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Въпрос с искане за устен отговор O-000045/2017 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina 

Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano 
от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Относно: Увеличаване на епидемията от ХИВ, туберкулоза и вируса на хепатит C в Европа 

През 2015 г. от 31 държави от ЕС/ЕИП са докладвани почти 30 000 диагностицирани нови 
случаи на заразяване с ХИВ. Приблизително 120 000 души от европейския регион са развили 
мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB). Вирусният хепатит (HCV) е една от най-сериозните 
заплахи за общественото здраве в световен мащаб. 

Поради това и трите вида инфекции изискват дългосрочни и устойчиви програми, често 
насочени към припокриващи се групи от групи от населението, като са налице потенциални 
взаимодействия и икономии в интегрирането на услугите за превенция. Настоящият план за 
действие на ЕС относно ХИВ/СПИН изтече в края на 2016 г. Рамковият план за действие на 
Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за борба с 
туберкулозата в Европейския съюз датира от 2008 г. и трябва спешно да бъде актуализиран. 
Все още няма цялостен план за борба с хепатит C на равнището на ЕС. По време на 
неофициалната среща на министрите на здравеопазването от ЕС в Братислава на 4 октомври 
2016 г. държавите членки се споразумяха да подкрепят разработването на интегрирана рамка 
за политиките на ЕС относно ХИВ/СПИН, туберкулоза и хепатит C, с оглед на специфичното 
естество на епидемиите в ЕС и в съседните му държави, за да засилят политическия отговор на 
разпространението на тези болести. В своето съобщение, озаглавено „Следващи стъпки към 
устойчиво европейско бъдеще“,1, Комисията подчерта ангажимента си да сложи край на 
ХИВ/СПИН и туберкулозата, и да намали равнищата на заразяване с хепатит до 2030 г. 
Предвид този контекст: 

– Какви конкретни действия възнамерява да предприеме ЕК, за да осъществи ангажиментите 
, поети в посоченото по-горе съобщение, които се отнасят до изпълнението на ЦУР 3 
„Осигуряване на здравословен начин на живот и насърчаване на благоденствието за 
всички хора от всички възрастови групи“? 

– Как възнамерява да отговори Комисията на споразумението между министрите на 
здравеопазването от ЕС в Братислава на 4 октомври относно необходимостта да бъде 
разработена рамка за политиките относно ХИВ/СПИН, туберкулоза и хепатит C? 

– Как възнамерява Комисията да допълни финансирането за борба с туберкулозата в 
развиващите се страни от ЕС, под формата на финансова помощ за държавите членки, 
предназначена за частично субсидиране на прекомерно високите разходи за леченията на 
туберколоза? 
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