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Σχέδιο έκθεσης (PE 370.248v01-00)
Αδάμος Αδάμου
Σχεδιασμός ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημία γρίπης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(COM(2005)0605 – COM(2005)0607 – 2006/2062(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασικά θέματα τόσο στην ανακοίνωση σχετικά με την 
ετοιμότητα για πανδημία γρίπης όσο και στην ανακοίνωση σχετικά με την ενίσχυση 
του συντονισμού όσον αφορά τη γενική ετοιμότητα είναι η κατάρτιση και η δοκιμή 
εθνικών σχεδίων, υπό τον συντονισμό της Επιτροπής, η επιτήρηση από εθνικά 
εργαστήρια αναφοράς και η μεταξύ τους δικτύωση για τον έγκαιρο εντοπισμό 
πανδημικών στελεχών, η αποτελεσματική διαχείριση επιδημικών εκρήξεων με την 
έγκαιρη παροχή συμβουλών, η έγκαιρη κοινοποίηση περιστατικών, η παροχή 
συνδρομής για επιδημικές εκρήξεις και ο συντονισμός των αντιδράσεων των κρατών 
μελών, καθώς και ο επαρκής και έγκαιρος εφοδιασμός εμβολίων και αντιιικών 
φαρμάκων,

Or. fr
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Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασικά θέματα τόσο στην ανακοίνωση σχετικά με την 
ετοιμότητα για πανδημία γρίπης όσο και στην ανακοίνωση σχετικά με την ενίσχυση 
του συντονισμού όσον αφορά τη γενική ετοιμότητα είναι η κατάρτιση και η δοκιμή 
εθνικών σχεδίων, η επιτήρηση από εθνικά εργαστήρια αναφοράς και η μεταξύ τους 
δικτύωση για τον έγκαιρο εντοπισμό πανδημικών στελεχών, η αποτελεσματική 
διαχείριση επιδημικών εκρήξεων με την έγκαιρη παροχή συμβουλών, η έγκαιρη 
κοινοποίηση περιστατικών, η παροχή συνδρομής για επιδημικές εκρήξεις και ο 
συντονισμός των αντιδράσεων των κρατών μελών, καθώς και ο επαρκής και έγκαιρος 
εφοδιασμός εμβολίων και πραγματικά αποτελεσματικών αντιιικών φαρμάκων,

Or. en

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση των εθνικών σχεδίων πρέπει να στοχεύει στη:
- διασφάλιση του απαραίτητου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών,
- πρόληψη του πανικού μεταξύ του κοινού,
- καταπολέμηση τυχόν εμπορίας η οποία θα μπορούσε να ανακύψει εάν υπάρχουν 

πραγματικά σοβαροί κίνδυνοι,
- καθορισμό των προς απομόνωση τοποθεσιών κατά προτεραιότητα,
- κατάρτιση καταλόγων των προς εμβολιασμό πληθυσμιακών ομάδων κατά 

προτεραιότητα,
- διασφάλιση δίκαιης κατανομής όλων των προϊόντων προς χρήση για την 

καταπολέμηση της επιδημίας,

Or. fr

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πραγματικά αποτελεσματικά αντιιικά φάρμακα 
αποτελούν τον πρώτο πυλώνα της ιατρικής πρόληψης και παρέμβασης, έως ότου 
καταστούν διαθέσιμα τα εμβόλια· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι δεν έχουν 
ακόμη αναπτυχθεί πραγματικά αποτελεσματικά αντιιικά φάρμακα για την 
καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών σε ανθρώπους,
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Or. en

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παράσχει υλικοτεχνική και 
οικονομική βοήθεια για την ανάπτυξη εμβολίων,

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ήμισυ των 126 επιβεβαιωμένων περιπτώσεων γρίπης 
των πτηνών που οφείλονται στον ιό τύπου A (H5N1) και τα οποία είχαν αναφερθεί 
στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έως τις 8 Μαρτίου 2006 αφορούσαν άτομα 
ηλικίας έως 17 ετών, τα τρία τέταρτα άτομα ηλικίας έως 29 ετών και τα εννέα 
δέκατα άτομα ηλικίας έως 39 ετών, καθώς και ότι ο αριθμός των πολύ νεαρών 
ατόμων που μολύνονται από την ασθένεια συνεχίζει να αυξάνεται,

Or. pl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες ανακοινώσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν την 
παρούσα κατάσταση ιατρικής γνώσης, καθώς επίσης ότι οι συστάσεις κατά της 
έκρηξης της νόσου για το ευρύ κοινό πρέπει να δικαιολογούνται επιστημονικά, να 
είναι καθολικά κατανοητές και εφικτές,

Or. pl
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Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε πανδημία γρίπης των πτηνών σε ανθρώπους θα 
επηρέαζε πιθανότατα διαφορετικά κράτη μέλη με διαφορετικούς τρόπους, αν και επί 
του παρόντος είναι εξαιρετικά απίθανο να ανακύψει,

Or. en

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Ha. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της μόλυνσης από τη γρίπη των πτηνών είναι 
ένα παγκόσμιο πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε στενή συνεργασία με την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας·

Or. en

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 10
Παράγραφος 1

1. επικροτεί τις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τον σχεδιασμό ετοιμότητας και
αντίδρασης σε πανδημία γρίπης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και σχετικά με την 
ενίσχυση του συντονισμού όσον αφορά τον σχεδιασμό της γενικής ετοιμότητας για τις 
επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη γρίπη 
των πτηνών σε ανθρώπους, καθώς και τις αξιολογήσεις των εθνικών σχεδίων για 
πανδημία γρίπης που πραγματοποιούνται επί του παρόντος από το Ευρωπαϊκό κέντρο 
πρόληψης και ελέγχου νόσων (ΕΚΠΕΝ), την Επιτροπή και το Περιφερειακό γραφείο 
της ΠΟΥ για την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 11
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. τονίζει ότι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της σωστής αντιμετώπισης του 
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προβλήματος μιας πιθανής πανδημίας γρίπης των πτηνών σε ανθρώπους είναι να 
υπάρχει η σωστή και επιστημονικά αποδεδειγμένη πληροφόρηση όσον αφορά τα 
φάρμακα, τα εμβόλια, τη φυσική ανθεκτικότητα στην ασθένεια, καθώς και 
αξιόπιστα επιδημιολογικά δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 12
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. τονίζει ότι, ως έχει η κατάσταση επί του παρόντος, η πιθανότητα να ανακύψει 
πανδημία της γρίπης των πτηνών στους ανθρώπους είναι πολύ μικρή και ότι δεν 
υπάρχει ανάγκη για υπερβολική αντίδραση και πανικό, στοιχεία τα οποία αυτά 
καθαυτά μπορούν να αποβούν άκρως επιβλαβή για την υγεία των πολιτών και την 
οικονομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 13
Παράγραφος 1 γ (νέα)

1γ. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να εκτιμηθεί ο κίνδυνος πανδημίας στους 
ανθρώπους με μεγαλύτερη ακρίβεια, πρέπει να διεξαχθεί κατάλληλη εκτεταμένη 
έρευνα από εξέχουσες επιστημονικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 14
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις σχετικές παρατηρήσεις, εκθέσεις αλλά και 
επιτόπιες έρευνες του ΕΚΠΕΝ και να μεριμνήσει ώστε τα κράτη μέλη που 
υπολείπονται στο σχεδιασμό αντιμετώπισης της πανδημίας να συμπληρώσουν και 
να αναβαθμίσουν τα σχέδιά τους δεδομένου ότι η φύση του κινδύνου είναι τέτοια 
που απαιτεί την πλήρη ετοιμότητα όλων των κρατών μελών·

Or. el
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Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 15
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. θεωρεί ότι, σε περίπτωση πανδημίας γρίπης στην ΕΕ ή στις γειτονικές χώρες, η 
Επιτροπή πρέπει εντός 24 ωρών να είναι σε θέση να εγκρίνει μηχανισμούς κρίσης 
όπως η καραντίνα και τα μέτρα απολύμανσης σε αεροδρόμια τα οποία συνδέονται 
με πτήσεις από ορισμένες περιοχές και ταξιδιωτικούς περιορισμούς·

Or. nl

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 16
Παράγραφος 3α (νέα)

3a. θεωρεί επείγουσα την αποδέσμευση ενός μεγάλου ποσού προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η μαζική και ταχεία παραγωγή εμβολίων σε περίπτωση πανδημίας και 
ζητεί για αυτόν τον σκοπό τη θέσπιση μιας ενισχυμένης σύμπραξης δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα·

Or. fr

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 17
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. θεωρεί ότι πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο δράσης συγκεκριμένα για τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα σε περίπτωση που οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί παρεμποδίζουν 
διεθνείς συνεδριάσεις όπως αυτές του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου·

Or. nl

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 18
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. ζητεί τον άμεσο εφοδιασμό σε πρώτες ύλες που απαιτούνται για την κατασκευή 
προστατευτικών μασκών και ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να ελέγξουν ότι, σε 



AM\609562EL.doc 7/18 PE 371.949v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

περίπτωση σημαντικής αύξησης στη ζήτηση, μπορούν να αποκτήσουν επαρκή 
προστατευτικό εξοπλισμό εκτός μασκών (φόρμες, γάντια, γυαλιά, κλπ.)·

Or. fr

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 19
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι πρέπει να αναληφθεί άμεση και αποφασιστική δράση για τον έλεγχο
της γρίπης των πτηνών, ούτως ώστε να προληφθεί μια ανθρώπινη πανδημία, καταρχάς
όσον αφορά την υγεία των ζώων, καθώς πρόκειται για την πρωταρχική πηγή
κινδύνου, και ότι πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα ετοιμότητας για ενδεχόμενη, αλλά 
εξαιρετικά απίθανη, ανθρώπινη πανδημία, ώστε να είναι διαθέσιμα τα μέσα ελέγχου 
της, εάν τυχόν εκδηλωθεί· θεωρεί ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας παρασκευής εμβολίων για την ανθρώπινη
πανδημία γρίπης των πτηνών και πραγματικά αποτελεσματικών αντιιικών
φαρμάκων στα κράτη μέλη και στην ενίσχυση των υποδομών στους τομείς της υγείας 
των ζώων και της δημόσιας υγείας·

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 20
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι πρέπει να αναληφθεί άμεση και αποφασιστική δράση για τον έλεγχο 
της γρίπης των πτηνών, ούτως ώστε να προληφθεί μια ανθρώπινη πανδημία, καταρχάς 
όσον αφορά την υγεία των ζώων, καθώς πρόκειται για την πρωταρχική πηγή 
κινδύνου, και ότι πρέπει επίσης να ληφθούν σημαντικά μέτρα όπως η αύξηση των
διαθέσιμων νοσοκομειακών κλινών, ώστε να είναι διαθέσιμα τα μέσα ελέγχου της,
εάν τυχόν εκδηλωθεί· θεωρεί ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της ικανότητας παρασκευής εμβολίων για την πανδημία και αντιιικών 
φαρμάκων στα κράτη μέλη και στην ενίσχυση των υποδομών στους τομείς της υγείας 
των ζώων και της δημόσιας υγείας·

Or. en

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 21
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι πρέπει να αναληφθεί άμεση και αποφασιστική δράση για τον έλεγχο 
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της γρίπης των πτηνών, ούτως ώστε να προληφθεί μια ανθρώπινη πανδημία, καταρχάς 
όσον αφορά την υγεία των ζώων, καθώς πρόκειται για την πρωταρχική πηγή 
κινδύνου, και ότι πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα ετοιμότητας για ενδεχόμενη 
ανθρώπινη πανδημία, ώστε να είναι διαθέσιμα τα μέσα ελέγχου της, εάν τυχόν 
εκδηλωθεί· θεωρεί ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της ικανότητας παρασκευής εμβολίων για την πανδημία και αντιιικών φαρμάκων στα 
κράτη μέλη και στην ενίσχυση των υποδομών στους τομείς της υγείας των ζώων και 
της δημόσιας υγείας, θεωρεί ότι, εν προκειμένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
παράσχει υλικοτεχνική και οικονομική βοήθεια για την ανάπτυξη εμβολίων·

Or. fr

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 22
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι πρέπει να αναληφθεί άμεση και αποφασιστική δράση για τον έλεγχο 
της γρίπης των πτηνών, ούτως ώστε να προληφθεί μια ανθρώπινη πανδημία, καταρχάς 
όσον αφορά την υγεία των ζώων, καθώς πρόκειται για την πρωταρχική πηγή 
κινδύνου, και ότι πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα ετοιμότητας για ενδεχόμενη 
ανθρώπινη πανδημία, ώστε να είναι διαθέσιμα τα μέσα ελέγχου της, εάν τυχόν 
εκδηλωθεί· θεωρεί ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της ικανότητας παρασκευής εμβολίων για την πανδημία και αντιιικών φαρμάκων στα 
κράτη μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ενίσχυση των υποδομών στους 
τομείς της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας·

Or. nl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 23
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. αναγνωρίζει την ανάγκη κατάρτισης και εισαγωγής λεπτομερών σεναρίων για την 
προστασία των παιδιών και των νεαρών ατόμων από τον ιό της γρίπης των πτηνών
τύπου Α (H5N1)·

Or. pl
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Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 24
Παράγραφος 10

10. επικροτεί την κατηγορηματική δέσμευση για διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών 
που εξέφρασαν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και το ΕΚΠΕΝ, και υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα της ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών και βιολογικών δειγμάτων από 
ύποπτα και επιβεβαιωμένα περιστατικά ανθρώπων και ζώων, ώστε να διευκολυνθεί η 
επαρκής και ολοκληρωμένη ετοιμότητα και αντίδραση· ζητεί την ενίσχυση της 
συνεργασίας των εργαστηρίων αναφοράς για την ταχύτερη ταυτοποίηση των ιών 
και τη συνεχή παρακολούθηση των ενδεχόμενων μεταλλάξεων·

Or. el

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 25
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης και σωστής ενημέρωσης σε περιπτώσεις 
κρίσεων καθώς και ότι η παροχή κατάλληλων οδηγιών πρέπει να καλύπτει όχι  
μόνο την τήρηση των κανόνων υγιεινής αλλά και την παροχή πληροφοριών που να 
αφορούν τομείς όπως η κινητικότητα και οι μεταφορές και η απασχόληση·

Or. el

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 26
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. καλεί τις υγειονομικές αρχές στα κράτη μέλη να διατυπώσουν προσεκτικά δημόσιες 
ανακοινώσεις σύμφωνα με τα έως σήμερα επιστημονικά στοιχεία, τα οποία δεν 
παρέχουν αποδείξεις για την απόδοση του ρόλου του φορέα στον ιό της γρίπης των 
πτηνών τύπου A (H5N1) σε προϊόντα πουλερικών τα οποία παράγονται υπό 
κτηνιατρική εποπτεία·

Or. pl
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 27
Παράγραφος 13 β (νέα)

13β. τονίζει ότι συστάσεις για την καταπολέμηση των εξάρσεων προς το ευρύ κοινό δεν 
πρέπει να ξεκινούν με προειδοποίηση κατά της κατανάλωσης προϊόντων 
πουλερικών τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε θερμική κατεργασία σε θερμοκρασία 
70 °C, διότι
- τα προϊόντα πουλερικών τα οποία παράγονται υπό κτηνιατρική εποπτεία δεν 

συνιστούν κίνδυνο μετάδοσης του ιού της γρίπης των πτηνών τύπου Α (H5N1) 
και η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών χρησιμοποιούν μόνο προϊόντα 
πουλερικών μαζικής παραγωγής,

- η καθορισμένη θερμοκρασία πρέπει να επιτυγχάνεται σε ολόκληρη τη μερίδα 
κρέατος πουλερικών, επί παραδείγματι το εσωτερικό του στήθους μιας ψητής 
γαλοπούλας ή ενός τεμαχίου καπνιστού πουλερικού,

- τα περισσότερα νοικοκυριά δεν έχουν θερμόμετρα προκειμένου να μετρήσουν 
τη μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό τεμαχίων κρέατος τα οποία 
υποβάλλονται σε θερμική κατεργασία,

- ένα εύκολο και ελεύθερο μέσο καθορισμού της αποτελεσματικότητας της 
θερμικής κατεργασίας είναι ο έλεγχος ότι δεν υπάρχουν ροζ τμήματα σε κρέας 
πουλερικών και ότι οι κρόκοι των αυγών δεν είναι «μελάτοι»,

- η δημιουργία προειδοποιητικών καταλόγων με φανταστικούς και εικαζόμενους 
κινδύνους αποσπά την προσοχή των αποδεκτών από τους πραγματικούς 
κινδύνους·

Or. pl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 28
Παράγραφος 13 γ (νέα)

13γ. ζητεί την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την απειλή πανδημίας μέσω 
του ευρωπαϊκού εποπτικού συστήματος, με στόχο την αντιστάθμιση οιασδήποτε 
μεθόδευσης που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιρειών·

Or. pl

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 29
Παράγραφος 16

16. ζητεί οργανωμένη και πολυεπιστημονική συνεργασία ανάμεσα σε εμπειρογνώμονες 
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σε θέματα ανθρώπινης υγείας και υγείας των ζώων, ειδικούς στους τομείς της 
ιολογίας, της επιδημιολογίας, της παθολογίας και της γεωργίας, καθώς και 
εμπειρογνώμονες στην επικοινωνία και εμπειρογνώμονες στην εφαρμογή της 
επιστήμης στην πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο· προτείνει, συνεπώς, τη δημιουργία 
ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας για τη γρίπη των πτηνών και την πανδημία γρίπης, η 
οποία θα συγκεντρώνει όλους τους προαναφερθέντες τομείς εμπειρογνωμοσύνης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω ομάδα εργασίας πρέπει να 
συνεργάζεται με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών εμβολίων και αντιιικών 
φαρμάκων· θεωρεί ότι η ομάδα εργασίας πρέπει να διασφαλίζει τη συνεργασία και 
τον συντονισμό μεταξύ των ΓΔ της Επιτροπής, των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων και των ενδιαφερομένων, και πρέπει να κατευθύνεται από ειδικό 
συντονιστή για τη γρίπη των πτηνών και την πανδημική γρίπη·

Or. en

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 30
Παράγραφος 16

16. ζητεί οργανωμένη και πολυεπιστημονική συνεργασία ανάμεσα σε εμπειρογνώμονες 
σε θέματα ανθρώπινης υγείας και υγείας των ζώων, ειδικούς στους τομείς της 
ιολογίας, της επιδημιολογίας, της παθολογίας και της γεωργίας, καθώς και 
εμπειρογνώμονες στην επικοινωνία και εμπειρογνώμονες στην εφαρμογή της 
επιστήμης στην πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο· προτείνει, συνεπώς, τη δημιουργία 
ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας για τη γρίπη, η οποία θα συντονίζεται από την 
Επιτροπή, στην οποία εκπροσωπείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οποία θα 
συγκεντρώνει όλους τους προαναφερθέντες τομείς εμπειρογνωμοσύνης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω ομάδα εργασίας πρέπει να συνεργάζεται με 
εκπροσώπους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών εμβολίων και αντιιικών φαρμάκων·

Or. fr

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 31
Παράγραφος 16 α (νέα)

16a. ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ομάδα 
σχετικά με τις επιδημίες στην υγεία των ζώων η οποία θα περιλαμβάνει 
εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών καθώς 
επίσης και μείζονες ενδιαφερομένους. Η ομάδα πρέπει να εξετάζει 
μακροπρόθεσμες λύσεις για ασθένειες των ζώων όπως η γρίπη των πτηνών, ο 
αφθώδης πυρετός, η κλασική πανώλη των χοίρων, κλπ. καθώς και για θέματα 
όπως στρατηγικά αποθέματα εμβολίων, επείγουσες ανάγκες έρευνας και πολιτική 
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ελέγχου των ασθενειών·

Or. en

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 32
Παράγραφος 16 α (νέα)

16a. συνιστά την άμεση έναρξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης για 
εμφανιζόμενες ασθένειες για την αξιόπιστη και περισσότερο ταχεία ανάπτυξη 
αντιιικών φαρμάκων, αντιβιοτικών και εμβολίων· θεωρεί ότι τέτοια προγράμματα 
θα αποτελέσουν έμπρακτη έκφραση της στρατηγικής της Λισαβόνας και θα 
δώσουν στους λαούς της Ευρώπης μια θετική εντύπωση της εν λόγω στρατηγικής·

Or. fr

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 33
Παράγραφος 17

17. υπογραμμίζει ότι ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ετοιμότητας 
ενόψει πανδημίας πρέπει να είναι πολυτομεακής φύσεως και να εμπλέκουν όλα τα 
αρμόδια υπουργεία και ενδιαφερόμενους· τονίζει τη σημασία της εκ των προτέρων 
παραγγελίας εμβολίων·

Or. fr

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 34
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. εφιστά την προσοχή των ευρωπαϊκών αρχών και των αρχών των κρατών μελών 
στην επιθυμία ενοποίησης των αποθεμάτων αντιβιοτικών για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της γρίπης·

Or. fr
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Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 35
Παράγραφος 19

19. τονίζει ότι ο σχεδιασμός απόκτησης και χρήσης εμβολίων για πανδημία δεν έχει 
αναπτυχθεί επαρκώς στις περισσότερες χώρες, και, κατά συνέπεια, πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξή του σύμφωνα με τις συστάσεις της ΠΟΥ, 
ενδεχομένως με εντολή προς την Επιτροπή να παραγγείλει εμβόλια και να 
δημιουργήσει κοινοτικό απόθεμα·

Or. fr

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 36
Παράγραφος 19

19. τονίζει ότι ο σχεδιασμός απόκτησης και χρήσης εμβολίων για πανδημία δεν έχει 
αναπτυχθεί επαρκώς στις περισσότερες χώρες, και, κατά συνέπεια, πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξή του σύμφωνα με τις συστάσεις της ΠΟΥ, 
(διαγραφή) με εντολή προς την Επιτροπή να δημιουργήσει κοινοτικό απόθεμα·

Or. nl

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 37
Παράγραφος 19 α (νέα)

19a. τονίζει τη σημασία που διαθέτει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη η 
διασφάλιση του εφοδιασμού σε πρώτες ύλες ο οποίος απαιτείται για την παρασκευή 
αντιιικών φαρμάκων, καθώς επίσης και η διασφάλιση της διαφοροποίησής τους·

Or. fr

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 38
Παράγραφος 20 α (νέα)

20a. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τη 
διαθεσιμότητα επαρκών αντιιικών φαρμάκων και εμβολίων για όσους εκτίθενται 
στον ιό σε περίπτωση έξαρσης σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·
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Or. nl

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 39
Παράγραφος 20 β (νέα)

20β. αναμένει από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση 
πανδημίας, τα αντιιικά φάρμακα και τα εμβόλια τα οποία είναι διαθέσιμα θα 
διανέμονται αποτελεσματικά μεταξύ των κρατών μελών και των όμορων χωρών 
της ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 40
Παράγραφος 20 α (νέα)

20a. ζητεί τη θέσπιση μέτρων για την εξασφάλιση του εφοδιασμού σε αβγά για την 
παρασκευή εμβολίων·

Or. fr

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 41
Παράγραφος 21

21. υπογραμμίζει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMEA) στον
καθορισμό της χρήσης και της αποτελεσματικότητας των αντιιικών φαρμάκων και 
των εμβολίων για πανδημία, καθώς και τον ρόλο του στην ανίχνευση και τη 
διερεύνηση κάθε παρενέργειας ή αναφοράς απροθυμίας για λήψη φαρμακευτικής 
αγωγής· ζητεί εν προκειμένω την έγκαιρη θέσπιση της διαδικασίας «χορήγησης 
άδειας υπό όρους» που προβλέπεται από το άρθρο 14 παράγραφος 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004·

Or. fr
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Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 42
Παράγραφος 21 α (νέα)

21a. ζητεί από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις παραγγελίες των εμβολίων για την 
εποχιακή γρίπη σύμφωνα με τις συστάσεις της ΠΟΥ, προκειμένου να συνδράμει τη 
φαρμακευτική βιομηχανία στην ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής των εμβολίων 
γρίπης, ώστε να αντιμετωπιστεί η σημαντική αύξηση της ζήτησης που θα επέφερε 
μια πανδημία γρίπης·

Or. en

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 43
Παράγραφος 21 α (νέα)

21a. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη 
επαρκών αποθεμάτων αντιιικών φαρμάκων και τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού 
συστήματος χορήγησης άδειας σε επιχειρήσεις που παράγουν αντιιικά φάρμακα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η μαζική παραγωγή των εν λόγω αντιιικών 
φαρμάκων· καλεί τις χώρες να παράσχουν ενδεχόμενη κάλυψη για το 25 έως 30% 
του πληθυσμού με διαθέσιμα αντιιικά φάρμακα·

Or. fr

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 44
Παράγραφος 23

23. τονίζει ότι η πολιτική δέσμευση πρέπει να υλοποιηθεί με την παροχή ανθρώπινων και 
οικονομικών πόρων και στήριξης για την έρευνα και την ανάπτυξη, προκειμένου 
(διαγραφή) να προωθηθούν νέοι ταχείς τρόποι παραγωγής αντιικών φαρμάκων και 
εμβολίων με μεγάλη ανταπόκριση παραγωγής στις αυξημένες ανάγκες μιας 
πανδημίας, ιδίως εναντίων νέων στελεχών ιών·

Or. el
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Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 45
Παράγραφος 23

23. τονίζει ότι η πολιτική και επιστημονική δέσμευση πρέπει να υλοποιηθεί με την
παροχή ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και στήριξης για την έρευνα και την 
ανάπτυξη, προκειμένου να αποκτηθεί το αποδοτικότερο εμβόλιο·

Or. en

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 46
Παράγραφος 25

25. επισημαίνει ότι πρέπει να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση στο 7ο πρόγραμμα 
πλαίσιο για την έρευνα με σκοπό τη στήριξη σχεδίων που εξετάζουν διάφορες πτυχές 
της πανδημίας γρίπης και άλλων επιδημιών συμπεριλαμβανομένης της από κοινού
έρευνας με φαρμακευτικές εταιρείες για εμβόλια που βασίζονται στα κύτταρα και 
στο DNA·

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 47
Παράγραφος 26 α (νέα)

26a. συνιστά στην Επιτροπή να εργαστεί για ένα πιο συνεκτικό διεθνές πλαίσιο στην 
παρακολούθηση της διάσκεψης για την ανάληψη δεσμεύσεων που 
πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, το οποίο θα υπερβαίνει τη διαχείριση κρίσεων και 
θα αντιμετωπίζει τα θέματα οικοδόμησης καλύτερης υποδομής για την υγεία των 
ζώων στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς επίσης και την προαγωγή της έρευνας 
στα προϊόντα υγείας ζώων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στις 
αναπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en
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Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 48
Παράγραφος 26 α (νέα)

26a. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους απρόσκοπτης λειτουργίας ζωτικών 
υπηρεσιών, όπως είναι οι αγορές, τράπεζες, νοσοκομεία, καθώς και άλλων, σε 
περίπτωση εκδήλωσης πανδημίας κ.α.

Or. el

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 49
Παράγραφος 27 α (νέα)

27a. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σε 
τακτά χρονικά διαστήματα και όσο διαρκεί η απειλή της πανδημίας, έκθεση 
σχετικά με τις επιδημιολογικές εξελίξεις με την πανδημία των πτηνών και τα νέα 
επιστημονικά επιτεύγματα στον τομέα των φαρμάκων και εμβολίων καθώς και για 
το βαθμό ετοιμότητας της Ένωσης και των κρατών μελών·

Or. el

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 50
Παράγραφος 28 α (νέα)

28a. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν εκ του σύνεγγυς με τα 
γειτονικά κράτη και την ΠΟΥ Ευρώπης προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα 
συστήματα παρακολούθησης και αντιμετώπισης των επειγουσών καταστάσεων 
των γειτονικών κρατών είναι πλήρως αναπτυγμένα και εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά·

Or. en

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 51
Παράγραφος 28 α (νέα)

28a. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει, μέσω διεθνών φορέων, την εκχώρηση 
πραγματικής εξουσίας έρευνας και παρακολούθησης στην ΠΟΥ όσον αφορά τις 
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επιζωοτίες και τις πανδημίες σε όλες τις χώρες του κόσμου·

Or. fr

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 52
Παράγραφος 29

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 53
Παράγραφος 29

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη και την ΠΟΥ.

Or. en


