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Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 123. cikke alapján az 
allergiás betegségek okozta teher elismeréséről1

1. Több mint 150 millió uniós polgár szenved krónikus allergiás betegségekben, akiknek a 
felét az ismeretek és a szakorvosok hiánya miatt nem diagnosztizálták.

2. Több mint 100 millió európai ember szenved allergiás náthában és 70 millió asztmában, 
amelyek a gyermekkorban leggyakrabban előforduló nem fertőző betegségek, és a 
gyermekek a leggyakrabban e betegségekkel kerülnek az ügyeletre és kórházba.

3. Több mint 17 millió európai ember szenved élelmiszer-allergiában vagy súlyos 
allergiában, és ezek által a potenciálisan életveszélyes akut rohamok vagy anafilaxia 
kockázatának vannak kitéve.

4. Az egészségtelen idősödésben alábecsülik az allergiák szerepét, amelyek – különösen a 
gyermekek esetében – súlyosan érintik a társadalmi, szakmai és oktatási teljesítményt, és 
társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket okoznak.

5. Az Európai Parlament ezért felkéri a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamok közötti 
együttműködést és koordinációt a következők előmozdítása érdekében: a betegség okozta 
teher és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentését célzó nemzeti allergia-
programok; képzés az allergiák és a betegségek kezelését javító multidiszciplináris 
gondozási tervek területén; megelőző és toleranciát előidéző megközelítések használata az 
allergiák kezelésében; az allergiák közvetlen és közvetett kockázati tényezőivel – többek 
között a szennyezéssel – kapcsolatban végzett tudományos kutatás.

6. Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Bizottságnak.

1 Az Európai Parlament eljárási szabályzata 123. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot, 
amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd 
továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára.


