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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o boju proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah za obdobje 2006-
2009
(2006/2232(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2006 o "HIV/aidsu: zdaj je čas1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. novembra 2006 o AIDS2,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 6. junija 2005 o boju proti virusu HIV/aidsu,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 24. novembra 2005 o "Svetovnem dnevu aidsa –
izjava EU o preprečevanju okužbe z virusom HIV – za generacijo brez aidsa",

– ob upoštevanju strategije EU na področju drog (2005-2012), ki jo je Svet sprejel 22. 
novembra 2004, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o"Boju proti virusu 
HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah, 2006-2009"(KOM(2005)0654),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o "Usklajenem 
evropskem okviru za zunanje ukrepe v boju proti boleznim HIV/aids, malarija in 
tuberkuloza" (COM(2004)0726),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o Strateškem dokumentu o evropski sosedski politiki 
(KOM(2004)0373),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o krepitvi evropske 
sosedske politike (KOM(2006)0726),

– ob upoštevanju Dublinske deklaracije o Partnerstvu za boj proti okužbam z virusom 
HIV/aidsom v Evropi in Srednji Aziji, ki jo je sprejela ministrska konferenca 
"Premostimo ovire – partnerstvo za boj proti virusu HIV/aidsu v Evropi in Srednji Aziji", 
ki je potekala v okviru irskega predsedovanja EU 24. februarja 2004,

– ob upoštevanju "Vilenske deklaracije" o ukrepih za močnejši odziv na HIV/aids v 
Evropski uniji in sosednjih državah, ki so jo sprejeli ministri in predstavniki vlad 
Evropske unije in sosednjih držav na konferenci "Evropa in HIV/aids – novi izzivi, nove 
priložnosti" v Vilni v Litvi 17. septembra 2004,

– ob upoštevanju Deklaracije tisočletja Združenih narodov, ki jo je sprejela Generalna 
skupščina Združenih narodov na svojem 55. zasedanju 18. septembra 2000, kot tudi ob 
upoštevanju ciljev tisočletja Združenih narodov, še posebej cilja, da se do leta 2015 
zaustavi širjenje virusa HIV/aids, 

  
1 P6_TA(2006)0321.
2 P6_TA(2006)0526.
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– ob upoštevanju Deklaracije o zavezi za soočanje z okužbo z virusom HIV/aids, ki jo je 
sprejela generalna skupščina Združenih narodov na posebnem zasedanju o virusu 
HIV/aids 27. junija 2001,

– ob upoštevanju resolucije, ki jo je v zvezi z Deklaracijo o zavezi za soočanje z okužbo z 
virusom HIV/aids sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 2. avgusta 2001,

– ob upoštevanju spremljanja - s strani generalne skupščine ZN - izvajanja Deklaracije o 
zavezi za soočanje z okužbo z virusom HIV/aids "Do splošne dostopnosti: ocena 
Programa Združenih narodov za HIV/aids o okrepljenem preprečevanju okužbe z virusom 
HIV, zdravljenju, negi in podpori" z dne 24. marca 2006, 

– ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja Združenih narodov v zvezi z Deklaracijo o 
zavezi za soočanje z okužbo z virusom HIV/aids: pet let pozneje z dne 24. marca 2006,

– ob upoštevanju "Politične deklaracije o virusu HIV/aids", sprejete na generalni skupščini 
Združenih narodov 2. junija 2006,

– ob upoštevanju programa Svetovne zdravstvene organizacije v zvezi z virusom HIV/aids 
"Splošna dostopnost do leta 2010" iz leta 2006,

– ob upoštevanju poročila UNAIDS iz leta 2006 o svetovni epidemiji aidsa,

– ob upoštevanju posodobljenega poročila UNAIDS iz decembra 2006,

– ob upoštevanju vmesnega poročila EuroHIV za leto 2005 iz avgusta 2006,

– ob upoštevanju Evrobarometra o preprečevanju aidsa iz februarja 2006,

– ob upoštevanju resolucije parlamentarne skupščine Sveta Evrope 1399 (2004) kakor tudi 
njenega priporočila 1675 (2004) o evropski strategiji za spodbujanje spolnega in 
reproduktivnega zdravja,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja
Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2006),

A. ker po podatkih iz posodobljenega poročila UNAIDS, objavljenega v publikaciji "Aids 
Epidemic Update za leto 2006", 39,5 milijonov ljudi po svetu živi z virusom HIV, v letu 
2006 pa jih je bilo z virusom HIV na novo okuženih 4,3 milijona ljudi, 

B. ker vmesno poročilo EuroHIV 2005 kaže, da je bilo v obdobju 1998-2005 v Evropski uniji 
na novo okuženih 215.510 ljudi, v evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije pa 
646.142 ljudi,

C. ker poročili EuroHIV in UNAIDS potrjujeta, da število novih okužb z virusom HIV še 
vedno zaskrbljujoče hitro narašča tako znotraj Evropske unije kot tudi v sosednjih državah 
in da je v nekaterih državah ocenjeno število ljudi, okuženih z virusom HIV, skoraj trikrat 
višje od uradnih številk,
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D. ker skupine, najbolj izpostavljene tveganju okužbe z virusom HIV vključujejo osebe, ki si 
vbrizgavajo droge, moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, spolne delavce, migrante, 
zapornike in mlade v starosti manj kot 25 let, 

E. ker publikacija "Epidemic Update 2006" programa UNAIDS objavlja ugotovitev, da je 
približno tri četrtine heteroseksualcev iz zahodne in srednje Evrope, okuženih z virusom 
HIV, priseljencev in migrantov, 

F. ker so programi za preprečevanje, vključno z izobraževanjem, povečanim dostopom do 
informacij in dostopom do zdravljenja in odvajanja od drog najučinkovitejše sredstvo za 
boj proti HIV/aidsu,

G. ker EuroHIV ne razpolaga z nacionalnimi podatki iz Španije in Italije, čeprav za obe od 
njiju po podatkih EuroHIV velja, da sta območji velikih epidemij,

H. ker nedavni podatki potrjujejo, da je obseg novih okužb z virusom HIV, kot tudi število 
ljudi, ki živijo z aidsom, v različnih državah članicah in v sosednjih državah različno, 
kakor so različne tudi skupine, ki veljajo za najbolj občutljive,

I. ker sedaj ženske predstavljajo 50 odstotkov vseh ljudi na svetu, ki živijo z aidsom, njihove 
posebne potrebe, povezane z reproduktivnim zdravjem, pomembnim za načrtovanje 
družine, varna rojstva in dojenje, pa so pogosto prezrte, 

J. ker je zadnji Evrobarometer o preprečevanju aidsa iz februarja 2006 pokazal, da 54 
odstotkov prebivalstva EU-25 verjame ali so prepričani, da se je mogoče okužiti z 
virusom HIV s "poljubljanjem na usta z nekom, ki ima aids ali ki je HIV-pozitiven", 45 
odstotkov pa jih verjame ali so prepričani, da se je mogoče okužiti z virusom HIV s 
"pitjem iz istega kozarca, ki ga je ravnokar uporabil nekdo z aidsom ali nekdo, ki je HIV-
pozitiven",

K. ker so v Dublinski deklaraciji predsedniki vlad iz Evrope in Srednje Azije obljubili, da 
bodo na ravni šefov držav in vlad "spodbujali odločno in odgovorno vodenje za zaščito 
(naših) ljudi pred to grožnjo njihovi prihodnosti, da bodo spodbujali človekove pravice, se 
borili proti označenosti teh ljudi in zagotovili dostop do izobraževanja, informacij in 
storitev za vse, ki to potrebujejo, boj proti virusu HIV/aidsu pa bo "postal redna točka na 
dnevnih redih (naših) območnih institucij in organizacij",

L. ker so ministri in predstavniki vlad Evropske unije in sosednjih držav zaveze, sprejete z 
Dublinsko deklaracijo, ponovno potrdili z Vilensko deklaracijo;  obe deklaraciji 
poudarjata potrebo po odločnih in obsežnih spremljevalnih ukrepih v podporo v njih 
začrtanim dejavnostim,

M. ker Vilenska deklaracija eksplicitno omenja uporabo nacionalnih finančnih instrumentov 
kot tudi sredstev Skupnosti, vključno s strukturnimi skladi, za izvajanje (naših) politik 
soočanja z virusom HIV/aids,

N. ker so nevladne organizacije pogosto odvisne od javnega financiranja; ker so razpisni 
postopki za programe, ki jih financira Skupnost, pogosto zapleteni, članstvo v EU pa 
pogosto pomeni nenaden konec finančne podpore nevladnim organizacijam iz drugih 
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mednarodnih virov, 

O. ker je v zadnjih letih ostra konkurenca na področju generičnih zdravil, v tem primeru 
antiretroviralnih zdravil za začetno zdravljenje, prispevala k znižanju cen za skoraj 99 
odstotkov, od $10.000 na približno $130 na bolnika na leto, vendar, ker cene dodatnih 
zdravil, ki jih bolnik potrebuje, ko se po naravni poti razvije odpornost, ostajajo visoke, 
zlasti zaradi povečanih patentnih ovir v ključnih državah proizvajalkah generičnih zdravil,

P. ker za virus HIV ni cepiva in ker se raziskave na področju mikrobicidov ter druge 
dejavnosti, povezane z inovativnimi novimi zdravili, nadaljujejo,

Q. ker Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je 10 odstotkov vseh novih okužb z 
virusom HIV povezanih z vbrizgavanjem drog, in da ima manj kot 5 odstotkov oseb po 
svetu, ki si drogo vbrizgavajo, dostop do učinkovitega preprečevanja, zdravljenja in nege 
okužbe z virusom HIV,

R. ker tuberkuloza pospešuje napredovanje okužbe z virusom HIV v aids in ker 90 odstotkov 
HIV-pozitivnih oseb umre od tuberkuloze nekaj mesecev potem, ko so se pri njih razvili 
aktivni simptomi tuberkuloze, ker niso bili ustrezno zdravljeni, in zaradi česar se ocenjuje, 
da predvidoma eno tretjino smrti zaradi aidsa povzroči tuberkuloza,

1. pozdravlja sporočilo Komisije o boju proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih 
državah ter podpira predlagane dejavnosti in pobude znotraj Evropske unije;

2. zahteva, da Komisija analizira najnovejše dostopne podatke o novih okužbah z virusom 
HIV, da bi ugotovila, katere države in skupine prebivalstva je ta epidemija najbolj 
prizadela, in da svoje ugotovitve posreduje zadevnim državam članicam;

3. poziva Komisijo, naj v skladu z nacionalnimi podatki, ki so jih posredovale države 
članice, podrobno opredeli najbolj občutljive skupine v vsaki družbi in sestavi obsežen 
seznam takšnih skupin, zato da jih bodo Komisija in države članice lahko dosegle in se 
začele, upoštevajoč posebnosti njihovih držav, z njimi učinkovito ukvarjati, ter da jih bodo 
poučile o tem, kako naj zaščitijo sebe in svoje partnerje;

4. poziva Komisijo, naj razmisli o ustreznih ukrepih, s katerimi bi dosegli skupine migrantov 
in priseljencev v Evropski uniji, še posebej, če ti prihajajo iz držav z visoko stopnjo 
razširjenosti, zato da bi upočasnili zelo zaskrbljujoč trend novih okužb z virusom HIV 
med temi skupinami;

5. poudarja pomen posredovanja pravilnih podatkov; poziva države članice, naj izboljšajo 
kakovost svojih postopkov testiranja in poročanja;

6. ugotavlja, da bo Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni v letu 2008 prevzel 
polno odgovornost za nadzorovanje, zbiranje in objavljanje podatkov v zvezi z virusom 
HIV/aidsom; poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne ukrepe za preprečevanje morebitne 
vrzeli v posredovanju novih podatkov; poziva omenjeni evropski center, naj pri 
objavljanju poročil upošteva občutljivost teme;

7. poziva Španijo in Italijo, naj centru posredujeta svoje nacionalne podatke;
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8. poziva Komisijo, naj uporabi razpoložljive instrumente, kot so sosedska politika, Severna 
dimenzija in program za demokracijo TACIS, da bi dosegli občutljive skupine 
prebivalstva v sosednjih državah;

9. poziva Komisijo, naj spodbuja izvajanje preventivnih ukrepov in ukrepov za zmanjševanje 
škode, vključno z uporabo kondomov, nadomestnim zdravljenjem odvisnosti od drog, 
dostopom do prostovoljnega testiranja, izmenjavo čistih igel in brizgalk ter svetovanjem 
za skupine, ki veljajo za občutljive ali okužene z virusom HIV;

10. pozdravlja pobudo Komisije za vzpostavitev foruma civilne družbe in Komisijo spodbuja 
k nadaljevanju in povečanju sodelovanja s civilno družbo v okviru tega foruma;

11. spodbuja države članice, naj raziščejo možnosti za vzpostavitev forumov civilne družbe 
na nacionalni ravni, da bi izboljšali sodelovanje med javnimi organi nacionalnih vlad, 
storitvami zdravstvenega varstva in lokalnimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo na 
področju HIV/aidsa;

12. poudarja pomen Dublinske deklaracije in Vilenske deklaracije ter poziva Komisijo, naj 
spremlja njuno izvajanje;

13. poudarja potrebo po tem, da Komisija racionalizira svoje napore za boj proti virusu 
HIV/aidsu v okviru različnih odgovornih generalnih direktoratov ter da izboljša različne 
upravne postopke in mehanizme ter na ta način ponudi najboljše in kolikor je mogoče 
usklajene ukrepe v izogib dvojnim standardom in za doseganje najboljših možnih sinergij;

14. obžaluje, da sedanja pravila o neposrednem financiranju nevladnih organizacij s strani 
Skupnosti, pa tudi pravila o udeležbi v projektih, financiranih iz programov Skupnosti, 
niso bila usklajena; poziva Komisijo, naj oceni sedanje postopke, da bi dobile nevladne 
organizacije boljši dostop do različnih oblik financiranja Skupnosti;

15. ponovno poudarja, da članstvo v EU pogostokrat pomeni nenaden konec finančne podpore 
nevladnim organizacijam iz mednarodnih virov zunaj EU; zato poziva Komisijo, naj 
nujno spremlja položaj v Bolgariji in Romuniji ter predlaga ukrepe za premostitev 
finančne vrzeli;

16. poziva Komisijo, naj jasno določi pravila za uporabo strukturnih skladov in socialnih 
skladov za projekte in/ali programe, povezane s HIV/aidsom;

17. spodbuja Komisijo, naj uporabi vse možnosti, ki jih ponuja 7. okvirni raziskovalni 
program, da bi se še naprej financirali in odkrivali nadaljnji obetajoči projekti s področja 
razvoja novih inovativnih antiretroviralnih zdravil, cepiv in mikrobicidov;

18. poziva Komisijo, naj nameni sredstva za preventivne ukrepe v okviru Akcijskega 
programa javnega zdravja za boj proti HIV/aidsu;

19. poziva Komisijo, naj posebno pozornost nameni spodbujanju zdravstvenih programov za 
področje spolnosti in reprodukcije za ženske, da bi se zoperstavili feminizaciji epidemije;

20. od Komisije zahteva, da še naprej nudi finančno pomoč in vso podporo pomembnim 



PE 382.406v01-00 8/11 PR\643708SL.doc

SL

naporom Svetovnega sklada za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji; poziva države 
članice, da storijo isto;

21. poudarja, da je sočasna okužba z virusom HIV in tuberkulozo vzrok smrti ene tretjine 
HIV-pozitivnih oseb; zato Komisiji in državam članicam zelo priporoča, da prepoznajo to 
dejstvo ter vzpostavijo in spodbujajo programe za istočasen boj proti obema okužbama;

22. poudarja pomen odgovornosti vlad, izvajalcev zdravstvenih storitev, farmacevtske 
industrije, nevladnih organizacij in civilne družbe za uresničitev ciljev, povezanih s 
preprečevanjem, zdravljenjem in nego v svetovnem merilu;

23. poziva Komisijo in države članice, naj sprožijo ali podprejo programe boja proti 
homofobiji in označenosti, da bi se odpravile ovire, ki upočasnjujejo učinkovito 
spoprijemanje z virusom HIV/aidsom;

24. spodbuja Komisijo in države članice, naj prevzamejo vodstvo pri spodbujanju in 
financiranju dostopa do izobraževanja na področju HIV/aidsa na evropski, nacionalni in 
lokalni ravni, vključno s svetovanjem o odgovornem spolnem vedenju in preprečevanju 
spolno prenosljivih bolezni, ter dostopa do informacij, testiranja in s tem povezanih 
storitev, ob ustreznem upoštevanju načel zaupnosti in soglasja po obveščanju;

25. poziva Komisijo, naj oceni možnosti vzpostavitve javno-zasebnih partnerstev v sosednjih 
državah, da bi spodbudili dodatne načine boja proti HIV/aidsu;

26. pozdravlja pobudo prihodnjega nemškega predsedstva za organiziranje konference 
"Odgovornost in partnerstvo – skupaj proti HIV/aidsu" 12. in 13. marca 2007 v Bremnu, 
pa tudi dejstvo, da bo Madrid gostitelj XI. evropske konference o aidsu od 24. do 27. 
oktobra 2007;

27. ceni pomembno delo nevladnih organizacij na področju izobraževanja, preprečevanja in 
dvigovanja ozaveščenosti o HIV/aidsu, kakor tudi delo ljudi, ki z virusom HIV/aidsom 
živijo;

28. predlaga vzpostavitev centra za izmenjave na evropski ravni, ki bi zbiral in razčlenjeval 
najboljše prakse vseh ustanov in organizacij, dejavnih v boju proti HIV/aidsu; verjame, da 
bi tak mehanizem pomagal opredeliti pomanjkljivosti v obstoječih dejavnostih in 
oblikovati nove strategije;

29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam 
držav članic.



PR\643708SL.doc 9/11 PE 382.406v01-00

SL

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Nedavni trendi jasno kažejo, da število ljudi, okuženih z virusom HIV (virusom človeške 
imunske nezadostnosti), vključno z ljudmi, ki živijo z aidsom (sindromom pridobljene 
zmanjšane odpornosti) in tistih, ki zaradi z aidsom povezanih bolezni umrejo, še naprej 
narašča. Vsako leto je v Evropski uniji kakor tudi v sosednjih državah z virusom HIV 
okuženih več žensk in mladih ljudi. Tvegano vedenje, kot so nezaščiteni spolni odnosi in 
uporaba drog z vbrizgavanjem, sta še vedno glavna načina okužbe z virusom HIV: Najnovejše 
študije kažejo na nadvse zaskrbljujoče dejstvo, da največje rizične skupine tvorijo priseljenci 
in migranti. Druge posebej občutljive skupine prebivalstva so spolni delavci in moški z 
istospolnimi stiki. 

Prvim primerom okužb z virusom HIV so bili priča leta 1981 v Ameriki.  Zdravniki so pri 
mladih homoseksualnih moških opazili povečano število nenavadnih primerov smrti, ki so jih 
povzročile redke oblike raka, običajne samo za starejše ljudi. Ko so znanstveniki natančno 
opazovali razvoj nove bolezni, za katero se je tedaj mislilo, da se pojavlja le pri 
homoseksualnih moških, so hitro ugotovili, da imajo opravka z novo vrsto virusne okužbe, za 
katero bi bili lahko dovzetni vsi ljudje.  Razvoj zdravljenja novega sklopa simptomov je bil do 
sedaj zaradi njihove retroviralne narave zelo zapleten.

Uvedba antiretroviralnih zdravil (ATV) v poznih osemdesetih letih skupaj z različnimi 
kampanjami ozaveščanja je bila bistvena za upočasnitev naraščanja epidemije v zahodni 
Evropi in Združenih državah Amerike.  V zadnjih letih pa število novih okužb z virusom HIV 
spet narašča. Ta novi val okužb v glavnem prizadene ženske, uporabnike drog z 
vbrizgavanjem in mlade ljudi.  Ker aids ne velja več za smrtno obsodbo kot nekoč, se mnogi 
ljudje podajajo v tvegano vedenje in zanemarjajo nevarnost okužbe.

Zaradi razvoja novih antiretroviralnih zdravil število ljudi, ki živijo z virusom HIV/aidsom, 
narašča. To pomeni pritisk na obstoječo infrastrukturo zdravstvenega varstva in z vidika 
financiranja prinaša nov velik sklop logističnih skrbi. V zahodni Evropi (EU-15) je dostop do 
antiretroviralnega zdravljenja razmeroma dober. V novih državah članicah pa so razmere 
povsem drugačne. Od njihovega pristopa k Evropski uniji dalje morajo države članice 
plačevati ta zdravila po standardnih zahodnoevropskih cenah. Soočajo se z velikimi težavami 
pri financiranju splošnega dostopa do antiretroviralnih zdravil za vse ljudi, ki jih potrebujejo.

To leto mineva 25 let, odkar se je sindrom, pozneje imenovan AIDS, pojavil. V teh letih se je 
zgodilo veliko pomembnega in prodornega.  Vendar temeljno dejstvo še vedno ostaja: cepiva 
proti virusu HIV in zdravila za bolezni, povezane z aidsom, ni. Da bi spremenili ta položaj, 
moramo združiti napore in za to epidemijo iskati zdravilo. Odkar smo bili priča prvim 
primerom, ostaja prisotno še eno dejstvo: ljudje, ki živijo z virusom HIV/aidsom, so še vedno 
žrtve različnih predsodkov in diskriminacije. Najbrž zaradi tega, ker najbolj občutljive 
skupine že tako in tako pripadajo marginaliziranim družbenim skupinam.

Mnenje poročevalca
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Poročevalec izraža zadovoljstvo nad Dublinsko deklaracijo in Vilensko deklaracijo in 
izpostavlja njun pomen.  Poleg tega poziva Komisijo in države članice, naj držijo obljube in 
dosledno izpolnjujejo v njih sprejete obveze. Pozdravlja tudi sporočilo Komisije o boju proti 
virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah. Glede na dejstvo, da se morajo 
vzhodnoevropske države soočati z velikim številom z virusom HIV na novo okuženih oseb, je 
še posebej vesel, da je Komisija predlagala tako obsežen pristop in v komunikacijski krog 
vključila sosednje države ter s tem priznala, da HIV/aids ne pozna meja, zato se je možno z 
njim ustrezno spoprijemati le s celovitim in vseobsežnim pristopom, ki vključuje različne 
politične, socialne, institucionalne in gospodarske vidike. Poročevalec trdno verjame, da se je 
možno s to boleznijo spoprijemati le, če vsi odgovorni dejavniki in institucije, vključno s 
civilno družbo in zasebnimi podjetji, delujejo skupaj v smeri skupnega cilja, tako da 
racionalizirajo različne pobude, dopuščajo sinergije in ustvarijo močnejše, usklajeno in enotno 
prizadevanje v boju proti virusu HIV/aidsu.

Predlogi in priporočila

Poročevalec poudarja, da Evropska unija potrebuje obsežno kampanjo ozaveščanja. Komisija 
je začela kampanjo: "AIDS . . . Se me spominjaš?" v teku tega leta. Vaš poročevalec je 
prepričan, da bi države članice morale slediti omenjeni kampanji tako, da bi sprožile 
kampanje nacionalne ozaveščenosti, namenjene najbolj občutljivim skupinam v različnih 
državah. Poleg tega predlaga dodatne obsežne in usklajene dejavnosti za boj proti označenosti 
in diskriminaciji.

Kar se tiče sosednjih držav, poročevalec predlaga, naj se, da bi v boju proti virusu HIV/aidsu 
omogočili usklajen pristop, v celoti izkoristijo obstoječe strukture, vključno s sredstvi, 
namenjenimi čezmejnemu sodelovanju.  Da bi še bolj podprli sosednje države v soočanju s to 
epidemijo in boju proti njej, vaš poročevalec predlaga, da se raziščejo možnosti, ki jih 
ponujajo javno-zasebna partnerstva, saj bi na ta način pomagali in dvignili ozaveščenost pri 
najbolj občutljivih skupinah prebivalstva.

Poročevalec bi želel poudariti tudi pomembno delo, ki ga opravljajo različne nevladne 
organizacije znotraj Evropske unije. Zaskrbljen je zaradi hudega pomanjkanja sredstev za 
nevladne organizacije v nekaterih državah članicah, ki so se Evropski uniji pridružile v letu 
2004.  Zelo priporoča, da Evropska komisija ponovno ovrednoti mehanizme financiranja 
projektov in programov  Lokalne in nacionalne nevladne organizacije v Evropski uniji in v 
sosednjih državah opravljajo zelo pomembno terensko delo v boju proti epidemiji. Zato je 
nadvse pomembno zagotoviti, da bodo te organizacije tudi v bodoče neprekinjeno prejemale 
finančna sredstva. Vaš poročevalec bi rad tudi poudaril, da se bosta Romunija in Bolgarija 
najbrž soočili s podobnimi problemi, ko bosta v letu 2007 postali članici Evropske unije.

Glede na različne nacionalne sisteme zdravstvenega varstva bi poročevalec rad povabil 
Komisijo in države članice, naj ovrednotijo ukrepe v zvezi z načini, kako nuditi pomoč tistim 
sistemom zdravstvenega varstva, ki se soočajo s težavami pri zagotavljanju splošne 
dostopnosti dragega antiretroviralnega zdravljenja. Da bi zmanjšali pritisk na sisteme 
zdravstvenega varstva, še posebej v sosednjih državah, bi bilo pomembno razviti nove načine 
sodelovanja na primer s farmacevtsko industrijo in drugimi zasebnimi družbami v obliki 
zasebno-javnih partnerstev.

Vilenska deklaracija za boj proti tej epidemiji izrecno predlaga uporabo strukturnih skladov in 
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drugih sredstev Skupnosti.  Pomembno bi bilo kar najbolj izkoristiti strukturne sklade in 
nemudoma začeti raziskovati vse možnosti, ki jih lahko nudijo ta in tudi vsi drugi instrumenti 
EU.


