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B8-1343/2016 

Az Európai Parlament állásfoglalása a thalidomid áldozatainak támogatásáról 

(2016/3029(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikkére, 

 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, különösen annak 3., 26. és 35. cikkére, 

 

– tekintettel a thalidomid áldozatainak helyzetéről a Bizottságnak benyújtott, írásbeli választ 

igénylő kérdésekre (E-009231/2014, E-000540-15, E-006141-15, E-010259-15 és E-

005523-16), 

 

– tekintettel a thalidomid áldozatainak helyzetéről szóló állásfoglalási indítványokra (B8-

0006/2014, B8-0257, és B8-0090/2015), 

 

– tekintettel a 2010. augusztus 5-i 1006. sz. spanyol királyi rendeletre, amely meghatározza 

a thalidomid 1960 és 1965 közötti spanyolországi áldozatainak nyújtott kárpótlás és 

támogatás elveit, 

 

– tekintettel az Bizottság 2016. december 14-i nyilatkozatára a thalidomid áldozatainak 

támogatásáról, 

 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

 

A. mivel miután a Chemie Grünenthal nevű német gyógyszergyár 1957-ben Európában 

forgalomba hozta a thalidomid nevű hányinger elleni gyógyszert, melyet terhes nőknek is 

szántak, legalább 20 000 gyermek született súlyos testi fogyatékossággal;  

 

B. mivel a gyógyszerek közül a thalidomid okozta minden idők legsúlyosabb kollektív 

katasztrófáját; 

 

C. mivel Európában több mint 4000 túlélője van a thalidomidnak, köztük 2800 

Németországban, 450 Olaszországban, 400 az Egyesült Királyságban, 400 

Spanyolországban, 103 Svédországban és közel 90 Ausztriában; 

 

D. mivel a Heidelbergi Egyetem „Thalidomide. Enquiries to be carried out repeatedly with 

regard to problems, specific needs and support deficits of thalidomide victims” című 

2012-es tanulmányának1, és a Firefly Research tanácsadó cég „Health, Quality of Life and 

Employment amongst Thalidomide-affected People – Evidence from the UK” című 2015-

ös tanulmányának2 következtetései egyértelműen rávilágítanak a thalidomid áldozatainak 

az évek során egyre erősödő testi és lelki problémáira, valamint az azokból következő 

egyedi orvosi, pénzügyi és szociális szükségleteikre; 

                                                 
1 http://www.fiftyyearfight.org/images/Heidelberg_study_ENGLISH.pdf 
2 http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf  
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E. mivel a 2014-ben az Ince & Co. nemzetközi jogi iroda által végzett vizsgálat egyértelműen 

kimutatta, hogy 1970-ben szabálytalanságok történtek a Grünenthal gyógyszercég elleni 

büntetőeljárás során, amelyek befolyásolták annak jogszerű lebonyolítását, mivel az 

áldozatoknak nem biztosítottak lehetőséget kártérítésre polgári peres úton; 

 

F. mivel az Ince & Co. nemzetközi jogi iroda által végzett független vizsgálat fényt derített 

arra is, hogy a Chemie Grünenthal bűnös módon eltitkolta a nyilvánosság elől a gyógyszer 

terhes nőkre gyakorolt mellékhatásait, valamint hogy a gyógyszerfelügyelet terén 

mulasztást követtek el azon államok, amelyek engedélyezték piacukon forgalmazását;  

 

G. mivel 2015. május 27-én különböző képviselőcsoportokhoz tartozó néhány európai 

parlamenti képviselő sajtótájékoztatót szervezett az Európai Parlamentben, melynek során 

politikai akaratuknak és elkötelezettségüknek adtak hangot annak kapcsán, hogy 

biztosítani kell a thalidomid áldozatainak a megfelelő forrásokhoz és eszközökhöz való 

hozzáférést, hogy eleget lehessen tenni egyre fokozódó egészségügyi igényeiknek1; 

 

H. mivel a 2016. március 9-én a Parlamentben rendezett vita során Andriukaitis biztos úr 

hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a thalidomid túlélőinek pénzügyi támogatást kell 

biztosítani egyre növekvő orvosi kiadásaik fedezésére, és elismerte, hogy megfelelő 

megoldást kell találni minden túlélő számára, hogy biztosítani lehessen életminőségük 

megőrzését; 

 

I. mivel 60 év múltán a túlélők még mindig az igazukért és egy olyan kompenzációs 

megoldásért küzdenek, amely lehetővé teszi számukra a fizikai állapotuk miatt szükséges 

költséges gyógymódok finanszírozását; 

 

J. mivel a thalidomid áldozatainak egyesületei alapvetően fontos szerepet játszanak 

Európában az e súlyos tragédia áldozatait megillető jogok érvényesítésében és 

védelmében; 

 

1. nélkülözhetetlennek tartja a thalidomid túlélő európai áldozatai által megfogalmazott 

kérések teljes körű elismerését, hogy biztosítani lehessen számukra az önállóságot, az 

orvosi kezelésekhez való hozzáférést és a megfelelő életminőséget; 

 

2. kéri a Bizottságot, hogy konkretizálja az Andriukaitis biztos úr által a Parlament 2016. 

március 9-i plenáris ülésén tett vállalásokat, és dolgozzon ki egy, a tagállami fellépéseket 

kiegészítő segítségnyújtási programot, melynek célja, hogy pénzügyi támogatást 

biztosítson a thalidomid áldozatainak és családjaiknak; 

 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 

                                                 
1 http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference  
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