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Pisna izjava o nadaljnji in okrepljeni podpori cepljenja v državah v razvoju 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 123 poslovnika, 

A. ker so bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, med drugim hepatitis, ošpice, 

pnevmokokne okužbe, rotavirusna driska, otroška paraliza in rumena mrzlica, glavne 

povzročiteljice smrti med otrocih v državah v razvoju;  

B. ker je velika razširjenost bolezni ovira na poti do trajnostnega družbeno-ekonomskega 

razvoja; 

C. ker je znano, da bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, na ženske in moške 

delujejo drugače; 

D. ker ženske predstavljajo polovico svetovnega prebivalstva in razvoja in zdravja ni možno 

doseči brez upoštevanja njihovih glasov; 

E. ker je osnovna zdravstvena oskrba (bolnice, zdravniki, medicinske sestre, medicinska 

oprema itd.) bistvena in je ne bi smeli zanemariti; 

F. ker Svetovna zveza za cepiva in imunizacijo (GAVI) velja za zelo učinkovito pri 

doseganju razvojnih in humanitarnih ciljev;  

G. ker je v zadnjih desetih letih zveza GAVI dosegla velik napredek pri reševanju življenj in 

širjenju območij imunizacije v najrevnejših državah na svetu, in ker se je na podlagi tega 

imuniziralo dodatnih 288 milijonov otrok in preprečilo več kot pet milijonov smrtnih 

žrtev; 

H. ker kljub temu napredku vsako leto za boleznimi, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, 

umre 1,7 milijonov otrok; 

1. čestita Komisiji za podporo, ki jo je med letoma 2003 in 2012 preko Instrumenta za 

razvojno sodelovanje in Evropskega razvojnega sklada, namenila zvezi GAVI; 

2. poziva Komisijo naj si v okviru zunanjega delovanja stalno prizadeva za zmanjšanje 

števila bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj to pisno izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje 

parlamentom držav članic. 

 


