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Skriftlig erklæring, jf. forretningsordenens artikel 136, om fortsat EU-støtte til 
foranstaltninger til udryddelse af polio1

1. Verden står foran et af sine største fremskridt inden for folkesundhed, nemlig udryddelsen 
af polio.

2. Vaccination af børn er en af de mest omkostningseffektive folkesundhedsforanstaltninger, 
der er til rådighed. Den indsats, der er gjort på verdensplan, har allerede genereret et 
nettoudbytte på 27 mia. USD, og kan medføre, at der spares op til 50 mia. USD i direkte 
og indirekte udgifter til sundhedsvæsenet frem til 2035, for ikke at nævne den umålelige 
lindring af menneskelig lidelse. De anlæg og infrastrukturer, der er opført med henblik på 
at støtte indsatsen for udryddelse af polio, anvendes også på nuværende tidspunkt for at 
bekæmpe ebola-krisen.

3. Det er vanskeligt og omkostningsfuldt at udrydde den sidste procent af poliotilfælde, men 
det kan nås inden 2018 takket være den indsats, der gøres på verdensplan. Som de seneste 
udbrud har vist det, er intet land - heller ikke EU-medlemsstaterne - sikkert, før polioen er 
udryddet i alle lande. 

4. Kommissionen opfordres derfor til i sin fremtidige udviklingsindsats fortsat at støtte 
foranstaltningerne til udryddelse af polio som en prioritet og til at afsætte tilstrækkelige 
midler til finansiering af poliovaccinationskampagner og overvågning i de kommende fire 
år.

5. Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet og 
Kommissionen.

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af 
Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og 
Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.


