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Pisna izjava po členu 136 Poslovnika Evropskega parlamenta o stalni podpori Evropske 
unije odpravi otroške paralize1

1. Svet je na pragu enega od svojih največjih dosežkov na področju javnega zdravja – 
odprave otroške paralize.

2. Otroško cepljenje je eno od stroškovno najučinkovitejših javnozdravstvenih ukrepov, ki so 
na voljo. Svetovna prizadevanja za odpravo otroške paralize so že ustvarila koristi v 
čistem znesku 27 milijard USD in bi do leta 2035 lahko pomagala prihraniti 50 milijard 
USD neposrednih in posrednih stroškov za zdravstveno varstva, ne da bi omenjali 
neizmerljivega zmanjšanja človeškega trpljenja. Sredstva in infrastruktura, ki je bila 
izgrajena v podporo odpravi otroške paralize, se trenutno uporabljajo za odzivanje na 
krizo zaradi ebole.

3. Odprava zadnjega enega odstotka primerov otroške paralize je težavna in draga naloga, ki 
jo zahvaljujoč skupnim prizadevanjem lahko dosežemo do leta 2018. Kot so pokazali 
nedavni izbruhi, ni nobena država, tudi države članice EU ne, varna, dokler otroška 
paraliza ne bo odpravljena v vseh državah. 

4. Komisijo zato pozivamo, naj se zaveže stalni podpori odpravi otroške paralize kot 
prednostne naloge v svojih prihodnjih razvojnih ukrepih in da nameni ustrezno raven 
financiranja za kampanje cepljenja proti otroški paralizi in spremljanje v naslednjih štirih 
letih. 

5. Ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji.

1 V skladu s členom 136(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta velja, da če izjavo podpiše večina 
poslancev, se ta objavi v zapisniku z imeni podpisnikov in pošlje naslovnikom, vendar za Parlament ni 
zavezujoča.


