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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

arvioinnista, joka koskee A(H1N1)-influenssaepidemian hoitoa EU:ssa vuosina 2009–
2010 
(2010/2153(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen terveyssäännöstön (2005)1,

– ottaa huomioon komission 28. marraskuuta 2005 julkistaman tiedonannon 
"Influenssapandemiaa koskevat valmius- ja reagointisuunnitelmat Euroopan yhteisössä" 
(KOM(2005)0607),

– ottaa huomioon neuvoston 30. marraskuuta 2007 antaman työasiakirjan terveysturvaan 
liittyvistä asioista2,

– ottaa huomioon neuvoston 16. joulukuuta 2008 antamat päätelmät terveysturvasta3,

– ottaa huomioon Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen tilapäisohjeet erityisten 
influenssapandemiarokotteiden käytöstä vuoden 2009 A(H1N1)-pandemian aikana4,

– ottaa huomioon WTO:n huhtikuussa 2009 antamat ohjeet influenssapandemiaan 
valmistautumisesta ja reagoinnista5,

– ottaa huomioon neuvoston 30. huhtikuuta 2009 antamat päätelmät 
A/H1N1-influenssatartunnasta6,

– ottaa huomioon Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen johtajan ja ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan välisen keskustelun 
4. syyskuuta 2009,

– ottaa huomioon komission 15. syyskuuta 2009 julkistaman tiedonannon
pandemiasta (H1N1) 20097,

– ottaa huomioon komission yksiköiden 15. syyskuuta 2009 julkistaman 
valmisteluasiakirjan rokotteiden yhteishankinnasta A(H1N1)-influenssan varalle8,

                                               
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
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– ottaa huomioon komission yksiköiden 15. syyskuuta 2009 julkistaman 
valmisteluasiakirjan (H1N1) 2009 pandemiaa koskevasta viestinnästä yleisölle ja 
tiedotusvälineille1,

– ottaa huomioon komission yksiköiden 15. syyskuuta 2009 julkistaman 
valmisteluasiakirjan tuesta kolmansille maille A(H1N1)-influenssan torjumiseksi2,

– ottaa huomioon komission yksiköiden 15. syyskuuta 2009 julkistaman 
valmisteluasiakirjan sääntelyprosessista viruslääkkeiden ja rokotteiden lupamenettelyä 
varten suojauduttaessa vuoden 2009 influenssapandemialta (H1N1)3,

– ottaa huomioon komission yksiköiden 15. syyskuuta 2009 julkistaman 
valmisteluasiakirjan pandemiaan (H1N1) 2009 liittyvistä rokotusstrategioista4,

– ottaa huomioon lokakuussa 2009 julkistetun Euroopan strategian A(H1N1)-influenssan 
varalle – rokotusten riski-hyötysuhteen valvonta5,

– ottaa huomioon neuvoston 12. lokakuuta 2009 antamat päätelmät 
(H1N1) 2009 -pandemiasta – strateginen lähestymistapa6,

– ottaa huomioon komission yksiköiden 23. marraskuuta 2009 julkistaman 
valmisteluasiakirjan terveysturvasta Euroopan unionissa ja kansainvälisestä 
terveysturvasta7,

– ottaa huomioon 16. huhtikuuta 2010 julkistetun arviointikertomuksen EU:n laajuisesta 
vastauksesta pandemiaan (H1N1) 20098,

– ottaa huomioon tammikuussa 2010 annetun lopullisen kertomuksen Euroopan 
lääkeviraston arvioinnista9,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen kesäkuussa 2010 
hyväksymän päätöslauselman 1749 (2010) "Handling of the H1N1 pandemic: more 
transparency needed"10,

– ottaa huomioon A/H1N1-pandemiasta saaduista kokemuksista 1. ja 2. heinäkuuta 2010 
järjestetyssä konferenssissa annetut päätelmät11,

– ottaa huomioon Ranskan senaatin perustaman A(H1N1)-influenssan tutkintalautakunnan 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff2_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff3_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff4_en.pdf
4 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
5 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/01/WC500044933.pdf
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/110500.pdf
7 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf
8 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
9 http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/news/emea_final_report_vfrev2.pdf
10 http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1749.htm
11 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
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29. heinäkuuta 2010 julkistaman raportin "La grippe A (H1N1)v : Retours sur "la 
première pandémie du XXIe siècle"1,

– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen 29. huhtikuuta 2010 ja 19. toukokuuta 2010 
antamat suositukset Euroopan lääkevirastosta2, 

– ottaa huomioon 25. elokuuta 2010 julkistetun arviointikertomuksen EU:n laajuisista 
pandemian rokotusstrategioista3,

– ottaa huomioon neuvoston 13. syyskuuta 2010 antamat päätelmät "A/H1N1-pandemiasta 
saadut kokemukset - terveysturva Euroopan unionissa"4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että kansalliset ja kansainväliset terveysviranomaiset, WHO mukaan 
luettuna, olivat jo toukokuusta 2009 lähtien tietoisia siitä, että A(H1N1)-influenssa ei ollut 
niin virulentti kuin odotettiin, minkä vahvistivat myös tämän "influenssapandemian" 
kuolleisuusluvut suhteessa kausi-influenssasta saatuihin virallisiin tietoihin,

B. ottaa huomioon, että WHO määritteli vuonna 2009 "pandemian" kriteerein, jotka 
perustuivat yksinomaan viruksen leviämiseen eivätkä lainkaan tartuntojen vakavuuteen, ja 
että tämä muutti koko pandemia-käsitteen merkitystä ja saattoi maailman tarpeettomasti 
hälytystilaan, jonka vuoksi terveysviranomaiset tekivät perusteettomia päätöksiä ja 
Euroopan väestö ja unionin ja jäsenvaltioiden hallinto kuormittuivat kohtuuttomasti,

C. ottaa huomioon, että kriisin hoidosta aiheutui jäsenvaltioille ylettömiä kuluja, ennen 
kaikkea siksi, että EU ei toiminut itsenäisesti vaan noudatti WTO:n riskinarviointiraporttia 
kritiikittömästi,

D. ottaa huomioon, että suurin osa toimintasuunnitelmista jäsenvaltioille aiheutuneista 
kuluista johtui laajamittaisista rokotehankinnoista,

E. ottaa huomioon, että systemaattisiin rokotuksiin päädyttiin lähinnä seuraavista syistä: 
influenssan vastaisiin rokotteisiin luotettiin sokeasti ristiriitaisista tieteellisistä 
argumenteista (ks. Cochrane Reviews) piittaamatta, tiedot lääkkeiden ja rokotteiden 
saatavuudesta tulivat pääasiassa lääketeollisuudelta eikä influenssarokotteiden tehoa näin 
ollen todistettu objektiivisesti,

F. ottaa huomioon, että EU:ssa ja jäsenvaltioissa annetut monenkirjavat suositukset 
rokotusten tärkeimmistä kohderyhmistä kuvastavat sitä, että suositusten mukaisten 
(A)H1N1-rokotteiden arviointiin liittyy suuria epävarmuustekijöitä,

                                               
1 http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-685-1-notice.html
2 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
3 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
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G. ottaa huomioon, että EU:n ja jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmää on muutettava 
huomattavasti, jotta saavutetaan yleiset kansanterveystavoitteet, jotka ovat irrallaan 
puhtaasti farmakologisista tavoitteista,

H. ottaa huomioon, että Euroopan lääkeviraston arvioitavaksi annettavat asiakirjat, jotka 
koskevat tutkimussuunnitelmia, kliinisiä tutkimuksia ja lääkkeiden sivuvaikutuksia, eivät 
ole vieläkään yleisesti saatavilla, vaikka Euroopan oikeusasiamies on pyytänyt sitä 
Euroopan lääkevirastolta useita kertoja,

I. ottaa huomioon, että luottamus A(H1N1)-influenssan rokotteisiin horjui myös, koska 
valmistaja siirsi ostosopimuksissa osan sivuvaikutuksia koskevasta vastuusta 
jäsenvaltioille,

J. ottaa huomioon parlamentin eri valiokuntien selvitykset sekä arviointimatkat EU:n 
jäsenvaltioihin A(H1N1)-influenssan torjunnasta saatujen tulosten selvittämiseksi,

RIIPPUMATTOMUUS

1. pyytää tarkistamaan EU:n ja jäsenvaltioiden ennaltaehkäisysuunnitelmia siten, että ne 
olisivat riittävän autonomisia ja joustavia mukautuakseen tapauskohtaisesti ja 
mahdollisimman nopeasti todelliseen riskitilanteeseen ja että niissä otettaisiin etenkin 
huomioon viimeisimmät käytössä olevat tutkimustulokset;

2. katsoo, että Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen toimivaltuuksia on 
vahvistettava, jotta EU:lla olisi omat valmiudet arvioida infektioriskien vakavuutta ja 
vahvistaa tarvittaessa oma, WTO:n kaltaisista kansainvälisistä elimistä riippumaton 
varoitusasteikko hälyttävien terveysongelmien varalle;

3. vaatii arvioimaan kansanterveydellisessä hätätilanteessa suositeltuja lääkkeitä järein, 
uskottavin ja tehokkain tieteellisin toimenpitein, varsinkin silloin, jos on kyse todellisesta 
pandemiasta;

4. perää viipymättä selvityksiä EU:ssa suositeltujen influenssarokotusstrategioiden 
tehokkuudesta ottaen huomioon, että tehokkuus on laajalti kyseenalaistettu eikä sitä ole 
varmistettu luotettavasti ja että hyöty-riskisuhde on vielä epäselvä;

5. pyytää erityisesti Euroopan lääkevirastoa tarkistamaan nopeutettua lupamenettelyä, jota 
sovelletaan saatettaessa lääkkeitä markkinoille kansanterveyttä uhkaavissa tilanteissa, ja 
varmistamaan näin, että näiden lääkkeiden käyttöön liittyvä hyöty-riskisuhde arvioidaan 
asianmukaisesti;

AVOIMUUS

6. pyytää komissiota tarkastamaan Euroopan lääkeviraston ja Euroopan tautien ehkäisy- ja 
valvontakeskuksen toiminnan sekä A(H1N1)-influenssaepidemian hoidosta aiheutuneet 
lopulliset kustannukset EU:lle;

7. muistuttaa lääkevirastoa, että se on velvoitettu toimittamaan yleisesti saataville kaikki 
asiakirjat, jotka liittyvät viraston asiantuntijoiden arvioimia lääkkeitä, A(H1N1)-
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influenssan torjuntaan suositellut rokotteet ja viruslääkkeet mukaan luettuina, koskeviin 
kliinisiin tutkimuksiin, tutkimussuunnitelmiin ja sivuvaikutuksiin;

8. katsoo, että tiettyjen unionin toimielimiä neuvovien asiantuntijoiden keskuudessa 
ilmenneet eturistiriidat herättävät epäilyksiä aseman väärinkäytöstä ja heikentävät unionin 
terveysviranomaisten ja näiden antamien suositusten yleistä uskottavuutta; vaatii etenkin, 
että Euroopan lääkevirasto ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus tarkistavat 
viipymättä nykyisiä ja tulevia asiantuntijoidensa valvontamenettelyjä, jotta tilanne olisi 
täysin avoin;

9. kehottaa julkistamaan epävirallisissa työryhmissä, kuten terveysturvakomiteassa, 
kansanterveysuhkien hallinnointikeskuksessa (HEOF) sekä Euroopan unionin 
rokotustyöryhmässä, jäseninä olevien korkean tason virkamiesten nimet, aseman ja 
mahdolliset eturistiriidat;

10. vaatii, että valmistaja kantaa yksin täyden vastuun lääkevalmisteensa laadusta, 
turvallisuudesta ja tehokkuudesta;

YHTEISTYÖ

11. vaatii ilmoittamaan ja määrittelemään selkeästi, mikä on komission, Euroopan tautien 
ehkäisy- ja valvontakeskuksen, Euroopan lääkeviraston ja jäsenvaltioiden mutta myös 
epävirallisempien elinten, kuten terveysturvakomitean, kansanterveysuhkien 
hallinnointikeskuksen tai korkean tason virkamiehistä koostuvan kansanterveystyöryhmän 
rooli, tehtävänkuva ja toimivalta ja mitä ovat niitä koskevat rajoitukset, suhteet ja vastuut, 
kun ne osallistuvat terveyskriisin hoitamista koskevien päätösten tekoon;

12. suhtautuu myönteisesti menettelyyn, jolla jäsenvaltiot voisivat hankkia virusrokotteita ja 
-lääkkeitä, joiden ennaltaehkäisy- tai hoitovaikutuksella on selvästi ja kiistämättömästi 
todistettu olevan hyvä hyöty-riskisuhde, vapaaehtoisesti yhteishankintoina saadakseen ne 
edullisesti lähes omakustannushintaan;

13. katsoo, että näistä tarkistuksista ja täsmennyksistä on tiedotettava mahdollisimman pian 
parlamenttien jäsenille ja Euroopan kansalaisille;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille.
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PERUSTELUT

"Toisin kuin lintuinfluenssa, A(H1N1)-influenssa aiheuttaa tällä hetkellä lähinnä lieviä 
oireita ja vähän kuolemantapauksia Meksikon tautipesäkettä lukuun ottamatta. Toivomme 
tämän suuntauksen jatkuvan."
Maailman terveysjärjestön pääjohtaja Margaret Chan, 18. toukokuuta 2009

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ilmoitti huhtikuussa 2010, että vuoden 2009 
sikainfluenssa tappoi Euroopassa 2900 ihmistä. Luku jää kuitenkin kauas tavallisen kausi-
influenssan virallisista kuolemantapaustilastoista. Komissio on arvioinut, että kausi-
influenssaan kuolee vuodessa 40 000 ihmistä silloin, kun tauti esiintyy lievänä, ja 
220 000 ihmistä silloin, kun virus on erityisen paha. Sikainfluenssakuolleisuusluvut jäävät 
myös selvästi Euroopan unionin jäsenvaltioiden terveysviranomaisten kaikkein 
optimistisimpienkin ennusteiden alle. Vieläkin hämmästyttävämpää on, että kuolleisuusaste 
niissä Euroopan maissa, johon influenssa iski, pysyy vertailukelpoisella tasolla riippumatta 
siitä, järjestettiinkö maassa suuren mittaluokan rokotuksia vai ei (esimerkiksi Puola kieltäytyi 
rokotuksista kokonaan). Pitäisikö A(H1N1)-influenssan vakavuus arvioida uudelleen? 
Epäilemättä kyllä. Tällä hetkellä, vuonna 2010, kansanterveysalan asiantuntijat ovat yhtä 
mieltä A(H1N1)-influenssan vähäisestä virulenssista.

WTO kuitenkin myönsi jo toukokuussa 2009 pääsihteerinsä Margaret Chanin pitämässä 
lehdistötilaisuudessa, että A(H1N1)-influenssan vakavuusaste on alhainen. Kuukautta 
myöhemmin WTO ilmoitti A(H1N1)-influenssan edenneen tasolle 6 eli pandemia-asteelle, 
mikä on maksimihälytystaso jäsenvaltioille ja unionin toimielimille, jotka käynnistivät näin 
ollen kalliita, tarpeettomia ja kohtuuttomia toimia sikainfluenssan todelliseen – ja tiedossa 
olleeseen! – vakavuuteen nähden.

Kun tarkastellaan A(H1N1)-influenssaepidemian hoitoa Euroopan unionissa, ero 
sikainfluenssaan kuolleiden määrässä ja kausi-influenssaan kuolleiden määrässä on 
hätkähdyttävä. (A)H1N1-influenssauhrien määrä oli vähäinen, vaikka inhimillisesti katsoen 
menetykset ovat tietysti suuria. Jäsenvaltioille ja Euroopan unionille terveystoimenpiteistä 
kuitenkin koitui huomattavan suuri lasku. Isossa-Britanniassa kustannukset arvioitiin 
1 300 miljoonaksi euroksi ja Ranskassa 990 miljoonaksi euroksi (kausi-influenssan 
kustannukset ovat 87 miljoonaa euroa).

Euroopan unionissa on tehty jo monia parlamentaarisia selvityksiä ja tiedonhakumatkoja, 
joissa näitä eroja ja selvästi liian suuria kuluja on selvitelty, ja terveysviranomaisten 
toiminnasta on tehty enemmän tai vähemmän riippumattomia arvioita. Euroopan neuvoston 
parlamentaarinen yleiskokous hyväksyi 24. kesäkuuta 2010 päätöslauselman, jossa se totesi 
olevansa huolissaan tavasta, jolla A(H1N1)-influenssaa hoidettiin niin Maailman 
terveysjärjestön kuin Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
terveysviranomaisten tasolla. Erityisesti se oli huolestunut niistä päätösten ja kannanottojen 
seurauksista, jotka johtivat kansanterveysalan prioriteettien muuttumiseen koko Euroopassa, 
huomattavaan julkisten varojen tuhlaukseen ja koko Euroopan väestön terveysriskejä 
koskeviin perusteettomiin pelkoihin.
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Euroopan unionin riippumattomuutta lisättävä

A(H1N1)-influenssan hallinnointi Euroopassa osoittaa ensimmäisen perusongelman: 
kansalliset ja/tai unionin terveysviranomaiset eivät arvioi tilannetta itsenäisesti. Toteutetut 
toimet eivät olleet käytettävissä oleviin tutkimustuloksiin perustuvia oikeasuhtaisia reaktioita. 
Päinvastoin, päätökset tehtiin käyttäen ennakkoon ohjelmoituja mekanismeja. Euroopan 
unionin ja jäsenvaltioiden strategiat perustuvat WTO:n kanssa vuosina 2005 tai 2007 
laadittuihin valmiussuunnitelmiin. Kolme neljäsosa jäsenvaltioista hankki rokotteensa suoraan 
vuodesta 2007 lääkealan yritysten kanssa tehtyjen entisten sopimusten perusteella. 
Pandemiarokotukset, joita annettiin miljoonille eurooppalaisille, kävivät läpi 
poikkeuksellisen, kevennetyn lupamenettelyn, joka perustui vanhoihin tutkimuksiin ja 
rokotevalmisteisiin H5N1-viruksen aikaan vuosina 2005–2007.

Unionin toimielimet eivät siis kyenneet millään tavoin joustamaan eivätkä irrottautumaan 
etukäteen tehdyistä arvioista sopeutuakseen paremmin ja reaaliaikaisesti todellisiin 
käytettävissä oleviin kliinisiin ja epidemiologisiin tutkimuksiin. Tämä poliittinen ja 
päätöksentekoon liittyvä noidankehä selittää suurelta osin tahdottomuuden ja 
"influenssapandemian" aiheuttamasta kohtuuttomasta hälytystilasta aiheutuvat valtaisat 
kustannukset, vaikka erään ranskalaisen asiantuntijan mukaan kyse oli lähinnä tavallisesta 
flunssasta.

Seuraamiensa toimintalinjojen lisäksi Euroopan unioni myös myötäili riskinarvioinnissaan 
varauksetta WTO:n sanelemaa liiallista hälytystasoa. Sen tähden jäsenvaltiot käynnistivät 
ennalta päätettyjä valmiussuunnitelmia ja etenkin tilasivat lääkkeitä rokotevalmistajilta 
edellisen influenssa-aallon (H5N1) aikana tehtyjen vanhojen sopimusten perusteella. 
Tilauksista maksettiin kova hinta ja lisäksi vastuu sivuvaikutuksista lankesi jäsenvaltioille, ei 
lääketehtaille. Tämä on vastoin yleistä eurooppalaista käytäntöä.

WTO:n kantaa ei kuitenkaan ollut pakko seurata. Vuonna 1986 tapahtuneen Tšernobylin 
ydinvoimalaonnettomuuden aikana Euroopan yhteisö vahvisti elintarvikkeille WTO:ta 
huomattavasti tiukemmat saastumisrajat (cesium-137-pitoisuus 600 becquereliä 
elintarvikekiloa kohden ja vauvanruoan kohdalla 370 becquereliä, kun WTO suositteli 
1 000 Bq:ta kiloa kohden).

Haluammeko, että Euroopan terveysviranomaiset ovat myötäilijöitä ja toimivat toisten 
vaikutusten alaisena? Vai pitäisikö niiden kyetä muodostamaan oma mielipiteensä ja levittää 
omaa asiantuntemustaan muista kansainvälisistä organisaatioista riippumatta, jotta myös 
unionin veronmaksajat saisivat vastinetta rahoilleen? Palauttaakseen Euroopan kansalaisten 
luottamuksen Euroopan terveysviranomaisiin esittelijä yrittää vastata ehdotuksillaan näihin 
kysymyksiin tyydyttävästi.

Euroopan unionin avoimuutta lisättävä

A(H1N1)-influenssan hallinnointi Euroopassa osoittaa toisen keskeisen ongelman, joka 
koskee influenssaan suositeltujen lääkkeiden ja etenkin systemaattisen rokotteiden käytön 
arviointia. Influenssanvastaisten rokotteiden teho kiistetään jyrkästi useissa Cochrane-säätiön 
julkaisemissa tieteellisissä tutkimuksissa. Tätä epäilystä pahentaa tarkka tutustuminen 
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rokotevalmistajien kliinisten tutkimusten pöytäkirjoihin, joissa ne osoittavat rokotteidensa 
tehon. Tutkimuksen onnistuminen saattaa riippua rahoituksesta tai ennalta tehdyistä 
valinnoista. Sen tähden rokotteita ja viruslääkkeitä sekä rokotuskattavuuden seurantaa on 
tutkittava riippumatta lääkealan yrityksistä. A(H1N1)-pandemiasta saaduista kokemuksista 
järjestetyn konferenssin päätelmissä todetaan, että tähän saakka olemme olleet näissä 
tutkimuksissa liian riippuvaisia lääketeollisuudesta. ECDC:n entinen johtaja Zsuzsanna Jakab 
totesi vastatessaan kysymykseen pandemiarokotteiden tieteellisestä kestävyydestä, että 
rokotteita ei ole koskaan aiemmin hyväksytty näin heppoisin perustein.

Euroopan unionin yhteistyötä lisättävä

Yhteenveto A(H1N1)-influenssaepidemian hoidosta osoittaa, että rokotusstrategiat olivat 
kirjavia. Joissakin jäsenvaltioissa toteutettiin massiivisia rokotuskampanjoja, toisissa 
rokotukset kohdennettiin. Puolassa niitä ei toteutettu lainkaan. Tämä osoittaa, että rokotteista 
aiheutuvien riskien arviointia kohtaan tunnetaan epäluuloa.

Lääkkeiden käyttöä koskevissa päätöksissä on kunnioitettava ennen kaikkea kansallisten 
viranomaisten suvereniteettia. Mutta kun hankitaan rokotteita tai lääkkeitä, joiden hyöty-
riskisuhde on selkeästi osoitettu hyväksi, jäsenvaltioiden kannattaisi tehdä vapaaehtoisesti 
yhteishankintoja saadakseen neuvoteltua edullisemmat hinnat. Tämä olisi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan 2 kohdan mukaista.


