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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σχετικά με τις μεταδοτικές ασθένειες της πρώιμης παιδικής ηλικίας1

1. Η μείωση του αριθμού των παιδιών που εμβολιάζονται οδηγεί στην επανεμφάνιση 
παιδιατρικών ασθενειών όπως η ιλαρά και η ερυθρά.

2. Φαίνεται να τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος εξάλειψης μολύνσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα 
ύπουλες λόγω του ότι συνεπάγονται αναπηρίες και κίνδυνο θανάτου από επιπλοκές οι 
οποίες προκύπτουν κατά την εξέλιξή τους.

3. Πρόσφατα, αρκετές εκστρατείες παραπληροφόρησης έχουν προκαλέσει αυξανόμενη 
εχθρότητα κατά των εμβολίων, τα οποία θεωρούνται υπεύθυνα για την εμφάνιση 
αυτισμού και άλλων νοσημάτων που προκαλούν αναπηρία, όπως η μακροφαγική 
μυοπεριτονίτιδα.

4. Οι μορφές ανικανότητας και αναπηρίας που προκύπτουν από ορισμένες ασθένειες 
συνεπάγονται σημαντικό κοινωνικό κόστος, καθώς επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των 
ατόμων και εμποδίζουν την αξιοποίηση ευκαιριών για κοινωνική και επαγγελματική 
ενσωμάτωση, οδηγώντας συνεπώς σε κοινωνικό αποκλεισμό.

5. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τις πολιτικές πρόληψης αλλά έχουν διαφορετικούς 
προσανατολισμούς και περιφερειακές προσεγγίσεις. Η ΕΕ πρέπει συνεπώς να 
διασφαλίσει ότι υπάρχει μέριμνα για τα πλέον ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών, δημιουργώντας ένα πλαίσιο, το οποίο τους επιτρέπει να διαδραματίσουν 
ουσιαστικό ρόλο εντός της κοινωνίας.

6. Δεδομένων των αξιοσημείωτων αποτελεσμάτων που είχαν οι εμβολιασμοί στο παρελθόν, 
η Επιτροπή καλείται να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα προσέγγισης που θα προωθήσει την εκ 
νέου ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη του εμβολιασμού και τον κοινωνικό 
αντίκτυπο των ασθενειών που προκαλούν αναπηρίες, και να συνεργασθεί με την 
επιστημονική κοινότητα προκειμένου να κάμψει τυχόν πολιτισμική αντίσταση.

7. Η παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, διαβιβάζεται στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


