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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000045/2017 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina 

Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano 
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Betreft: Toename van het aantal besmettingen met hiv, tuberculose en virale hepatitis in Europa 

In 2015 zijn volgens berichten van de 31 EU/EER-landen bijna 30 000 nieuwe hiv-infecties 
gediagnosticeerd. Naar schatting 120 000 mensen in Europa hebben multiresistente tuberculose 
(MDR-TB) opgelopen. Virale hepatitis is wereldwijd een van de ernstigste gevaren voor de 
volksgezondheid.  

Al deze infecties vereisen een langdurig behandelprogramma, dat zich vaak richt op elkaar 
overlappende bevolkingsgroepen. Door preventiediensten te integreren, kunnen mogelijke synergieën 
en besparingen worden behaald. Het huidige actieplan van de EU voor hiv/aids is eind 2016 
afgelopen. Het actieplan van het ECDC voor de bestrijding van tuberculose in de Europese Unie 
dateert van 2008 en moet dringend worden bijgewerkt. Tot dusverre bestaat er op EU-niveau geen 
breed plan van aanpak tegen hepatitis C. Tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van 
Volksgezondheid van de EU op 4 oktober 2016 in Bratislava hebben de lidstaten toegezegd steun te 
zullen verlenen aan de ontwikkeling van een geïntegreerd EU-beleidskader voor hiv/aids, tuberculose 
en hepatitis C, dat aansluit bij het specifieke karakter van de epidemieën in de EU en haar 
buurlanden, om daarmee de politieke respons op deze aandoeningen te versterken. In haar 
mededeling getiteld "Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst"1 benadrukt de 
Commissie dat zij zich ervoor inzet dat hiv/aids en tuberculose zijn uitgebannen en hepatitis wordt 
teruggedrongen tegen 2030. In dit verband richten wij de volgende vragen tot de Commissie: 

– Welke concrete maatregelen is de Commissie van plan te nemen met het oog op de 
verwezenlijking van de toezeggingen in haar hierboven genoemde mededeling met betrekking tot 
doelstelling 3 voor duurzame ontwikkeling "Gezondheid en welzijn voor iedereen, op elke 
leeftijd"?  

– Hoe gaat de Commissie reageren op het akkoord tussen de ministers van Volksgezondheid van 
de EU (dat op 4 oktober 2016 in Bratislava werd bereikt) over de noodzaak van de ontwikkeling 
van een beleidskader voor hiv/aids, tuberculose en hepatitis C?  

– Hoe gaat de Commissie bijkomende financiële middelen verstrekken voor de bestrijding van 
tuberculose in ontwikkelingslanden in de EU, in de vorm van financiële steunverlening aan de 
lidstaten voor het gedeeltelijk subsidiëren van de prohibitieve kosten van 
tuberculosebehandelingen? 
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