effecten te verkrijgen;

14. betreurt het feit dat de bestaande voorschriften inzake rechtstreekse financiering van 
NGO's door de Gemeenschap en de regels met betrekking tot de wijze waarop deze
worden betrokken bij via communautaire programma's gefinancierde projecten nog niet 
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zijn geharmoniseerd; verzoekt de Commissie de bestaande procedures te toetsen teneinde 
NGO's beter toegang te verschaffen tot de verschillende vormen van communautaire 
financiering;

15. wijst er nogmaals op dat het EU-lidmaatschap voor NGO's vaak de plotse stopzetting 
betekent van financiële steun uit andere bronnen dan de EU; dringt er derhalve bij de 
Commissie op aan de situatie in Bulgarije en Roemenië zo snel mogelijk in beeld te 
brengen en maatregelen voor te stellen om de financiële kloof te dichten;

16. roept de Commissie op een duidelijke definitie te geven van de regels voor het gebruik 
van de structuur- en sociale fondsen voor hiv/aidsgerelateerde projecten en/of 
programma's;

17. spoort de Commissie ertoe aan alle binnen het 7de kaderprogramma onderzoek bestaande 
mogelijkheden aan te wenden met het oog op de verdere financiering en vaststelling van 
veelbelovende projecten voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve antiretrovirale 
geneesmiddelen, vaccins en microbiciden;

18. dringt er bij de Commissie op aan, binnen het kader van het actieprogramma op het gebied 
van de volksgezondheid de nodige middelen te reserveren voor preventiemaatregelen ter 
bestrijding van hiv/aids;

19. verzoekt de Commissie speciaal aandacht te besteden aan de bevordering van seksuele en 
reproductieve gezondheidsprogramma's voor vrouwen, teneinde de verdere verspreiding 
van de epidemie onder vrouwen tegen te gaan;

20. verzoekt de Commissie door te gaan met de financiële en algemene ondersteuning van de 
waardevolle initiatieven van het Wereldfonds ter bestrijding van aids, tuberculose en 
malaria; nodigt de lidstaten uit dit voorbeeld te volgen;

21. wijst erop dat co-infectie van aids met tbc de doodsoorzaak is bij een derde van de hiv-
seropositieve patiënten; beveelt de Commissie en de lidstaten derhalve krachtig aan, dit 
feit onder ogen te zien en met het oog daarop programma's uit te werken en te bevorderen 
om deze beide infecties tegelijkertijd te bestrijden;

22. onderstreept dat moet worden gegarandeerd dat zowel regeringen als leveranciers van 
gezondheidsdiensten, farmaceutische bedrijven, NGO's en maatschappelijke organisaties 
verantwoordelijk worden gesteld voor het verwezenlijken van de doelstellingen op het 
punt van universele preventie-, behandelings- en zorgvoorzieningen;

23. roept de Commissie en de lidstaten op, programma's op te zetten of te ondersteunen om 
homohaat en stigmatisering tegen te gaan teneinde de barrières die een rem zetten op de 
effectieve bestrijding van hiv/aids te slechten;

24. spoort de Commissie en de lidstaten ertoe aan het goede voorbeeld te geven bij de 
bevordering en financiering op Europees, nationaal en plaatselijk niveau van de toegang 
tot educatie op het gebied van hiv/aids - met inbegrip van counseling ter bevordering van 
een verantwoord seksueel gedrag en ter preventie van seksueel overdraagbare 
aandoeningen - alsmede tot informatie, tests en aanverwante diensten, onder inachtneming 
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van de beginselen van vertrouwelijkheid en geïnformeerde toestemming;

25. dringt er bij de Commissie op aan zich te beraden over de mogelijkheden tot oprichting 
van publiek/private partnerschappen in de naburige landen ter bevordering van 
aanvullende manieren om hiv/aids te bestrijden;

26. is ingenomen met het initiatief van het nieuwe Duitse voorzitterschap om op 12/13 maart 
2007 in Bremen een conferentie te organiseren over het thema "Verantwoordelijkheid en 
partnerschap - Samen tegen hiv/aids", alsook met het feit dat in Madrid van 24 t/m 27 
oktober 2007 de XIde Europese Conferentie over aids plaatsvindt;

27. uit zijn waardering voor het belangrijke werk dat NGO's verzetten op het gebied van 
educatie, preventie en bewustmaking omtrent het hiv/aidsprobleem, alsook voor de 
activiteiten van mensen die zelf aids hebben;

28. stelt voor, op Europees niveau een "uitwisselingscentrum" op te richten voor het 
verzamelen en analyseren van optimale praktijken van alle instellingen en organisaties die 
actief zijn bij de bestrijding van hiv/aids; is van mening dat een dergelijk systeem 
tekortkomingen in de bestaande programma's zou kunnen helpen opsporen en nieuwe 
strategieën zou kunnen helpen formuleren;

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Inleiding

Recente tendensen laten duidelijk zien dat het aantal mensen dat met hiv (humaan 
immunodeficiëntievirus) is besmet, inclusief degenen die aids (verworven 
immunodeficiëntiesyndroom) hebben en aan aidsgerelateerde ziekten overlijden nog steeds 
stijgt. Elk jaar raken er in de Europese Unie en in de naburige landen steeds meer vrouwen en 
jongeren met hiv besmet. Risicogedrag zoals onbeschermde seks en intraveneus drugsgebruik 
zijn nog steeds de voornaamste infectieroutes voor hiv-besmetting. De jongste studies 
vertonen een alarmerend beeld van de manier waarop immigranten- en migrantenpopulaties 
zijn uitgegroeid tot de belangrijkste risicogroepen. Ook sekswerkers en mannelijke 
homoseksuelen moeten tot de bijzonder kwetsbare groepen worden gerekend.

De eerste hiv-infectiegevallen werden in 1981 in de Verenigde Staten geconstateerd. De 
artsen stelden bij jonge mannelijke homoseksuelen een snelle toename vast van ongewone 
overlijdens als gevolg van zeldzame vormen van kanker die normaal alleen voorkomen bij 
ouderen. Nadat zij de ontwikkeling van de nieuwe ziekte, waarvan toentertijd werd 
aangenomen dat ze alleen onder mannelijke homoseksuelen voorkwam, enige tijd van nabij 
hadden gevolgd, kwamen de wetenschappers echter al snel tot de conclusie dat zij te maken 
hadden met een nieuw soort virusinfectie waarmee iedereen besmet kon raken. Vanwege het 
retrovirale karakter van de aandoening is de ontwikkeling van een behandeling voor het 
nieuwe syndroom echter tot op de dag van vandaag een bijzonder problematische 
aangelegenheid gebleken. 

De introductie van antiretrovirale geneesmiddelen aan het eind van de jaren 80 en de diverse 
bewustmakingscampagnes die werden opgezet speelden een bijzonder belangrijke rol bij het 
terugdringen van de epidemie in West-Europa en de Verenigde Staten. De laatste jaren neemt 
het aantal nieuwe hiv-infecties echter weer toe. De nieuwe infectiegolf treft vooral vrouwen, 
intraveneuze drugsgebruikers en jongeren. Omdat aids niet langer wordt beschouwd als een 
doodvonnis, gaan veel mensen toch weer risicogedrag vertonen en wordt het infectierisico 
veronachtzaamd. 

Dankzij de ontwikkeling van nieuwe antiretrovirale geneesmiddelen blijven steeds meer 
mensen met hiv/aids in leven, hetgeen een extra belasting betekent voor de bestaande stelsels 
van gezondheidszorg en een heleboel logistieke problemen teweegbrengt in termen van 
beschikbare middelen. De toegang tot antiretrovirale behandelingen is in West-Europa (EU-
15) redelijk goed geregeld. In de nieuwe lidstaten ligt de situatie echter volledig anders. Sinds 
hun toetreding tot de EU gelden in deze lidstaten de West-Europese standaardprijzen voor 
antiretrovirale geneesmiddelen. Zij hebben dan ook af te rekenen met grote problemen om de 
algemene toegang tot antiretrovirale geneesmiddelen te bekostigen voor al degenen die deze 
nodig hebben. 

Het is nu 25 jaar geleden dat het syndroom dat later als aids bekend kwam te staan werd 
ontdekt. In die periode hebben er zich tal van belangrijke ontwikkelingen voorgedaan en zijn 
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er op veel fronten doorbraken gerealiseerd. Maar fundamenteel is er niets veranderd aan de 
situatie dat er nog steeds geen vaccin is tegen hiv en dat aidsgerelateerde ziekten niet te 
genezen zijn. Om in deze situatie verandering te brengen, moeten wij onze 
gemeenschappelijke inspanningen om een remedie voor deze epidemie te vinden opvoeren. 
Daarnaast is er nog een ander fenomeen dat overeind blijft sinds de eerste aidsgevallen 
werden geconstateerd, namelijk dat mensen met hiv/aids nog steeds het slachtoffer zijn van 
vooroordelen en discriminatie. Dit lijkt ook te wijten te zijn aan het feit dat de meest 
kwetsbare groepen sosiewo reeds tot de gemarginaliseerde populaties in de samenleving 
behoren.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur geeft uiting aan zijn voldoening over het aannemen van de "Verklaring van 
Dublin" en de "Verklaring van Vilnius", en onderstreept nogmaals het belang daarvan. Voorts 
verzoekt hij de Commissie en de lidstaten zich te houden aan hun belofte om de daarin gedane 
toezeggingen effectief gestand te doen. Ook verwelkomt hij de Mededeling van de Commissie 
over de bestrijding van hiv/aids in de EU en de naburige landen. Gezien het feit dat de Oost-
Europese landen zich geconfronteerd zien met een groot aantal nieuwe hiv-infecties, is hij 
bijzonder te spreken over de brede aanpak die de Commissie voorstelt en over het feit dat zij 
er ook de naburige landen bij wil betrekken, waarmee zij aangeeft er zich bewust van te zijn 
dat hiv/aids geen grenzen kent en alleen via een geïntegreerde en algehele aanpak kan worden 
bestreden, waarbij ook de diverse politieke, sociale, institutionele en economische 
achtergronden in aanmerking moeten worden genomen. De rapporteur is er vast van overtuigd 
dat deze ziekte alleen effectief kan worden bestreden indien alle verantwoordelijke partijen en 
instellingen, met inbegrip van maatschappelijke organisaties en particuliere bedrijven, hun 
krachten bundelen om dit gezamenlijke doel te realiseren, indien de diverse initiatieven 
worden gestroomlijnd en er ruimte wordt gelaten voor synergie-effecten en voor een krachtig, 
gecoördineerd en geïntegreerd beleid in de strijd tegen hiv/aids.

Suggesties en aanbevelingen

De rapporteur wil erop wijzen dat de Europese Unie behoefte heeft aan een brede 
bewustmakingscampagne op dit terrein. De Commissie heeft in de loop van 2006 reeds een 
campagne gelanceerd onder het thema "Aids ... weet je nog wel?". Uw rapporteur is ervan 
overtuigd dat de lidstaten dit voorbeeld zouden moeten volgen door ook op nationaal vlak 
bewustmakingscampagnes te lanceren die zich richten op de als meest kwetsbaar beschouwde 
groepen in de respectieve landen. Daarnaast stelt hij tevens voor een aanvullend, 
gecoördineerd totaalprogramma op te zetten om stigmatisering en discriminatie tegen te gaan.

Voor wat betreft de naburige landen beveelt de rapporteur aan, optimaal gebruik te maken van 
de bestaande structuren om een gecoördineerde aanpak in de strijd tegen hiv/aids te 
vergemakkelijken, onder gebruikmaking van de middelen die beschikbaar zijn voor 
grensoverschrijdende samenwerking. Ter verder ondersteuning van de naburige landen bij de 
aanpak en bestrijding van deze epidemie, stelt uw rapporteur voor de mogelijkheden te 
onderzoeken tot het aangaan van publiek/private partnerschappen om de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen te helpen en beter van het probleem te doordringen.
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Daarnaast wil de rapporteur tevens de aandacht vestigen op de belangrijke bijdrage die de 
respectieve NGO's binnen de EU leveren. Hij geeft uiting aan zijn bezorgdheid omtrent het 
ernstige tekort aan middelen voor NGO-financiering in bepaalde lidstaten die in 2004 tot de 
Europese Unie zijn toegetreden. Hij pleit krachtig voor herevaluatie van de mechanismen 
voor project- en programmafinanciering door de Europese Commissie. De plaatselijke en 
nationale NGO's in Europese Unie en in de naburige landen leveren een fundamentele 
bijdrage in de strijd tegen deze epidemie. Het is dan ook van het allergrootste belang ervoor te 
zorgen dat deze organisaties ook in de toekomst doorlopend van nieuwe middelen worden 
voorzien. Uw rapporteur wil er tevens op wijzen dat Roemenië en Bulgarije wellicht met 
soortgelijke problemen af te rekenen zullen krijgen van zodra zij in 2007 tot de Europese Unie 
zijn toegetreden. 

Met betrekking tot de diverse nationale stelsels van gezondheidszorg wil de rapporteur de 
Commissie en de lidstaten uitnodigen zich te beraden op manieren ter ondersteuning van de 
zorgstelsels waarvoor het verschaffen van universele toegang tot antiretrovirale 
behandelingen problematisch is. Om de gezondheidsstelsels, met name in de naburige landen, 
minder te belasten, zouden samen met o.a. de farmaceutische industrie en andere particuliere 
bedrijven nieuwe vormen van samenwerking moeten worden ontwikkeld in de vorm van 
publiek/private partnerschappen.

In de "Verklaring van Vilnius" wordt nadrukkelijk de mogelijkheid gesuggereerd om gebruik 
te maken van structuur- en andere communautaire fondsen om deze epidemie te bestrijden. 
Daarbij zou vooral optimaal moeten worden geprofiteerd van de structuurfondsen en zou 
onmiddellijk moeten worden begonnen met het verkennen van alle mogelijkheden die dit 
instrument en de andere EU-instrumenten te bieden hebben.


