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Vprašanje za ustni odgovor O-000052/2014 

za Komisijo 
Člen 115 poslovnika 

Miguel Angel Martínez Martínez, Thijs Berman, Gay Mitchell, Ricardo Cortés Lastra, Sajjad 

Karim 
v imenu Odbora za razvoj 

Satu Hassi 
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Zadeva: Odprava otroške paralize 

Na področju odprave otroške paralize so bili doseženi pomembni rezultati, in sicer po zaslugi 
skupnega prizadevanja na svetovni ravni, med drugim tudi članov svetovne pobude za odpravo 
otroške paralize (združenje Rotary International, Unicef, Svetovna zdravstvena organizacija, centri 
ZDA za nadzor in preprečevanje bolezni, sklad Bill & Melinda Gates Foundation), donatorjev, vlad in 
lokalnih skupnosti. Svetovna pobuda za odpravo otroške paralize je od svoje ustanovitve na skupščini 
Svetovne zdravstvene organizacije leta 1988 zmanjšala pogostost pojava otroške paralize za več kot 
99 %, število držav, kjer je otroška paraliza endemična bolezen, pa znižala s 125 na 3. Več kot 10 
milijonov ljudi, ki bi sicer bili paralizirani, danes hodi. Na začetku leta 2013 je bila otroška paraliza – 
zelo nalezljiva virusna bolezen, ki povzroči takojšnjo in neozdravljivo paralizo – že skoraj pozabljena v 
večini sveta. Ob koncu leta 2013 so se kljub velikemu napredku v državah, kjer je otroška paraliza še 
endemična bolezen, pojavljali izbruhi te bolezni med najbolj prikrajšanim, oddaljenim in v konflikte 
vpletenim prebivalstvom. Primeri otroške paralize so bili zabeleženi v Siriji in drugih državah v 
sosedstvu EU, kar je povečalo tveganje ponovnega pojava te bolezni v Evropi. Na okrogli mizi o 
odpravi otroške paralize 28. januarja 2014 v Parlamentu je komisar za razvoj Andris Piebalgs izjavil, 
da bo Komisija storila vse, kar lahko, da bi prispevala k odpravi otroške paralize, in svet je tik pred 
tem, da se ta cilj doseže. Gre za priložnost, ki je nimamo pogosto. Moramo jo zgrabiti in poskrbeti, da 
gre otroška paraliza v pozabo. 

Sedaj imamo najboljšo priložnost, da končno izkoreninimo to strašno bolezen, ki se jo vendarle da 
preprečiti. 

Kako nameravata Svet in Komisija okrepiti prizadevanje za boj proti nedavnemu negativnemu trendu 
ponovnega pojavljanja otroške paralize? 

Ali bo Komisija: 

– sodelovala z državami članicami za ohranitev stalnega cepljenja in okrepitev obstoječih sistemov 
za nadzorovanje te bolezni? 

– povečala svojo finančno in politično zavezanost, da bi zagotovila uresničitev cilja o svetu brez 
otroške paralize, in sodelovala s partnerji v svetovni skupnosti, da se zagotovi potrebna podpora? 

– povečala svoja prizadevanja v svetovnem merilu za odpravo otroške paralize prek političnega 
dialoga s prizadetimi državami in s podporo rednemu in dodatnemu cepljenju, nadzoru ter ciljno 
usmerjenim kampanjam cepljenja od hiše do hiše? 
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