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B9-0220/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n kansanterveysstrategiasta covid-19-
pandemian jälkeen
(2020/2691(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 4, 6, 9, 114, 
153, 169 ja 191 artiklan sekä erityisesti sen 168 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 35 artiklan,

 ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n yhteensovitetuista 
toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi1,

 ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön (WHO) julistuksen terveestä ja vihreästä 
elpymisestä covid-19-epidemian jälkeen2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa covid-19-pandemian osoittaneen ihmisten ja planeetan terveyden keskinäisen 
yhteyden sekä yhteiskuntiemme haavoittuvuuden; ottaa huomioon, että ihmisen 
toiminnan aiheuttama ilmastonmuutos, biologisen monimuotoisuuden tuhoutuminen ja 
ympäristön pilaantuminen pahentavat eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien zoonoosien 
puhkeamista;

B. ottaa huomioon, että tervettä ja vihreää covid-19-pandemiasta elpymistä koskevassa 
WHO:n julistuksessa esitetään kuusi vaatimusta terveestä ja vihreästä elpymisestä:

a. suojellaan ihmisten terveyden lähdettä eli luontoa;
b. investoidaan keskeisiin palveluihin vesihuollosta ja sanitaatiosta aina puhtaaseen 

energiaan terveydenhuoltolaitoksissa;
c. varmistetaan nopea ja terve energiasiirtymä;
d. edistetään terveellisiä ja kestäviä elintarvikejärjestelmiä;
e. rakennetaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kaupunkeja;
f. lopetetaan veronmaksajien rahojen käyttö saastumisen rahoittamiseen;

C. huomauttaa, että tässä päätöslauselmassa keskitytään kapeampaan alaan eli 
kansanterveysalan politiikkatoimiin, joihin viitataan SEUT:n 168 artiklassa ja 
114 artiklassa;

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0054.
2 https://www.who.int/docs/default-source/climate-change/who-manifesto-for-a-healthy-and-green-post-covid-
recovery.pdf?sfvrsn=f32ecfa7_6

https://www.who.int/docs/default-source/climate-change/who-manifesto-for-a-healthy-and-green-post-covid-recovery.pdf?sfvrsn=f32ecfa7_6
https://www.who.int/docs/default-source/climate-change/who-manifesto-for-a-healthy-and-green-post-covid-recovery.pdf?sfvrsn=f32ecfa7_6
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D. ottaa huomioon, että covid-19 on tuonut selvästi esiin, että Euroopan unionilla ei ole 
tarpeeksi tehokkaita välineitä selviytyäkseen terveysuhkista, kuten uuden tartuntataudin 
leviämisestä, joka ei tunne rajoja;

E. katsoo, että oikeus fyysiseen terveyteen ja mielenterveyteen on perusihmisoikeus; 
toteaa, että jokaisella on oikeus nykyaikaiseen ja kattavaan terveydenhoitoon ilman 
syrjintää; ottaa huomioon, että yleiskattava terveydenhuolto on kestävän kehityksen 
tavoite, jonka kaikki allekirjoittajat ovat sitoutuneet saavuttamaan vuoteen 2030 
mennessä;

F. ottaa huomioon, että Euroopan unionilla on huomattavasti toimivaltaa kansanterveyden 
alalla, mutta terveydenhuoltojärjestelmät ovat edelleen jäsenvaltioiden vastuulla ja 
niiden yhteistyö EU:n tasolla on vähäistä;

G. ottaa huomioon, että SEUT:n 168 artiklan mukaan ”kaikkien unionin politiikkojen ja 
toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu” ja että Euroopan unionin tuomioistuin on lausunut useaan 
otteeseen, että EU voi edistää kansanterveystavoitteita sisämarkkinatoimenpiteillä;

H. katsoo, että kansalaisten luottamus unioniin riippuu komission, EU:n virastojen ja 
jäsenvaltioiden halukkuudesta ja kyvystä tehdä yhteistyötä terveyskysymyksissä;

I. panee merkille, että EU:lla on terveyteen ja terveystuloksiin vaikuttavia tuotteita, kuten 
tupakkaa, alkoholia, elintarvikkeita ja kemikaaleja sekä lääkkeitä ja lääkinnällisiä 
laitteita, koskevaa sääntelyä;

J. ottaa huomioon, että kliinisiä tutkimuksia ja terveydenhuoltojärjestelmien koordinointia 
säännellään EU:n lainsäädännöllä ja politiikkatoimilla, joista säädetään direktiivissä 
rajatylittävästä terveydenhuollosta3; toteaa, että terveydenhuollon menetelmien 
arviointia koskevasta ehdotuksesta keskustellaan parhaillaan;

K. toteaa, että terveysalan tutkimusta rahoitetaan Horisontti 2020 -puiteohjelmasta, 
tulevasta Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta, terveysalan toimintaohjelmasta ja 
tulevasta EU4Health-ohjelmasta sekä muista EU:n rahastoista;

L. ottaa huomioon, että Euroopan lääkevirasto, Euroopan kemikaalivirasto ja Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen ovat kaikki toimeenpanovirastoja, joilla on tärkeitä 
kansanterveystehtäviä;

M. toteaa, että meneillään oleva terveyskriisi on koetellut nykyisiä hätäapurakenteita, joihin 
kuuluvat muun muassa Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC), 
valtioiden rajat ylittävistä terveysuhkista annettu päätös4 ja Euroopan unionin 
pelastuspalvelumekanismi;

3 EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45.
4 EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1.
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N. toteaa, että terveydenhuollon ammattilaiset ovat altistuneet kohtuuttoman suurelle 
riskille ja että joissakin tapauksissa heidän on täytynyt tehdä päätöksiä siitä, kuka voi tai 
ei voi saada hoitoa;

O. ottaa huomioon, että covid-19-terveyskriisi on muuttanut monien työntekijöiden 
työoloja Euroopassa ja nostanut esiin uusia kysymyksiä työterveydestä ja -
turvallisuudesta;

P. panee merkille, että covid-19-terveyskriisi ja sen leviäminen Euroopassa ovat 
paljastaneet erot jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmien kapasiteetissa ja 
osoittaneet, että jäsenvaltiot ovat riippuvaisia naapurimaista, joiden järjestelmät ovat 
riittävän muutosjoustavia;

Q. pitää rajatylittävää yhteistyötä olennaisen tärkeänä erityisesti terveyskriisien aikana;

R. katsoo, että Euroopan tason koordinoinnin puuttuessa kansainvälinen varastointi voisi 
johtaa markkinoiden epätasapainoon ja pahentaa olennaislääkkeiden, rokotteiden ja 
henkilönsuojainten puutetta maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa;

S. vaatii, että kriisiaikoina hyväksytyissä EU:n ja jäsenvaltioiden toimenpiteissä on 
kunnioitettava vammaisten henkilöiden oikeuksia YK:n vammaisyleissopimuksen 
mukaisesti;

T. toteaa, että erilaiset lähestymistavat covid-19-datan keräämiseen EU:ssa ovat 
vaikeuttaneet tietojen vertailua EU:n tasolla;

U. toteaa, että eräät jäsenvaltiot kärsivät huomattavasta aivovuodosta, kun korkeasti 
koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset lähtevät töihin jäsenvaltioon, joissa palkat ja 
työolot ovat paremmat kuin heidän omassa maassaan;

V. ottaa huomioon, että EU:n yhteishankintoja on käytetty menestyksekkäästi hankittaessa 
henkilönsuojaimia, testipakkauksia, hengityskoneita ja tiettyjä lääkkeitä, vaikka 
mekanismi on osoittautunut hitaammaksi ja tehottomammaksi kuin olisi suotavaa;

W. ottaa huomioon, että rescEU-varastoon on hankittu keskeisiä laitteita, kuten 
hengityssuojaimia, hengityskoneita ja laboratoriotarvikkeita, joita on tarkoitus käyttää 
siellä, missä niitä eniten tarvitaan;

X. ottaa huomioon, että covid-19-terveyskriisin aikana otettiin käyttöön erilaisia 
tilapäisjärjestelyjä, kuten komission asiantuntijapaneeli, potilaiden hoito-ohjeet ja 
terveydenhuollon työntekijöiden lähettäminen toisiin jäsenvaltioihin;

Y. huomauttaa, että EU on menettänyt terveysalan omavaraisuutensa ja 
riippumattomuutensa, koska tuotantoa on siirretty pois Euroopasta; toteaa, että 
lääketeollisuuden toimitusketjut ovat riippuvaisia vaikuttavista farmaseuttisista aineista 
tai rinnakkaisvalmisteista, joita valmistetaan EU:n ulkopuolisissa maissa, joskus 
yhdessä ainoassa tehtaassa koko maailmassa; ottaa huomioon, että covid-19-
terveyskriisin aikana asetetut vientikiellot ovat tuoneet korostetusti esiin, että on 
vaarallista olla tällaisten toimitusketjujen varassa;
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Z. toteaa, että jäsenvaltiot eivät ole covid-19-kriisin aikana juuri kiinnittäneet huomiota 
epidemian mielenterveysvaikutuksiin;

AA. katsoo, että covid-19-kriisi ja EU:n rajojen sisällä vaikuttavat muut terveyshaasteet eivät 
tarkoita, että EU voi unohtaa vastuunsa alueellaan ja rajojensa ulkopuolella olevien 
avuntarvitsijoiden terveydestä;

1. katsoo, että on tullut aika vahvistaa kansanterveysalan toimivaltaa EU:n tasolla; 
korostaa, että EU:n tason yhteistoiminnan vahvistaminen terveyden alalla ei saisi 
rajoittua kriisivalmiuden parantamiseen; korostaa, että terveyspolitiikassa on 
keskityttävä yleiseen etuun;

2. kehottaa komissiota tukemaan Terveys kaikissa politiikoissa -periaatetta, jonka mukaan 
otetaan huomioon julkisen politiikan vaikutus terveydenhuoltojärjestelmiin, terveyttä 
määrittäviin tekijöihin, eriarvoisuuteen ja hyvinvointiin sekä pyritään sisällyttämään 
terveysnäkökohdat horisontaalisesti kaikkiin asiaankuuluviin politiikkoihin, esimerkiksi 
maatalouden, kaupan, ympäristön, ilmaston, liikenteen ja tutkimuksen alalla;

3. kehottaa jäsenvaltioita tekemään kiireesti terveydenhuoltojärjestelmilleen stressitestejä 
sen varmistamiseksi, että ne ovat valmiita covid-19-epidemian mahdolliseen 
uusiutumiseen ja muihin mahdollisiin terveyskriiseihin; kehottaa komissiota 
koordinoimaan tätä työtä ja sopimaan yhteisistä parametreista;

4. kehottaa komissiota ehdottamaan laadukkaan terveydenhuollon vähimmäisvaatimuksia 
koskevaa direktiiviä, joka perustuu stressitestien tuloksiin ja jolla säilytetään 
jäsenvaltioiden toimivalta hallinnoida, organisoida ja rahoittaa 
terveydenhuoltojärjestelmänsä mutta taataan potilasturvallisuus, terveydenhuollon 
työntekijöiden ihmisarvoiset työolot ja -ehdot sekä Euroopan muutosjoustavuus 
pandemioiden ja muiden kansanterveydellisten kriisitilanteiden varalta;

5. kehottaa komissiota luomaan eurooppalaisen terveydenhuoltoindeksin, jolla seurataan 
terveydenhuoltojärjestelmien kehitystä EU:ssa;

6. kehottaa komissiota sisällyttämään terveydenhuollon indikaattorit talouspolitiikan 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon;

7. pitää kriisivalmiuden lujittamisessa keskeisinä EU:n vankempia 
terveydenhuoltojärjestelmiä; katsoo, että tämä edellyttää lisäinvestointeja julkisiin 
terveydenhuoltojärjestelmiin sekä parempia työoloja ja koulutusta terveydenhuollon 
työntekijöille;

8. kehottaa komissiota esittämään eurooppalaista lääkintäapumekanismia, joka virallistaisi 
covid-19-terveyskriisin aikana käyttöön otetut työmenetelmät ja pohjautuisi 
rajatylittävästä terveydenhuollosta annetussa direktiivissä säädettyihin toimenpiteisiin ja 
unionin pelastuspalvelumekanismiin; kehottaa perustamaan eurooppalaisen 
lääkintäapumekanismin käytännön toimintaa ohjaavaksi elimeksi terveyskriisien 
hallintayksikön, jota koordinoi Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ja jota 
johtavat terveyskomissaari ja kriisinhallintakomissaari yhdessä Euroopan lääkeviraston 
ja asiantuntijapaneelin kanssa; kehottaa tätä yksikköä laatimaan hätäsuunnitelman 
pandemioiden varalta, jotta voidaan reagoida koordinoidusti;
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9. kehottaa vahvistamaan rescEU-varaston kapasiteettia, myös varastointivalmiuksia ja 
hätälääkintäryhmien valmiuksia; kehottaa perustamaan tietokantoja, joihin kootaan 
kaikki tarvittavat tiedot lääkevarastoista, käytettävissä olevista tehohoitopaikoista ja 
terveydenhuollon laitteista jäsenvaltioissa; kehottaa jäsenvaltioita ja rajaseutuja 
syventämään rajatylittävää yhteistyötä terveydenhuollon alalla poistamalla hallinnollisia 
esteitä ja kannustamalla sairaaloiden yhteistyösopimuksiin;

10. kehottaa komissiota varmistamaan avoimuuden rescEU-varaston toiminnassa ja 
varastossa olevien laitteiden jakamisessa; kehottaa komissiota laatimaan suuntaviivat, 
joilla varmistetaan, että kansalliset varastointialoitteet ovat oikeassa suhteessa tarpeisiin 
eivätkä aiheuta tahattomia seurauksia jäsenvaltioissa;

11. katsoo, että unionin olisi voitava luottaa siihen, että terveydenhuollon ammattilaisia 
saadaan mobilisoitua eurooppalaisiin lääkintäapujoukkoihin, jotka on perustettu 
tarjoamaan nopeaa lääkinnällistä apua ja kansanterveysalan asiantuntemusta kaikissa 
jäsenvaltioissa;

12. kehottaa EU:ta kehittämään ja ottamaan käyttöön yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
erityisiä suunnitelmia, joilla turvataan kroonisesti sairaiden potilaiden ja vammaisten 
henkilöiden mahdollisuus saada hoitoa pandemian aikana EU:ssa; korostaa, että 
terveydenhoidon yhdenvertaiseen saatavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, ja 
kehottaa varmistamaan vammaisten henkilöiden päivittäin tarvitsemille 
yhteisöperustaisille hoito- ja tukipalveluille rahoituksen sekä riittävästi varusteita ja 
henkilöstöä;

13. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja globaaleja kumppaneita varmistamaan tulevien 
covid-19-rokotteiden ja -lääkkeiden nopean, oikeudenmukaisen, yhtäläisen ja edullisen 
saatavuuden kaikille heti, kun ne ovat saatavilla;

14. painottaa, että investoinneilla Euroopassa toimivaan valmistajien ja toimittajien 
verkostoon on strategista merkitystä ja arvoa, sillä vastineeksi saadaan velvoittavia 
sitoumuksia esimerkiksi valmistuksen ja jakelun avoimuudesta, jäljitettävyydestä, 
saatavuudesta ja kohtuuhintaisuudesta kautta koko toimitusketjun ja näin varmistetaan, 
että lääkkeitä on saatavilla kohtuuhintaan ja tasapuolisesti kaikilla alueilla;

15. vaatii, että kaiken julkisrahoitteisen tutkimuksen on oltava vapaasti yleisessä käytössä; 
kehottaa komissiota ja lääkeyhtiöitä huolehtimaan julkisesti rahoitetun tutkimus- ja 
kehitystoiminnan tulosten täydestä julkistamisesta niin, että patentointi- ja 
lisensointiehdoilla varmistetaan kansanterveysinvestointien tuotto ja ne vastaavat 
tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen rakennetta;

16. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tukemaan virallisesti covid-19-teknologian tietovarantoa 
(C-TAP) ja asettamaan julkisen rahoituksen saamisen ehdoksi osallistumisen tähän 
tietovarantoon, joka mahdollistaa covid-19-terveysteknologiaan liittyvän tietämyksen, 
henkisen omaisuuden ja datan mahdollisimman laajan jakamisen kaikkien maiden ja 
kansalaisten hyödyksi;

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään kaikkiin nykyisiin ja tuleviin 
rahoitus- ja investointipyyntöihin yleishyödyllisiä kollektiivisia suojatoimia, kuten 
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julkisten rahoitusosuuksien käytön avoimuus, saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta 
koskevat lausekkeet sekä lopputuotteiden yksinoikeudettomat lisenssit;

18. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita myöntämään ihmishenkiä pelastavia lääkkeitä 
koskevia pakkolupia siinä tapauksessa, että kolmannet maat eivät suostu jakamaan 
rokotetta ja/tai lääkettä tai sitä koskevaa tietämystä;

19. kehottaa komissiota arvioimaan biolääketieteellisten innovaatioiden teollis- ja 
tekijänoikeuksiin liittyvien kannustinten vaikutuksia yleensä sekä tutkimaan luotettavia 
ja tehokkaita vaihtoehtoja yksinomaisille suojakeinoille lääketieteellisen tutkimus- ja 
kehitystoiminnan rahoittamiseksi, esimerkiksi niitä lukuisia välineitä, jotka perustuvat 
mekanismeihin, joilla tutkimus- ja kehityskustannukset pidetään erillään lopputuotteen 
hinnasta;

20. kehottaa osoittamaan Horisontti 2020 - ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelmissa 
lisärahoitusta erityisesti kliinisiin tutkimuksiin ja uusiin lääkkeisiin, joilla on selkeää 
yhteiskunnallista arvoa, ja jakamaan tutkimustulokset julkisesti;

21. kehottaa käyttämään covid-19-rokotteiden ja -lääkkeiden hankinnassa EU:n 
yhteishankintoja ja käyttämään niitä järjestelmällisemmin, jotta vältetään 
jäsenvaltioiden välinen kilpailu ja varmistetaan tärkeiden lääkkeiden ja lääkinnällisten 
laitteiden, erityisesti uusien innovatiivisten antibioottien, uusien rokotteiden, 
parantamistarkoituksessa annettavien lääkkeiden ja harvinaisten sairauksien hoidossa 
käytettävien lääkkeiden, yhtäläinen ja kohtuuhintainen saatavuus;

22. kehottaa komissiota tarkistamaan valtioiden rajat ylittävistä terveysuhkista annetun 
päätöksen mukaista yhteishankintamekanismia ja ehdottamaan uutta asetusta, jotta 
voidaan nopeuttaa ja tehostaa EU:n yhteishankintoja terveyskriisien aikana ja varmistaa 
uusien hoitokeinojen yhtäläinen ja kohtuuhintainen saatavuus;

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan uuden ehdotuksen hintojen 
avoimuudesta annetun direktiivin 89/105/ETY5 muuttamisesta, jotta voidaan varmistaa 
tutkimus- ja kehityskustannusten avoimuus ja jotta jäsenvaltiot voivat tasavertaisesti 
neuvotella valmistajien kanssa lääkkeistä, joita ei hankita yhteisesti;

24. kehottaa aloittamaan pikaisesti pitkään viivästyneen kliinisiä lääketutkimuksia koskevan 
asetuksen6 soveltamisen, jotta varmistetaan kliinisten tutkimusten tulosten avoimuus ja 
helpotetaan laajempia rajat ylittäviä kliinisiä tutkimuksia;

25. kehottaa ratkaisemaan Euroopan lääkestrategiassa lääkkeiden toimitusketjuissa EU:ssa 
ja maailmanlaajuisesti esiintyvät ongelmat ja sisällyttämään siihen lainsäädäntötoimia, 
toimintalinjoja ja kannustimia, joilla kannustetaan keskeisten vaikuttavien 
farmaseuttisten aineiden ja lääkkeiden tuotantoon EU:ssa, jotta varmistetaan tarjonta ja 
kohtuuhintainen saatavuus kaikkina aikoina, rajoittamatta kuitenkaan toimia, joita 
toteutetaan ympäristössä olevia lääkeaineita koskevan strategisen lähestymistavan 

5 EUVL L 40, 11.2.1989, s. 8.
6 EUVL L 158, 27.5.2014, s. 1.
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mukaisesti; katsoo, että Euroopan lääkestrategia ei saisi vaikuttaa toimiin, joita 
toteutetaan ympäristössä olevia lääkeaineita koskevan strategisen lähestymistavan 
mukaisesti;

26. kehottaa EU:ta perustamaan julkisia ja riippumattomia toimitusketjuja ja laboratorioita, 
jotka kykenevät tuottamaan vähintään 20 prosenttia vaikuttavista farmaseuttisista 
aineista ja olennaislääkkeistä, jotta varmistetaan julkinen turvaverkko EU:n 
lääkemarkkinoilla; katsoo, että tämän pitäisi auttaa EU:ta olemaan muutosjoustavampi 
ja suojelemaan kansalaisia paremmin lääkepulalta ja tiukoilta neuvotteluilta 
lääketeollisuuden kanssa; kehottaa laatimaan kussakin jäsenvaltiossa pakolliset 
kansalliset luettelot lääkkeistä ja lääkinnällisistä laitteista ja toimittamaan tiedot 
komissiolle ja Euroopan lääkevirastolle sen varmistamiseksi, että mahdolliset puutteet 
voidaan ennakoida ja korjata;

27. kehottaa komissiota muuttamaan lääkelainsäädäntöä siten, että sallitaan poikkeuksia 
tietoja koskevasta ja kaupallisesta yksinoikeudesta, kun siihen on kansanterveydellinen 
peruste ja kun on myönnetty pakkolupa tai valtion lisenssi;

28. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan myyntiluvan haltijoiden 
velvollisuuksiin liittyvää työtään direktiivin 2001/83/EY 81 artiklassa säädettyjen 
jatkuvaa saatavilla pitämistä koskevien velvollisuuksien osalta; kehottaa komissiota 
selkeyttämään sovellettaviin suuntaviivoihin sisältyviä velvollisuuksia ja lisäämään 
rokotteita ja olennaislääkkeitä koskevaa kilpailua ja toimitusvarmuutta;

29. kehottaa komissiota arvioimaan rinnakkaiskaupan vaikutusta lääkepulaan 
jäsenvaltioissa, myös lääkepulan lievittämistä, ja puuttumaan asianmukaisesti 
ongelmiin, myös toimituskiintiöjärjestelmien mahdolliseen laittomaan käyttöön keinona 
saada aikaan rinnakkaisviennin kieltävää lainsäädäntöä, toteuttamalla tarvittavat toimet 
sen varmistamiseksi, että lääkkeet ovat ajoissa kaikkien potilaiden saatavilla EU:ssa;

30. kehottaa tarkistamaan harvinaislääkkeistä annettua asetusta (EY) N:o 141/20007 
kymmenen vuoden yksinoikeuslausekkeen edellyttämän todistustaakan kääntämiseksi 
siten, että myyntiluvan haltijan on osoitettava, että tuotteen kannattavuus ei ole riittävä 
kattamaan tutkimus- ja kehityskustannuksia;

31. kehottaa komissiota laatimaan julkisista hankinnoista annettua direktiiviä8 koskevat 
erityissuuntaviivat hankintasopimusten tekemisestä lääkealalla; vaatii asettamaan näissä 
suuntaviivoissa valintaperusteeksi ”kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen”, 
jolloin hankintaviranomainen voi ottaa huomioon perusteet, jotka kuvastavat tarjousten 
laadullisia, teknisiä ja kestävyysnäkökohtia sekä hintaa;

32. kehottaa komissiota ehdottamaan Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen 
toimeksiannon tarkistamista, jotta keskuksen määrärahoja, henkilöstöä ja 

7 EUVL L 18, 22.1.2000, s. 1.
8 EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65.
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toimivaltuuksia voidaan lisätä merkittävästi niin, että se voi huolehtia kansanterveyden 
kansainvälistä tasoa olevasta suojelusta kaikkina aikoina, myös epidemioiden aikana;

33. kehottaa vahvistamaan Euroopan lääkeviraston roolia lääkepulan seurannassa ja 
ehkäisemisessä sekä EU:n kliinisten tutkimusten suunnittelun ja hyväksymisen 
koordinoinnissa kriisiaikoina;

34. kehottaa vahvistamaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston roolia sen 
varmistamiseksi, että terveydenhuollon työntekijöitä ei aseteta vaaraan;

35. kehottaa tehostamaan EU:n terveysalan suuntaviivoja ja tekemään niistä tietyissä 
tapauksissa pakollisia ja lujittamaan muun muassa mikrobilääkeresistenssiä ja 
rokotuksia koskevia EU:n toimintasuunnitelmia sitovilla toimenpiteillä, jotta 
mikrobilääkkeiden käyttö ihmisille rajoitetaan ehdottoman välttämättömään, sekä 
luomaan kansalaisille EU:n rokotuskortin; kehottaa tekemään pakollisiksi Euroopan 
tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen covid-19-terveyskriisiä koskevat suuntaviivat, 
kuten kuolemantapausten ja parantuneiden määrien kirjaamismenetelmät;

36. kehottaa komissiota ehdottamaan kansalaisyhteiskuntaa kuullen potilaiden ja 
terveydenhuollon ammattilaisten tarpeita palvelevan, täysin EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisen eurooppalaisen terveysdata-avaruuden perustamista, 
jotta voidaan parantaa standardointia, tietojen jakamista sekä terveystietoja koskevien 
kansainvälisten standardien hyväksymistä ja edistämistä; painottaa, että digitaalisen 
terveydenhuollon olisi edistettävä kaikkien terveyttä eikä se saisi lisätä eriarvoisuutta;

37. korostaa, että tulevien epidemioiden riskin vähentämiseksi on mentävä taudin 
puhkeamisen varhaista havaitsemista ja valvontaa pidemmälle ja vähennettävä riskiä 
niiden lähteellä;

38. uskoo vakaasti yhteinen terveys -malliin, jossa ihmisten terveys, eläinten terveys ja 
ympäristönsuojelu kytketään toisiinsa; uskoo, että ihmisten terveyden suojelemiseksi on 
välttämätöntä torjua ilmastonmuutosta, ympäristön pilaantumista, biologisen 
monimuotoisuuden häviämistä ja kestämättömiä elintarvikkeiden tuotantomenetelmiä;

39. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita pyytämään biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevää hallitustenvälistä tiede- ja politiikkafoorumia 
käynnistämään perusteellisen tieteellisen tarkastelun eläimistä ihmisiin siirtyvien 
taudinaiheuttajien aiheuttamien pandemioiden, kuten covid-19, sikainfluenssa, MERS ja 
SARS, sekä biologisen monimuotoisuuden heikkenemisen, metsäkadon ja muiden 
maankäytön muutosten välisestä yhteydestä, jotta päättäjät saavat tietoa 
biodiversiteettistrategioista, joilla minimoidaan tällaisten zoonoosien riski;

40. painottaa tarvetta asettaa etusijalle ehkäisytoimet, sillä niistä on hyötyä sekä 
kansalaisten terveydelle että kansallisille terveydenhuoltobudjeteille;

41. kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet, joilla puututaan terveyttä 
määrittäviin tekijöihin, kuten tupakointiin, alkoholin kulutukseen, huonoon 
ravitsemukseen, ilmansaasteisiin, vaarallisille kemikaaleille altistumiseen ja 
terveyseroihin, jotta voidaan parantaa terveystuloksia;
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42. kehottaa laajentamaan eurooppalaisia osaamisverkostoja kattamaan tartuntataudit ja 
zoonoosit;

43. kehottaa komissiota laatimaan ”muutosjoustavaa Eurooppaa” koskevan 
toimintasuunnitelman, johon kuuluu riskinarviointikartta ja vaihtoehtoja, joilla 
varmistetaan terveydenhuoltojärjestelmien moitteeton hallinnointi ja niihin 
investoiminen sekä pandemian torjunta Euroopan tasolla, mukaan lukien 
muutosjoustavat toimitusketjut EU:ssa;

44. vaatii soveltamaan tutkimuksen alalla koordinoitua, yhteistyöhön perustuvaa ja avointa 
lähestymistapaa ja vahvistamaan komission roolia terveystutkimuksen koordinoinnissa, 
jotta voidaan välttää päällekkäisyydet ja siirtää tutkimuksen painopiste tuloksiin, jotka 
koskevat tarvittavia lääkkeitä, rokotteita, lääkinnällisiä laitteita ja välineitä;

45. kehottaa perustamaan Euroopan tutkimusneuvoston, jonka tehtävänä olisi kehittää ja 
panna täytäntöön terveysalan tutkimusta koskeva etenemissuunnitelma ja huolehtia 
uuden tietämyksen huomioimisesta yleiseurooppalaisessa terveyspolitiikassa;

46. pitää erittäin myönteisenä, että uuden EU4Health-ohjelmalle ehdotettuja määrärahoja on 
lisätty;

47. kehottaa komissiota ehdottamaan, että terveyttä ja turvallisuutta koskevaa EU:n 
strategiakehystä päivitetään jälleen muun muassa antamalla lainsäädäntöä oikeudesta 
olla tavoittamattomissa sekä uudet direktiivit työperäisistä tuki- ja 
liikuntaelinsairauksista ja työhyvinvoinnista, jotta ahdistuneisuus, masennus ja 
työuupumus tunnustettaisiin ammattitaudeiksi;

48. kehottaa laatimaan mielenterveyttä koskevan EU:n toimintasuunnitelman vuosiksi 
2021–2027 ja kiinnittämään siinä yhtäläisesti huomiota mielenterveysongelmien 
biolääketieteellisiin ja psykososiaalisiin tekijöihin; 

49. kehottaa EU:ta tekemään täysipainoista yhteistyötä WHO:n ja muiden kansainvälisten 
elinten kanssa tartuntatautien torjumiseksi, yleiskattavan terveydenhuollon 
turvaamiseksi kaikille ja terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseksi 
maailmanlaajuisesti;

50. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


