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Vprašanje za ustni odgovor O-000045/2017 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

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

Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano 
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Zadeva: Širjenje epidemije HIV, tuberkuloze in hepatitisa C v Evropi 

Leta 2015 je 31 držav EU/EGS poročalo o skoraj 30.000 novo odkritih primerih okužbe z virusom HIV. 
Po ocenah naj bi bilo v Evropi 120.000 ljudi z multirezistentno tuberkulozo (MDR-TB). Virusni hepatitis 
(HCV) je ena najresnejših groženj za javno zdravje na svetu.  

Za vse tri okužbe so potrebni dolgotrajni in neprekinjeni programi, usmerjeni v skupine prebivalstva, ki 
se pogosto prekrivajo, zato bi lahko s skupno preventivo ustvarili sinergije in prihranke. Akcijski načrt 
EU za HIV/aids se je zaključil konec leta 2016. Okvirni akcijski načrt ECDC za boj proti tuberkulozi v 
Evropski uniji sega v leto 2008 in ga je nujno treba posodobiti. Na ravni EU še ni celovitega načrta za 
boj proti hepatitisu C. Države članice so se na neformalnem srečanju ministrov za zdravje 4. oktobra 
2016 v Bratislavi dogovorile, da bodo podprle razvoj integriranega okvira politike EU o HIV/aidsu, 
tuberkulozi in hepatitisu C, s katerim bi obravnavali posebno naravo epidemije teh bolezni v EU in 
njenem sosedstvu in okrepili politični odziv nanje. Komisija je v svojem sporočilu z naslovom Novi 
ukrepi za trajnostno prihodnost Evrope1 poudarila zavezanost ustavitvi epidemije HIV/aidsa in 
tuberkuloze ter omejitvi hepatitisa do leta 2030. Glede na vse navedeno sprašujemo naslednje: 

– S katerimi konkretnimi ukrepi namerava Komisija izpolniti zaveze iz omenjenega sporočila, ki 
spadajo pod 3. cilj trajnostnega razvoja „zagotavljanje zdravega življenja in spodbujanje blaginje 
za vse ne glede na starost“?  

– Kako se namerava Komisija odzvati na dogovor, ki so ga evropski ministri za zdravje dosegli 4. 
oktobra v Bratislavi o potrebni vzpostavitvi okvira politike na področju HIV/aidsa, tuberkuloze in 
hepatitisa C?  

– Kako namerava Komisija dopolniti financiranje boja proti tuberkulozi v državah EU v razvoju, v 
obliki finančne pomoči državam članicam, s katero bi delno subvencionirali izjemno visoke 
stroške zdravljenja tuberkuloze? 

Vloženo: 31.5.2017 
Posredovano: 2.6.2017 
Rok za odgovor: 9.6.2017 

                                                      
1  COM(2016)0739. 


