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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

gripiviiruse H1N1 ohjamise hindamise kohta ELis 2009.–2010. aastal
(2010/2153(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168;

– võttes arvesse rahvusvahelisi tervise-eeskirju (2005)1;

– võttes arvesse komisjoni 28. novembri 2005. aasta teatist pandeemiliseks gripiks 
valmisoleku ja reageeringu planeerimise kohta Euroopa Ühenduses (KOM(2005)0607);

– võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2007. aasta töödokumenti terviseohutusega seotud 
küsimuste kohta2;

– võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2008. aasta järeldusi terviseohutuse kohta3;

– võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) vahesuuniseid 
spetsiaalse pandeemilise gripiviiruse vaktsiini kasutamise kohta 2009. aasta gripiviiruse 
H1N1 pandeemilise puhangu ajal4;

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 2009. aasta aprilli juhiseid 
pandeemiliseks gripiks valmisoleku ja reageeringu kohta5;

– võttes arvesse nõukogu 30. aprilli 2009. aasta järeldusi6 gripi A/H1N1 nakkuse kohta;

– võttes arvesse ECDC direktori ja selle keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjoni vahelist arvamuste vahetust, mis toimus 4. septembril 2009. aastal;

– võttes arvesse komisjoni 15. septembri 2009. aasta teatist „Pandeemia H1N1 2009“7;

– võttes arvesse komisjoni talituste 15. septembri 2009. aasta töödokumenti „Gripiviiruse 
A(H1N1) vaktsiinide ühishange“8;

– võttes arvesse komisjoni talituste 15. septembri 2009. aasta töödokumenti „Avalikkuse ja 
meedia teavitamine 2009. aasta H1N1 pandeemiast“9;

                                               
1 http://www.who.int/ihr/en/
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st15/st15789.en07.pdf
3 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/104770.pdf
4

http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0908_GUI_Pandemic_Influenza_Vaccines_during_the_
H1N1_2009_Pandemic.pdf
5 http://www.who.int/csr/disease/influenza/pipguidance2009/en/index.html
6 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/107492.pdf
7 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/com481_2009_en.pdf
8  http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff1_en.pdf
9  http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff2_en.pdf
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– võttes arvesse komisjoni talituste 15. septembri 2009. aasta töödokumenti „Kolmandate 
riikide toetamine gripiviiruse A(H1N1) vastases võitluses“1;

– võttes arvesse komisjoni talituste 15. septembri 2009. aasta töödokumenti „Viirusevastaste 
ravimite ja vaktsiinide loamenetluse reguleerimine 2009. aasta pandeemilise gripiviiruse 
H1N1 vastaseks kaitseks“2;

– võttes arvesse komisjoni talituste 15. septembri 2009. aasta töödokumenti „2009. aasta 
H1N1 pandeemia vastane vaktsineerimisstrateegia“3;

– võttes arvesse 2009. aasta oktoobris välja antud dokumenti „Gripiviiruse A(H1N1) 
vaktsiini kasulikkuse ja riski suhte järelevalve Euroopa strateegia“4;

– võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 2009. aasta järeldusi 2009. aasta H1N1 pandeemia 
strateegilise lähenemisviisi kohta5;

– võttes arvesse komisjoni talituste 23. novembri 2009. aasta töödokumenti „Terviseohutus 
Euroopa Liidus ja rahvusvahelisel tasandil“6;

– võttes arvesse 16. aprilli 2010. aasta hindamisaruannet „ELi meetmed 2009. aasta H1N1 
pandeemia vastu“7;

– võttes arvesse 2010. aasta jaanuari lõpparuannet Euroopa Ravimiameti läbiviidud 
hindamise kohta8;

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 2010. aasta juunis vastu 
võetud resolutsiooni nr 1749 (2010) „H1N1 pandeemia käsitlemine – rohkem 
läbipaistvust“9;

– võttes arvesse 1. ja 2. juulil 2010. aastal toimunud konverentsi „A-tüüpi gripiviiruse H1N1 
pandeemia õppetunnid“ järeldusi10;

– võttes arvesse Prantsusmaa senati A-tüüpi gripiviiruste uurimiskomisjoni 29. juuli 
2010. aasta aruannet „Gripp A(H1N1) – 21. sajandi esimese pandeemia tagasitulek“11;

– võttes arvesse Euroopa Ombudsmani 29. aprilli ja 19. mai 2010. aasta soovitusi Euroopa 

                                               
1  http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff3_en.pdf
2  http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff4_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2 ja
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff5_en.pdf
4 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/01/WC500044933.pdf
5 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/110500.pdf, 
6 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf
7 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
8 http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/news/emea_final_report_vfrev2.pdf
9 http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1749.htm
10  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
11 http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-685-1-notice.html
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Ravimiameti kohta1;

– võttes arvesse 25. augusti 2010. aasta hindamisaruannet „ELi pandeemiliste vaktsiinide 
strateegiad“2;

– võttes arvesse nõukogu 13. septembri 2010. aasta järeldusi gripiviiruse A/H1N1 
pandeemiast saadud õppetundide ja terviseohutuse kohta ELis3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit (A7-
0000/2010),

A. arvestades, et riikide ja rahvusvahelised tervishoiuasutused, sh WHO, olid gripi H1N1 
virulentsuse vähesusest teadlikud alates 2009. aasta maist; arvestades, et selle viiruse 
tagasihoidlikku virulentsust kinnitas ka väga väike suremus selle gripipandeemia 
tagajärjel võrreldes hooajalise gripi ametlikult kinnitatud andmetega;

B. arvestades, WHO kasutas 2009. aastal „pandeemia“ määratlemiseks kriteeriume, mis 
põhinesid vaid viiruse levimisel ning vältisid selle raskusastet, ning et see on väärastanud 
ühist arusaamist sõnast „pandeemiline“ ning kutsunud esile ülemaailmse valehäire; 
arvestades, et selline paanika põhjustas mitmeid sobimatuid tervishoiualaseid otsuseid 
ning Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide valitsuste ja rahvaste ebaproportsionaalse 
mobiliseerimise;

C. arvestades, et käesoleva kriisi ohjamisega kaasnenud tohutud kulud liikmesriikides on 
vähese sõltumatuse ja ELi kriitilise mõtlemise (võrreldes WHO koostatud 
riskihindamisega) otsesed tagajärjed;

D. arvestades, et liikmesriikide kulud rakendatud tegevuskava raames on peamiselt seotud 
suures koguses vaktsiini ostmisega;

E. arvestades, et selline süstemaatiline vaktsineerimisstrateegia on eelkõige gripivastaste 
vaktsiinide tõhususe pimedal usul põhineva põhimõtte tulemus, võtmata arvesse selle 
tõekspidamise vastaseid teaduslikke andmeid (vt Cochrane’i ülevaateid); arvestades, et 
ravimite, sh vaktsiinide tõhusust käsitlevad olemasolevad uuringud on enamasti koostatud 
ravimiettevõtjate poolt ning et see tähendab seda, et nendes ei ole esitatud objektiivseid 
tõendeid gripivastaste vaktsiinide tõhususe kohta;

F. arvestades, et ELis ja liikmesriikides esitatud lahknevad soovitused seoses vaktsineerimise 
prioriteetsete rühmadega näitavad märkimisväärset ebakindlust seoses soovitatud H1N1 
vaktsiinide hindamisega;

G. arvestades, et ELi ja liikmesriikide praeguses tervishoiusüsteemis tuleb teha 
märkimisväärseid muudatusi, mis on vajalikud üldise rahvatervise eesmärkide 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/4940/html.bookmark ja 
http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/5251/html.bookmark
2 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
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saavutamiseks, mis erinevad puhtalt farmakoloogilisest lähenemisviisist;

H. arvestades, et hoolimata Euroopa Ombudsmani esitatud korduvatest palvetest Euroopa 
Ravimiametile (EMEA) ei ole EMEA valduses olevad dokumendid, mis on seotud 
uurimise protokollide, kliiniliste uuringute ja ravimite kõrvaltoimete EMEA poolt 
teostatud hindamisega, ikka veel avalikkusele kättesaadavad;

I. arvestades, et gripiviiruse H1N1 vastaste vaktsiinide usaldusväärsuse seadis kahtluse alla 
ka asjaolu, et müügilepingutes suunati osa vaktsiini kaasmõjudega seotud tootjate 
vastutusest liikmesriikidele;

J. arvestades erinevate parlamendikomisjonide koolitusi ja ELi liikmesriikide 
hindamistoiminguid seoses gripiviiruse H1N1 vastase võitlusega esitatud vastuste kohta;

SÕLTUMATUS

1. nõuab ELis ja liikmesriikides rakendatud ennetuskavade läbivaatamist eelkõige viimaste 
olemasolevate teaduslike uuringute alusel, et need oleksid piisavalt iseseisvad ja 
paindlikud kohandumaks võimalikult kiiresti ja iseseisvalt reaalse ohu korral;

2. on seisukohal, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) pädevust tuleks 
suurendada, et EL oleks ise suuteline hindama nakkusohtlikkuse tõsidust ning vajaduse 
korral looma oma tervishoiuohu skaala, mis ei sõltuks sellistest rahvusvahelistest 
institutsioonidest nagu WHO;

3. nõuab jõuliste, usaldusväärsete ja tõhusate teaduslike katsete tegemist tervist ohustavate 
hädaolukordade, eelkõige reaalse pandeemia korral kasutatavate soovituslike ravimite 
hindamiseks;

4. palub viivitamata välja selgitada ELis soovitatud gripivastaste vaktsiinistrateegiate 
tõhususe, võttes arvesse selle tõhususe kahtluse alla seadvate tõendite tähtsust, seda 
toetavate usaldusväärsete andmete puudumist ning selle riski ja kasulikkuse vahekorra 
hindamisega seotud ohte;

5. palub eelkõige EMEA-l uuesti läbi vaadata oma kiirendatud loaandmise menetluse, mis 
võimaldaks turustada selliseid ravimeid, mis suudaksid vastata tervishoiukriisile, et tagada 
nende ravimite kasutamisega seotud riski ja kasulikkuse vahekorra nõuetekohane 
hindamine;

LÄBIPAISTVUS

6. palub komisjonil algatada audit EMEA ja ECDC toimimise kohta ning samuti gripiviiruse 
H1N1 ohjamise kogukulu kohta ELis;

7. tuletab EMEA-le meelde regulatiivset kohustust teha kättesaadavaks kõik dokumendid, 
mis on seotud kliiniliste uuringute, uurimise protokollide ja EMEA ekspertide hinnatud 
ravimite, sealhulgas gripiviiruse H1N1 vastase võitluse raamistikus soovitatavate 
vaktsiinide ja viirusevastaste ravimite kõrvaltoimetega;

8. on seisukohal, et Euroopa institutsioone nõustavate teatavate ekspertide huvide konflikt 
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tekitab lubamatu mõjutamise kahtlusi ning kahjustab Euroopa tervishoiuasutuste ja nende 
soovituste usaldusväärsust; nõuab iseäranis, et EMEA ja ECDC vaataksid viivitamata läbi 
praeguste ja tulevaste ekspertide kontrollimenetluse, et tagada täielik läbipaistvus;

9. palub avaldada mitteametlike töörühmade, nt Euroopa Liidu terviseohutuse komitee, 
tervishoiualase kiirreageerimissüsteemi (HEOF) ja vaktsiinide töörühma kõrgetest 
ametnikest liikmete nimed, kvalifikatsioonid ja võimalikud huvide konfliktid;

10. palub, et tootjad vastutaksid täielikult ravimite kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe eest;

KOOSTÖÖ

11. nõuab komisjoni, ECDC, EMEA ja liikmesriikide, aga ka vähem ametlike organite, nagu 
terviseohutuse komitee, HEOF ja rahvatervise töörühm, kuhu kuuluvad kõrged 
ametnikud, kes võivad sekkuda tervishoiukriisi ohjamisega seotud otsustusprotsessi, 
rollide, ülesannete, pädevuse, piirangute, suhete ja kohustuste täpset kinnitamist ning 
määratlemist;

12. kiidab heaks tegevuskorra, mis võimaldab liikmesriikidel jätkata vaktsiinide ja 
viirusevastaste ravimite ühishangete korraldamist vabatahtlikkuse alusel, et omandada 
kõnealuseid tooteid nende tegelikust hinnast lähtuva soodushinnaga, kuna selle ennetava 
mõju / ravitoime riski ja kasulikkuse vahekord on selgelt põhjendatud ja vaieldamatu;

13. peab oluliseks, et nendest revisjonidest ja täpsustustest teavitatakse Euroopa Parlamenti ja 
kodanikke nii kiiresti kui võimalik;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Erinevalt linnugripist põhjustab H1N1 gripiviirus peamiselt kerget haigust, välja arvatud 
Mehhikos toimunud puhangu korral. Me loodame, et nii see ka jääb.

Maailma Terviseorganisatsiooni peadirektor Margaret Chan, 18. mail 2009

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) poolt 2010. aasta aprilli lõpus 
esitatud andmete kohaselt nõudis gripiviirus A(H1N1) 2009. aastal Euroopas 2900 inimelu. 
Seda on siiski märgatavalt vähem kui Euroopa Komisjoni esitatud ametlikes hinnangutes iga 
gripihooaja surmajuhtumite kohta, kus on arvestatud, et keskmiselt kaotab igal aastal gripi 
tõttu elu hinnanguliselt 40 000 ja eriti raskel hooajal 220 000 inimest. Ja need hinnangud on 
veel palju optimistlikumad, kui Euroopa Liidu liikmesriikide tervishoiuasutuste esitatud kõige 
optimistlikumad prognoosid. Veelgi üllatavam on asjaolu, et olenemata sellest, kas 
elanikkonda vaktsineeritakse massiliselt või mitte (nt Poola keeldus üldse oma elanikkonda 
vaktsineerimast), on Euroopa riikide suremuse näitajad nimetatud gripi puhul täiesti 
võrreldavad. Kas gripiviiruse H1N1 oletatav tõsidus tuleks läbi vaadata? Jah, loomulikult 
tuleks. Gripiviiruse H1N1 suhteliselt tagasihoidliku virulentsuse suhtes on rahvatervise 
eksperdid ühel meelel ka praegu, 2010. aastal.

Tuleb siiski meelde tuletada, et Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) tunnustas gripiviiruse 
H1N1 tagasihoidlikku tõsidust ametlikult juba 2009. aasta mais WHO peadirektori Margaret 
Chani pressikonverentsil. See oli üks kuu enne seda, kui WHO kuulutas H1N1 kohta välja 
6. ohuastme pandeemia. See maksimaalne ohuaste, mille järgi liikmesriigid ja Euroopa 
institutsioonid joondusid, põhjustas terve rea kulukaid, ebavajalikke ning selle gripiviiruse 
H1N1 reaalse ja teadaoleva (!) tõsidusega võrreldes ebaproportsionaalseid meetmeid.

Analüüs gripiviiruse H1N1 ohjamise kohta Euroopa Liidus paljastas seega rabava kontrasti 
viiruse H1N1 põhjustatud surmade ja hooajalise gripi põhjustatud surmade vahel – mille 
puhul oli inimeste tragöödia hind lihtsalt natuke kõrgem. Ning märkimisväärsed kulud 
liikmesriikides ja kogu Euroopa Liidus olid tingitud kasutatud sanitaarmeetmetest. 
Hinnangulised kulud näiteks Suurbritannias olid 1,3 miljardit eurot ja Prantsusmaal 
990 miljonit eurot (võrreldes 87 miljoni euroga hooajalise gripi korral).

See vahe ja need ilmselgelt liigsed kulud on samuti olnud Euroopa Liidus paljude 
parlamentide uuringute, koolitustööde ja hindamiste objektiks, mis on rohkemal või vähemal 
määral sõltumatud nendega seotud tervishoiuasutustest. Oma 24. juunil 2010. aastal heaks 
kiidetud resolutsioonis oli Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee mures selle pärast, 
kuidas käsitleti 2009. aasta H1N1 pandeemiat mitte ainult Maailma Terviseorganisatsioonis 
(WHO), vaid ka pädevate tervishoiuasutuste poolt Euroopa Liidu ja riiklikul tasandil. Euroopa 
Nõukogu Parlamentaarne Assamblee on eelkõige mures otsuste ja arvamuste teatavate 
mõjude pärast, mis on tinginud tervishoiuasutuste prioriteetide olulise moonutamise kogu 
Euroopas, oluliste riiklike vahendite raiskamise ja tervist ohustavate teguritega seotud 
põhjendamatute hirmude tekke Euroopa elanikkonna seas üldiselt.

Euroopa Liit vajab rohkem sõltumatust

Analüüsis, milles käsitleti gripiviiruse H1N1 ohjamist Euroopas, tõsteti esile kõige 
põhilisemat probleemi – meie riiklike ja/või Euroopa tervishoiuasutuste sõltumatu hindamise 
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vähesust. Kõik rakendatud tegevused ei olnud tõepoolest olemasolevatest teaduslikest 
andmetest tuletatud proportsionaalsed vastused. Vastuvõetud otsused olid vastuolus 
varasemalt kavandatud meetmete mehaanilise rakendamisega. Euroopa Liidus ja 
liikmesriikides vastu võetud strateegiad tulenevad 2005. või 2007. aastal koos WHOga 
koostatud valmisolekukavadest. Kolmes neljandikus liikmesriikides oli vaktsiinide ostmiseks 
kasutatud poliitika ravimiettevõtetega 2007. aastal sõlmitud nn vaiksete lepingute otsene 
tagajärg. Süstides Euroopas pandeemilist vaktsiini miljonitele inimestele, said nad kasu 
erakordselt lihtsalt lubade andmisest, toetudes tegelikkuses varasematele uuringutele ja 
vaktsiinide valemitele, mis koostati viiruse H5N1 levimise ajal, see tähendab samuti 
ajavahemikul 2005–2007.

Need näited ilmestavad Euroopa institutsioonide suurt vajakajäämist paindlikkuses, kuna nad 
näitasid oma suutmatust varasematest prognoosidest kõrvale kalduda, et kohandada neid 
parimal viisil ja reaalajas vastavalt põhjalikele kliinilistele ja olemasolevatele 
epidemioloogilistele andmetele. See hirmuäratav poliitiline ja otsustamise allakäiguspiraal 
selgitab suures osas liigsest tervishoiualasest paanikast tingitud aeglust ja kolossaalseid 
kulusid ning see tõi endaga kaasa pandeemilise gripi, mis ühe Prantsuse eksperdi sõnade 
kohaselt sarnaneb rohkem „gripikesega“.

Lisaks vastuste vastuvõtmisele oli Euroopa Liit käsutäitja rollis ka oma riskide hindamise 
puhul, kuna siis joonduti ilma reservatsioonideta WHO kindlakstehtud ületähtsustatud 
häireolukorra järgi. Üks seisukoht on selline, et liikmesriigid rakendasid varem planeeritud 
valmisolekukavasid, mis muu hulgas kohustasid neid soetama vaktsiine viimase gripikriisi 
(gripiviirus H5N1) ajal vaktsiinide tootjatega sõlmitud vaiksetes lepingutes kavandatud 
kogustes. Tellimuste kohaselt tuli maksta täishinda ning lisaks läks vastutus vaktsiini 
kaasmõjude eest üle liikmesriikidele, mitte ei kuulunud enam ravimiettevõtetele. See klausel 
on üldise Euroopa tavaga vastuolus.

WHO arvamuse toetamine ei ole siiski kohustuslik. 1986. aastal, Tšernobõli 
tuumaelektrijaama plahvatuse ajal olid Euroopa Ühenduse poolt toiduainetele kehtestatud 
saastenormid palju rangemad kui WHO soovitatud normid (tseesium-137 kontsentratsioon 
toiduainetes võis olla 600 Bq/kg ja lastetoitude puhul 370 Bq/kg, samas kui WHO soovitas 
1000 Bq/kg).

Kas me soovime, et Euroopa tervishoiuasutused oleksid käsutäitjad ja teiste mõju all? Või 
tahame näha, et nad töötaksid välja oma arvamuse ja levitaksid oma oskusteavet, mis ei sõltu 
teistest rahvusvahelistest organisatsioonidest, austades missioone, mida rahastavad Euroopa 
maksumaksjad? Need on küsimused, millele raportöör soovib oma ettepanekute raames saada 
rahuldavaid vastuseid, et Euroopa kodanikud taastaksid oma usu Euroopa 
tervishoiuasutustesse.

Euroopa Liit vajab rohkem läbipaistvust

Analüüsi käigus, milles käsitleti gripiviiruse H1N1 ohjamist Euroopa Liidus, kerkis esile veel 
üks oluline probleem: nende ravimite hindamise probleem, mida soovitati gripi vastu 
kasutada, eelkõige vaktsiinide süstemaatiline ärakasutamine. Oluline on teada, et gripivastaste 



PE450.913v01-00 10/10 PR\835437ET.doc

ET

vaktsiinide tõhususe on kahtluse alla seadnud sihtasutuse Cochrane mitmed analüüsid, mille 
tulemused on avaldatud viidatud teaduslikes ajakirjades. Kahtlus süveneb, kui kaalume 
hoolikalt vaktsiinide tootjate välja töötatud kliiniliste uuringute protokolle, mille eesmärk on 
nende vaktsiinide tõhususe tõendamine. Rahastamine ning vaidlustatavad valikud võivad 
suunata seda, kas uuringud on edukad või mitte. Seetõttu vajame ravimiettevõtetest 
sõltumatuid uuringuid vaktsiinide ja viirusevastaste ravimite kohta, sealhulgas 
vaktsineerimise jälgimiseks. „Siiamaani oleme nende uuringute puhul liiga palju sõltunud 
ravimiettevõtetest,“ seisab gripiviiruse A(H1N1) pandeemiast saadud õppetundide 
konverentsi järeldustes. Pandeemiliste vaktsiinide teaduslike dokumentide usaldusväärsuse 
kahtluse kohta täpsustab Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse endine direktor 
Zsuzsanna Jakab, et „mitte kunagi ei ole antud luba nii väheste teaduslike andmetega 
vaktsiinile“.

Euroopa Liit vajab rohkem koostööd

Gripiviiruse H1N1 ohjamise ülevaatest selgub, et kasutati väga erinevaid vaktsineerimise 
strateegiaid. Osa liikmesriike kasutas massilist vaktsineerimist, osa suunatud vaktsineerimist 
ja Poola ei vaktsineerinud üldse. See näitab tõepoolest usaldamatust vaktsiinidega seotud 
ohtude hindamise suhtes. 

Väga oluline on austada riigiasutuste suveräänsust ravimite kasutamisega seotud otsuste 
tegemisel. Nüüd soovitatakse, et vaktsiinide ja ravimite ostmisel, mille riski ja kasulikkuse 
vahekord on selgelt põhjendatud, teeksid liikmesriigid vabatahtlikult koostööd, et saavutada 
läbirääkimistel ravimitele soodushindu. See tähendaks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 168 lõike 2 vahetut kohaldamist.


