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Skriftlig förklaring, i enlighet med artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning, om 
fortsatt EU-stöd till åtgärder för att utrota polio1

1. Världen är på väg att nå en av sina största framgångar på folkhälsoområdet, nämligen att 
utrota polio.

2. Immunisering av barn är en av de mest kostnadseffektiva folkhälsoåtgärder som står till 
buds. Världsomfattande insatser för att utrota polio har redan genererat nettovinster på 
27 miljarder USD och skulle kunna leda till besparingar på 50 miljarder USD i direkta och 
indirekta sjuk- och hälsovårdskostnader fram till 2035. Dessa insatser har också lindrat det 
mänskliga lidandet, vilket inte kan mätas i pengar. De anläggningar och den infrastruktur 
som byggts upp för att stödja utrotningsinsatserna används för närvarande också för att 
bekämpa Ebola-krisen.

3. Det är svårt och dyrt att utrota den kvarvarande sista procenten poliofall, men tack vare 
globala insatser kan detta mål uppnås till 2018. Nya utbrott av polio visar att inget land – 
inte heller EU:s medlemsstater – går säkert förrän alla länder är helt poliofria. 

4. Kommissionen uppmanas därför att i sina framtida utvecklingsåtgärder fortsätta att 
prioritera stödet till polioutrotningen, och att anslå lämplig finansiering till 
poliovaccinationskampanjer och övervakning under de kommande fyra åren.

5. Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till rådet 
och kommissionen.

1 Enligt artikel 136.4 och 136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en 
majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna 
och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.


