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Písomné vyhlásenie v súlade s článkom 123 Rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu o hrozbe, ktorú pre európsky región predstavuje rezistentná tuberkulóza1

1. Tuberkulóza (TBC) stojí Európsku úniu každoročne 750 miliónov EUR a v európskom 
regióne je najvyššia miera výskytu multirezistentnej TBC (MDR TBC) na svete, čo 
predstavuje takmer 20 % celosvetovej záťaže;

2. Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu uviedol Plán 
prevencie a boja proti rezistentnej tuberkulóze v európskom regióne WHO na obdobie 
2011 – 2015 a domnieva sa, že ak sa tento plán nebude uplatňovať, hospodárske straty 
tohto regiónu dosiahnu v priebehu piatich rokov 12 miliárd USD;

3. Globálny fond pre boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii sa od roku 2002 zaoberal 23 000 
prípadmi ochorenia na MDR TBC vo východnej Európe a v Strednej Ázii, pričom 
v súčasnosti v tomto regióne neexistuje žiadna použiteľná náhrada tohto fondu;

4. Komisia a Rada sa preto vyzývajú, aby politicky a finančne podporili globálny fond, 
najmä pokiaľ ide o doplnenie jeho prostriedkov v roku 2013;

5. Komisia sa vyzýva, aby finančne a politicky podporila plán WHO týkajúci sa rezistentnej 
tuberkulózy;

6. Komisia sa vyzýva, aby podporila prepracovanie kritérií oprávnenosti platných v rámci 
globálneho fondu s cieľom zmierniť obmedzenia pre krajiny so strednými príjmami;

7. toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postupuje Rade a Komisii.

1 V súlade s článkom 123 ods. 4 a 5 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané 
väčšinou všetkých poslancov, uverejní sa v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa 
adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.


