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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over allergische aandoeningen in de Europese Unie1

1. Allergische aandoeningen behoren inmiddels tot de meest voorkomende chronische 
aandoeningen in de Europese Unie.

2. 150 miljoen burgers in de Europese Unie lijden onder een allergische aandoening van de 
luchtwegen of de huid. 

3. Van de betrokken burgers en met name van de kinderen met een allergische aandoening 
wordt soms wel de helft niet of onvoldoende behandeld.

4. Onbehandelde allergische aandoeningen zadelen de lidstaten met grote 
sociaaleconomische lasten op, want zij veroorzaken langdurige gezondheidsproblemen 
voor burgers, hogere uitgaven voor de nationale zorgstelsels, ziekteverzuim en een 
productiviteitsdaling op het werk. 

5. Door meer voorlichting over allergieën, meer Europees onderzoek naar allergische 
aandoeningen en uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten zou het aantal 
Europese burgers met dit probleem aanzienlijk kunnen worden verminderd.

6. Als de Commissie een evaluatie zou uitvoeren van de beschikbare gegevens over de grote 
verscheidenheid aan sociaaleconomische en milieufactoren die allergieën veroorzaken, 
zoals luchtverontreiniging, stadsontwikkeling en sociaal bepaalde voedingsgewoonten, 
zou dat zeer interessant zijn.

7. De Commissie wordt verzocht een aantal beleidsmaatregelen van de EU voor te stellen ter 
verbetering van de behandeling van allergieën in de Europese Unie, waarbij de 
allergiezorg een vaste plaats in het Europese beleid moet krijgen.

8. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de 
Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


