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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o boji proti HIV/AIDS v rámci Európskej únie a v susedných krajinách, 2006 – 2009
(2006/2232(INI))

Európsky parlament, 

— so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2006 s názvom HIV/AIDS: čas konať1, 

— so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2006 o AIDS2,

— so zreteľom na závery Rady zo 6. júna 2005 o boji proti HIV/AIDS,

— so zreteľom na závery Rady z 24. novembra 2005 o Svetovom dni boja proti AIDS –
vyhlásenie EÚ o prevencii HIV pre generáciu bez AIDS,

— so zreteľom na protidrogovú stratégiu EÚ (2005 – 2012) prijatú Radou 22. novembra 
2004,

— so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o boji proti 
HIV/AIDS v rámci Európskej únie a v susedných krajinách, 2006 – 2009 
(KOM(2005)0654),

— so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o spoločnom rámci 
európskej politiky pre externé opatrenia na boj proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze, 
(KOM(2004)0726),

— so zreteľom na oznámenie Komisie o strategickom dokumente o európskej susedskej
politike (KOM(2004)0373),

— so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o posilňovaní 
európskej susedskej politiky (KOM(2006)0726),

— so zreteľom na vyhlásenie z Dublinu o partnerstve v boji proti HIV/AIDS v Európe 
a Strednej Ázii prijaté na ministerskej konferencii pod názvom Prelomenie bariér –
partnerstvo v boji proti HIV/AIDS v Európe a Strednej Ázii, ktorá sa konala v rámci 
írskeho predsedníctva EÚ 24. februára 2004,

— so zreteľom na vyhlásenie z Vilniusu o opatreniach na posilnenie reakcie na HIV/AIDS 
v Európskej únii a v susedných krajinách prijaté ministrami a zástupcami vlád na 
konferencii pod názvom Európa a HIV/AIDS – nové výzvy, nové možnosti, ktorá sa 
konala v litovskom Vilniuse 17. septembra 2004,

  
1 P6_TA(2006)0321.
2 P6_TA(2006)0526.
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— so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN prijatú Valným zhromaždením OSN na svojom 
55. zasadnutí 18. septembra 2000, ako aj na rozvojové ciele milénia OSN (RCM), a to 
predovšetkým na cieľ zabrániť rozširovaniu HIV/AIDS do roku 2015,

— so zreteľom na vyhlásenie záväzkov v oblasti HIV/AIDS prijaté na mimoriadnom 
zasadnutí Valného zhromaždenia OSN o HIV/AIDS 27. júna 2001,

— so zreteľom na uznesenie prijaté Valným zhromaždením OSN o vyhlásení záväzkov v 
oblasti HIV/AIDS 2. augusta 2001,

— so zreteľom na dokument Valného zhromaždenia OSN nadväzujúci na uplatňovanie 
vyhlásenia záväzkov v oblasti HIV/AIDS s názvom Pre všeobecný prístup: hodnotenie 
prostredníctvom programu OSN v oblasti HIV/AIDS týkajúce sa zlepšenia prevencie 
HIV, liečby, starostlivosti a podpory z 24. marca 2006,

— so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN týkajúcu sa vyhlásenia záväzkov v 
oblasti HIV/AIDS: päť rokov od 24. marca 2006,

— so zreteľom na politické vyhlásenie o HIV/AIDS prijaté Valným zhromaždením OSN 2. 
júna 2006,

— so zreteľom na program organizácie WHO v oblasti HIV/AIDS z roku 2006 s názvom 
Pre všeobecný prístup do roku 2010,

— so zreteľom na správu UNAIDS z roku 2006 o celosvetovej epidémii AIDS,

— so zreteľom na aktualizáciu správy UNAIDS o epidémii z decembra 2006,

— so zreteľom na správu centra EuroHIV za rok 2005 z augusta 2006,

— so zreteľom na výsledky prieskumu Eurobarometer o prevencii AIDS z februára 2006,

— so zreteľom na uznesenie parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1399 (2004), ako 
aj na jeho odporúčanie č. 1675 (2004) o európskej stratégii na podporu sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv,

— so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

— so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a na stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0000/2007),

A. keďže podľa aktualizovanej správy UNAIDS o epidémii za rok 2006 žije s HIV na svete 
viac ako 39,5 milióna ľudí a 4,3 milióna ľudí bolo infikovaných HIV v roku 2006,

B. keďže správa centra EuroHIV za rok 2005 ukazuje, že 215 510 ľudí bolo infikovaných 
vírusom HIV v rokoch 1998 – 2005 v rámci Európskej únie a 646 142 ľudí bolo 
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infikovaných vírusom HIV v európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO),

C. keďže správy centra EuroHIV a programu UNAIDS potvrdzujú, že počet ľudí novo 
infikovaných vírusom HIV stále alarmujúco narastá v rámci Európskej únie, ako aj 
v susedných krajinách, a že v niektorých krajinách je odhadovaný počet infikovaných 
vírusom HIV takmer trikrát vyšší než ich udávaný oficiálny počet,

D. keďže skupiny vystavené najväčšiemu riziku infikovania vírusom HIV zahŕňajú 
užívateľov injekčných drog (IDU), mužov, ktorí majú pohlavný styk s mužmi, sexuálnych 
pracovníkov, prisťahovalcov, väzňov a mladých ľudí do 25 rokov,

E. keďže aktualizovaná správa UNAIDS o epidémii za rok 2006 uvádza, že približne tri 
štvrtiny ľudí infikovaných HIV heterosexuálnym stykom v západnej a strednej Európe sú 
medzi prisťahovalcami,

F. keďže programy prevencie zahŕňajúce vzdelávanie, lepší prístup k informáciám, prístup 
k liečbe a protidrogovým liečeniam predstavujú najúčinnejší nástroj boja proti HIV/AIDS,

G. keďže EuroHIV nemá národné údaje zo Španielska a Talianska, a to napriek tomu, že 
obidve krajiny sú centrom EuroHIV považované za oblasti s najväčším výskytom 
epidémie,

H. keďže nedávne údaje potvrdzujú, že rozsah nových infekcií HIV, ako aj počet ľudí 
žijúcich s AIDS, sa vo všetkých členských štátoch a susedných krajinách líši, rovnako ako 
skupiny ľudí, ktoré sú považované za najzraniteľnejšie,

I. keďže ženy v súčasnosti predstavujú 50 % ľudí žijúcich s HIV/AIDS vo svete , ale ich 
osobitné potreby týkajúce sa reprodukčného zdravia so zreteľom na plánovanie rodiny, 
bezpečný pôrod a dojčenie detí sú často prehliadané,

J. keďže najnovšie výsledky prieskumu Eurobarometer o prevencii AIDS z februára 2006 
ukazujú, že 54 % obyvateľov krajín EÚ 25 sa domnieva, alebo je presvedčených, že je 
možné infikovať sa vírusom HIV „bozkávaním na ústa niekoho, kto má AIDS alebo je 
HIV pozitívny“, a 45 % sa domnieva, alebo je presvedčených, že je možné infikovať sa 
vírusom HIV „napitím z pohára, ktorý práve použil niekto, kto má AIDS alebo je HIV 
pozitívny“,

K. keďže vo vyhlásení z Dublinu sľúbili zástupcovia vlád krajín Európy a Strednej Ázie, že 
„budú podporovať silné a zodpovedné vedenie na úrovni hláv štátov a vlád na ochranu 
(našich) ľudí pred touto hrozbou pre ich budúcnosť, podporovať ľudské práva, bojovať 
proti stigme a zaistiť prístup k vzdelávaniu, informáciám a službám pre všetkých, ktorí to 
potrebujú,“ a „urobiť z boja proti HIV/AIDS v Európe a Strednej Ázii pravidelný bod 
programu našich regionálnych inštitúcií a organizácií,“

L. keďže vyhlásením z Vilniusu ministri a zástupcovia vlád krajín Európskej únie 
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a susedných krajín znovu potvrdili svoje záväzky z vyhlásenia z Dublinu; obidve 
vyhlásenia zdôrazňujú potrebu silných a komplexných opatrení nadväzujúcich na kroky 
v nich odsúhlasené,

M. keďže vyhlásenie z Vilniusu sa výslovne zmieňuje o používaní národných finančných 
prostriedkov, ako aj prostriedkov Spoločenstva vrátane štrukturálnych fondov, na 
uplatňovanie (našich) politík v boji proti HIV/AIDS,

N. keďže mimovládne organizácie sú často závislé od financovania z verejných zdrojov; 
keďže postupy verejných súťaží pre Spoločenstvom financované programy sú väčšinou 
komplikované a členstvo v EÚ často znamená náhle zastavenie finančnej podpory 
mimovládnych organizácií z iných medzinárodných zdrojov ako zo zdrojov EÚ,

O. keďže za posledných desať rokov ostrá generická konkurencia v oblasti liekov proti 
retrovírusom prvej generácie prispela k zníženiu cien takmer o 99 %, a to z 10 000 USD 
na približne 130 USD na pacienta za rok, ale ceny liekov druhej generácie, ktoré pacienti 
potrebujú, keďže sa im prirodzene vyvíja odolnosť, ostávajú vysoké, hlavne z dôvodu 
patentových prekážok v kľúčových krajinách vyrábajúcich generické lieky,

P. keďže neexistuje vakcína proti HIV a prebieha výskum mikrobicídov a ďalší vývoj 
nových inovačných liekov, 

Q. keďže organizácia WHO odhaduje, že 10 % všetkých nových infekcií HIV vo svete je 
spojených s užívaním injekčných drog a menej ako 5 % užívateľov injekčných drog na 
celom svete má prístup k účinnej prevencii HIV, liečbe a starostlivosti,

R. keďže tuberkulóza (TBC) urýchľuje vývoj HIV na AIDS a 90 % HIV pozitívnych ľudí 
zomrie na TBC v rámci niekoľkých mesiacov od vyvinutia aktívnych príznakov TBC z 
dôvodu chýbajúcej primeranej liečby, čo vedie k tomu, že tuberkulóza je podľa odhadov 
príčinou jednej tretiny úmrtí na AIDS,

1. víta oznámenie Komisie o boji proti HIV/AIDS v rámci Európskej únie a susedných krajín 
a podporuje činnosti a iniciatívy v ňom navrhnuté;

2. žiada Komisiu, aby vypracovala analýzu najnovších dostupných údajov o nových 
infekciách HIV tak, aby identifikovala krajiny a skupiny obyvateľstva, ktoré sú touto 
epidémiou najviac postihnuté, a aby oznámila svoje zistenia príslušným členským štátom,

3. vyzýva Komisiu, aby na základe národných údajov poskytnutých členskými štátmi určila 
najzraniteľnejšie skupiny v každej spoločnosti a aby vytvorila úplný zoznam týchto 
skupín tak, aby na ne Komisia a členské štáty mohli účinne upriamiť svoje pôsobenie, 
s prihliadnutím na osobitosti jednotlivých krajín a aby týmto skupinám poskytli 
informácie o tom, ako chrániť seba a svojich partnerov,

4. nalieha na Komisiu, aby zvážila primerané opatrenia zamerané na prisťahovalcov v rámci 
Európskej únie, a to predovšetkým na tých, ktorí prichádzajú z krajín s vysokou mierou 
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výskytu, s cieľom spomaliť alarmujúci trend výskytu nových infekcií HIV v týchto 
skupinách,

5. zdôrazňuje dôležitosť hlásenia správnych údajov; vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
kvalitu svojich metód testovania a hlásenia;

6. berie na vedomie, že Európske stredisko na prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) 
prevezme plnú zodpovednosť za dohľad, zhromažďovanie a zverejňovanie údajov 
týkajúcich sa HIV/AIDS v roku 2008; nalieha na Komisiu, aby prijala primerané opatrenia 
na zabránenie vzniku možných medzier v hlásení nových údajov; žiada ECDC, aby pri 
uverejňovaní správ zohľadňovalo citlivé otázky súvisiace s touto témou;

7. vyzýva Španielsko a Taliansko, aby oznámili svoje národné údaje ECDC;

8. nalieha na Komisiu, aby využívala všetky dostupné nástroje, akými sú susedská politika, 
Severná dimenzia a TACIS, na zameranie zraniteľných skupín obyvateľstva v susedných 
krajinách;

9. vyzýva Komisiu, aby podporovala uplatňovanie opatrení prevencie a zmenšovania škôd 
vrátane používania kondómov, substitučnú liečbu drogovej závislosti, prístup 
k dobrovoľnému testovaniu, výmenu použitých ihiel a striekačiek za čisté a poradenstvo 
pre členov skupín, ktoré sú považované za zraniteľné alebo infikované vírusom HIV;

10. víta iniciatívu Komisie na vytvorenie fóra občianskej spoločnosti a povzbudzuje ju, aby 
pokračovala a zintenzívnila spoluprácu s občianskou spoločnosťou v rámci tohto fóra;

11. nabáda členské štáty, aby preskúmali možnosti zriadenia fór občianskej spoločnosti na 
národnej úrovni s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi verejnými úradmi národných vlád,  
službami zdravotnej starostlivosti a miestnymi mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi 
v oblasti HIV/AIDS;

12. zdôrazňuje dôležitosť vyhlásení z Dublinu a Vilniusu a nalieha na Komisiu, aby na ne 
nadviazala;

13. zdôrazňuje potrebu toho, aby Komisia zjednotila svoje snahy v boji proti HIV/AIDS 
v rámci zodpovedných generálnych riaditeľstiev, a aby zlepšila rôzne administratívne 
postupy a mechanizmy s cieľom poskytnúť najúčinnejšie a najlepšie koordinované 
opatrenia tak, aby zabránila dvojitým normám a dosiahla najlepšiu možnú súčinnosť;

14. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že neboli harmonizované súčasné pravidlá 
priameho financovania mimovládnych organizácií Spoločenstvom, ako aj pravidlá ich 
účasti na projektoch financovaných programami Spoločenstva; žiada Komisiu, aby 
preskúmala súčasné postupy so zreteľom na prístup mimovládnych organizácií k rôznym 
formám financovania Spoločenstvom;

15. znova zdôrazňuje, že členstvo v EÚ často znamená náhle zastavenie finančnej podpory 
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mimovládnych organizácií z iných medzinárodných zdrojov ako zo zdrojov EÚ; preto 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby monitorovala situáciu v Bulharsku a Rumunsku a aby 
navrhla opatrenia na preklenutie finančných rozdielov;

16. vyzýva Komisiu, aby jasne definovala pravidlá používania štrukturálnych fondov 
a sociálnych fondov pre projekty alebo programy súvisiace s HIV/AIDS;

17. nabáda Komisiu, aby využila všetky dostupné možnosti v rámci siedmeho rámcového 
výskumného programu na pokračovanie vo financovaní a výbere ďalších sľubných 
projektov týkajúcich sa vývoja nových inovačných liekov, vakcín a mikrobicídov proti 
retrovírusom;

18. nalieha na Komisiu, aby pridelila zdroje na preventívne opatrenia v rámci akčného 
programu verejného zdravia na boj proti HIV/AIDS;

19. žiada Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť podpore programov sexuálneho 
a reprodukčného zdravia pre ženy, s cieľom potlačiť feminizáciu epidémie;

20. žiada Komisiu, aby pokračovala vo finančnej pomoci a celkovej podpore cenného úsilia 
Globálneho fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii; vyzýva členské štáty aby 
konali rovnako;

21. poukazuje na to, že súčasná infekcia vírusmi HIV/TBC je príčinou jednej tretiny úmrtí 
HIV pozitívnych ľudí; preto dôrazne odporúča Komisii a členským štátom, aby vzali na 
vedomie túto skutočnosť zriadením a podporou programov na boj proti obidvom 
infekciám zároveň;

22. zdôrazňuje dôležitosť zodpovednosti vlád, poskytovateľov služieb zdravotnej 
starostlivosti, farmaceutického priemyslu, mimovládnych organizácií a občianskej 
spoločnosti za zabezpečenie plnenia cieľov týkajúcich sa všeobecného pokrytia prevencie, 
liečby a starostlivosti;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby iniciovali alebo podporovali programy, ktoré bojujú 
proti homofóbii a stigme, aby boli prelomené bariéry, ktoré spomaľujú účinný boj proti 
HIV/AIDS;

24. nabáda Komisiu a členské štáty, aby zaujali vedúce postavenie v podpore a financovaní 
prístupu k vzdelávaniu o HIV/AIDS na európskej, národnej a miestnej úrovni vrátane 
poradenstva v oblasti zodpovedného sexuálneho správania, prevencie sexuálne 
prenosných chorôb a prístupu k informáciám, testovacím a súvisiacim službám, 
s primeraným prihliadnutím na zásady dôvernosti informácií a informovaného súhlasu;

25. nalieha na Komisiu, aby preskúmala možnosti zriadenia verejno-súkromných partnerstiev 
v rámci susedných krajín s cieľom podporovať dodatočné spôsoby boja proti HIV/AIDS;

26. víta iniciatívu nadchádzajúceho nemeckého predsedníctva zorganizovať konferenciu s 
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názvom Zodpovednosť a partnerstvo – spoločne proti HIV/AIDS od 12. do 13. marca 
2007 v Brémach, ako aj skutočnosť, že v Madride sa od 24. do 27. októbra 2007 uskutoční 
XI. európska konferencia na tému AIDS;

27. oceňuje dôležitú prácu mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, 
prevencie a zvyšovania informovanosti o HIV/AIDS, ako aj prácu ľudí žijúcich 
s HIV/AIDS;

28. navrhuje zriadenie informačného strediska na európskej úrovni s cieľom zhromaždiť 
a analyzovať najlepšie praktiky zo všetkých inštitúcií a organizácií, ktoré aktívne pôsobia 
v boji proti HIV/AIDS; domnieva sa, že takýto mechanizmus by pomohol lepšie odhaliť 
nedostatky v existujúcich opatreniach a vypracovať nové stratégie;

29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských 
štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Najnovšie trendy jasne ukazujú, že počet ľudí infikovaných HIV (vírus ľudskej 
imunodeficiencie) vrátane ľudí, žijúcich s AIDS (syndróm získanej imunodeficiencie) a ľudí 
zomierajúcich na choroby súvisiace s AIDS, naďalej stúpa. Každý rok je v rámci Európskej 
únie, ako aj v susedných krajinách, infikovaných vírusom HIV viac žien a mladých ľudí. 
Riskantné správanie, akým je nechránený pohlavný styk a užívanie injekčných drog, sú 
naďalej hlavnými spôsobmi infekcie vírusom HIV. Najnovšie štúdie alarmujúco ukazujú, že 
prisťahovalci sa stali jednou z najvýznamnejších rizikových skupín. Ďalšími veľmi 
zraniteľnými skupinami obyvateľstva sú sexuálni pracovníci a muži, ktorí majú pohlavný styk 
s mužmi.

Prvé prípady infekcie HIV boli zaznamenané v roku 1981 v Spojených štátoch amerických. 
Lekári pozorovali nárast nezvyčajných prípadov úmrtí mladých homosexuálov, ktoré boli 
zapríčinené zriedkavými formami rakoviny, obyčajne sa vyskytujúcej iba u starších ľudí. 
Vedci si pri bližšom skúmaní vývoja tejto novej choroby, o ktorej sa dovtedy domnievali, že 
postihuje iba homosexuálov, rýchlo uvedomili, že ide o nový druh vírusovej infekcie, ktorá by 
mohla postihnúť všetkých ľudí. Dodnes je vývoj liečby proti novej skupine príznakov výzvou, 
a to pre ich retrovírusový charakter. 

Uvedenie liekov proti retrovírusom (ARV) do obehu koncom osemdesiatych rokov bolo spolu 
s rôznymi kampaňami na zvýšenie informovanosti podstatné pre spomalenie šírenia epidémie 
v západnej Európe a v Spojených štátoch amerických. V posledných rokoch však počet 
infekcií HIV znovu stúpa. Nová vlna infekcií postihuje prevažne ženy, užívateľov injekčných 
drog a mladých ľudí. Keďže sa dnes AIDS už nepovažuje za rozsudok smrti, ako to bolo 
kedysi, mnoho ľudí sa správa riskantne a podceňuje riziko infekcie. 

Vďaka vývoju nových liekov proti retrovírusom žije s HIV/AIDS čoraz väčší počet ľudí. To 
kladie záťaž na existujúcu infraštruktúru zdravotnej starostlivosti a predstavuje úplne novú 
skupinu logistických problémov v oblasti zdrojov. Prístup k liečbe retrovírusov je pomerne 
dobrý v západnej Európe (EÚ 15). V nových členských štátoch je však situácia úplne iná. 
Tieto členské štáty musia od svojho pristúpenia k EÚ platiť za lieky proti retrovírusom bežné 
západoeurópske ceny. Čelia veľkým ťažkostiam vo financovaní všeobecného prístupu 
k liekom proti retrovírusom pre všetkých ľudí, ktorí ich potrebujú. 

Tento rok je 25. výročím objavenia syndrómu, ktorý bol neskôr nazvaný AIDS. Počas týchto 
rokov sa dosiahol dôležitý pokrok vo vývoji a uskutočnilo veľa prelomových objavov. Ale 
základné fakty sú stále tie isté: neexistuje žiadna vakcína proti HIV a žiadny liek na choroby 
súvisiace s AIDS. Aby sa táto situácia zmenila, musíme vystupňovať naše spoločné úsilie o 
nájdenie lieku na túto epidémiu. Ešte jedna skutočnosť ostáva nezmenená od objavenia úplne 
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prvých prípadov: ľudia s HIV/AIDS sú stále objektom rôznych predsudkov a diskriminácie. 
Zdá sa, že dôvodom je skutočnosť, že už samotné najzraniteľnejšie skupiny patria 
k obyvateľstvu na okraji spoločnosti. 

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca vyjadruje spokojnosť s vyhláseniami z Dublinu a Vilniusu a zároveň zdôrazňuje 
ich význam. Okrem toho vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dodržali svoj prísľub dôsledne 
nadviazať na záväzky v nich prijaté. Taktiež víta oznámenie Komisie o boji proti HIV/AIDS 
v rámci EÚ a v susedných krajinách. Vzhľadom na skutočnosť, že východoeurópske krajiny 
musia čeliť vysokej miere nových infekcií HIV, spravodajca s potešením víta, že Komisia 
navrhuje takýto široký prístup a zahŕňa susedné krajiny do rozsahu oznámenia, čím uznáva 
skutočnosť, že HIV/AIDS nepozná žiadne hranice a dá sa proti nemu bojovať iba 
integrovaným a komplexným prístupom so zameraním na rozličné politické, spoločenské, 
inštitucionálne a hospodárske otázky. Spravodajca pevne verí, že tejto chorobe sa dá čeliť 
a bojovať proti nej, len ak budú všetci zodpovední účastníci a inštitúcie vrátane občianskej 
spoločnosti a súkromných spoločností spolupracovať na dosiahnutí tohto spoločného cieľa, 
a to zjednotením všetkých rôznych snáh, ktoré umožnia súčinnosť a väčšie, koordinované 
a integrované úsilie v boji proti HIV/AIDS.

Návrhy a odporúčania

Spravodajca poukazuje na to, že je potrebná komplexná kampaň na zvýšenie informovanosti 
v rámci Európskej únie. Komisia v priebehu roka predstavila kampaň: AIDS...  Spomínaš si? 
Spravodajca je presvedčený, že členské štáty by mali nasledovať túto kampaň začatím 
národných kampaní na zvýšenie informovanosti zameraných na skupiny, ktoré sú považované 
v jednotlivých krajinách za najzraniteľnejšie. Ďalej navrhuje, aby boli prijaté dodatočné 
komplexné a koordinované opatrenia na boj proti stigme a diskriminácii. 

Pokiaľ ide o susedné krajiny, spravodajca odporúča, aby boli plne využité existujúce štruktúry 
na umožnenie koordinovaného prístupu v boji proti HIV/AIDS vrátane dostupných 
finančných prostriedkov na cezhraničnú spoluprácu. V rámci ďalšej podpory susedných krajín 
pri riešení tejto epidémie a boji proti nej spravodajca navrhuje, aby boli preskúmané možnosti 
spočívajúce vo verejno-súkromných partnerstvách na pomoc a zvýšenie informovanosti v 
najzraniteľnejších skupinách obyvateľstva.

Okrem toho chce spravodajca zdôrazniť významnú prácu, ktorú vykonávajú rôzne 
mimovládne organizácie v rámci EÚ. Vyjadruje svoje obavy týkajúce sa nedostatočného 
financovania mimovládnych organizácií v niektorých členských štátoch, ktoré pristúpili 
k Európskej únii v roku 2004. Dôrazne odporúča prehodnotenie mechanizmov týkajúcich sa 
financovania projektov a programov Európskou komisiou. Miestne a národne mimovládne 
organizácie v Európskej únii a v susedných krajinách vykonávajú v boji proti epidémii veľmi 
dôležitú prácu v teréne. Je preto nesmierne dôležité zaistiť, aby tieto organizácie boli 
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nepretržite financované aj v budúcnosti. Spravodajca chce tiež poukázať na pravdepodobnosť, 
že Rumunsko a Bulharsko budú čeliť podobným problémom, keď sa stanú členmi Európskej 
únie v roku 2007.

Čo sa týka rôznych národných systémov zdravotnej starostlivosti, spravodajca chce vyzvať 
Komisiu a členské štáty, aby zvážili prijatie opatrení na pomoc tým systémom zdravotnej 
starostlivosti, ktoré sú v ťažkej situácii, keďže musia poskytovať všeobecný prístup k drahej 
liečbe retrovírusov. Na uľahčenie záťaže, ktorá spočíva na systémoch zdravotnej 
starostlivosti, a to predovšetkým v susedných krajinách, by bolo dôležité vyvinúť nové 
spôsoby spolupráce napríklad s farmaceutickým priemyslom a inými súkromnými 
spoločnosťami vo forme verejno-súkromných partnerstiev. 

Vyhlásenie z Vilniusu výslovne navrhuje využívanie štrukturálnych fondov a iných 
finančných prostriedkov Spoločenstva na boj proti tejto epidémii. Treba plne využiť 
štrukturálne fondy a ihneď začať skúmať všetky možnosti, ktoré môže poskytnúť tento, i 
ostatné nástroje EÚ.
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