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εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

Θέμα: Οι επιδημίες HIV/AIDS, φυματίωσης και ηπατίτιδας C παρουσιάζουν έξαρση στην 
Ευρώπη. 

Το 2015 διαγνώστηκαν σχεδόν 30.000 νέες περιπτώσεις μόλυνσης από τον ιό HIV, σύμφωνα με 
εκθέσεις των 31 χωρών της ΕΕ/του ΕΟΧ. Εκτιμάται ότι 120 000 άτομα στην περιοχή της Ευρώπης 
έχουν εμφανίσει πολυανθεκτική φυματίωση (MDR-TB). Η ιογενής ηπατίτιδα (HCV) συνιστά μία από τις 
πιο σοβαρές απειλές κατά της υγείας παγκοσμίως. 540 

Ως εκ τούτου, και οι τρεις αυτές λοιμώξεις απαιτούν μακροχρόνια και βιώσιμα προγράμματα, που 
συχνά έχουν στόχο αλληλεπικαλυπτόμενες πληθυσμιακές ομάδες, και η ενοποίηση των υπηρεσιών 
πρόληψης ενδέχεται να οδηγήσει σε συνέργειες και εξοικονόμηση πόρων. Το τελευταίο σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για τον ιό του HIV/AIDS έληξε στο τέλος του 2016. Το πλαίσιο δράσης του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για την καταπολέμηση της φυματίωσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση χρονολογείται από το 2008 και χρειάζεται επειγόντως επικαιροποίηση. Μέχρι 
στιγμής, σε επίπεδο ΕΕ, δεν εφαρμόζεται κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο καταπολέμησης της 
ηπατίτιδας C. Κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου των υπουργών υγείας της ΕΕ στην Μπρατισλάβα, 
στις 4 Οκτωβρίου 2016, τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι θα στηρίξουν την ανάπτυξη, σε επίπεδο ΕΕ, 
ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής για το HIV/AIDS, τη φυματίωση και την ηπατίτιδα C, το οποίο 
θα αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη φύση των νόσων αυτών στην ΕΕ και τις γειτονικές της χώρες, 
προκειμένου να δοθεί μία πιο σθεναρή πολιτική απάντηση στο πρόβλημα. Η Επιτροπή, στην 
ανακοίνωσή της με θέμα «Τα επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον»1, τόνισε τη 
δέσμευσή της για εξάλειψη του HIV/AIDS και της φυματίωσης, και για μείωση της ηπατίτιδας μέχρι το 
2030. Σε αυτό το πλαίσιο: 

– Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες σκοπεύει να προβεί η Επιτροπή προκειμένου να κάνει πράξη 
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στην ως άνω ανακοίνωσή της που αντιστοιχεί στον Στόχο Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αριθ. 3 περί «εξασφάλισης υγιούς ζωής σε όλους και προώθησης της 
ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες»;  

– Με ποιον τρόπο σκοπεύει να απαντήσει η Επιτροπή στη συμφωνία μεταξύ των υπουργών υγείας 
της ΕΕ στην Μπρατισλάβα, στις 4 Οκτωβρίου, σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης ενός πλαισίου 
πολιτικής για το HIV/AIDS, τη φυματίωση και την ηπατίτιδα C;  

– Με ποιον τρόπο σκοπεύει να συμπληρώσει η Επιτροπή τη χρηματοδότηση για την 
καταπολέμηση της φυματίωσης στις αναπτυσσόμενες χώρες της ΕΕ, υπό μορφή χορήγησης 
οικονομικής βοήθειας στα κράτη μέλη, με σκοπό τη μερική επιδότηση του απαγορευτικού 
κόστους των αγωγών της φυματίωσης; 
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