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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον σχεδιασμό ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημία γρίπης στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(2006/…. (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

− έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
Περιφερειών σχετικά με το σχεδιασμό ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημία γρίπης 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (COM(2005)0607),

− έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
Περιφερειών σχετικά με την ενίσχυση του συντονισμού όσον αφορά το σχεδιασμό της 
γενικής ετοιμότητας για τις επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας σε επίπεδο ΕΕ 
(COM(2005)0605),

− έχοντας υπόψη το άρθρο 152 της Συνθήκης που διέπει την κοινοτική δράση στον τομέα
της δημόσιας υγείας,

− έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τη στρατηγική 
καταπολέμησης της πανδημίας της γρίπης1,

− έχοντας υπόψη τη Διεθνή διάσκεψη για την ανάληψη δεσμεύσεων δωρητών για τη γρίπη 
των πτηνών και την ανθρώπινη γρίπη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο στις 17 και
18 Ιανουαρίου 2006, και τη δήλωση που πραγματοποιήθηκε στην εν λόγω διάσκεψη,

− έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σχέδιο ετοιμότητας για τη γρίπη της ΠΟΥ (έγγραφο
WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής … (A6-0000/2006),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τον αυξημένο αριθμό
περιστατικών γρίπης των πτηνών και ανθρώπινων θυμάτων από τη νόσο στην Ασία, την
Αφρική και επίσης σε ευρωπαϊκές χώρες εμπνέουν όλο και μεγαλύτερη ανησυχία, και
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί η εν λόγω νόσος στη ρίζα της
και να βοηθηθούν οι πληγείσες χώρες και οι χώρες που διατρέχουν κίνδυνο και έχουν 
ανάγκη,

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

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 26.1.2005, P6_TA(2005)0406.
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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 αντιιικών
φαρμάκων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτήρηση των λοιμώξεων γρίπης στα ζώα, ιδίως στους 
πληθυσμούς των πτηνών, είναι σημαντική και υποχρεωτική δυνάμει του κοινοτικού 
δικαίου,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντιιικά φάρμακα αποτελούν τον πρώτο πυλώνα της ιατρικής 
πρόληψης και παρέμβασης, έως ότου καταστούν διαθέσιμα τα εμβόλια,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η επικοινωνία με, και μεταξύ των 
εθνικών ιδρυμάτων που είναι αρμόδια για την επιτήρηση της δημόσιας υγείας, την 
αξιολόγηση των κινδύνων και την παρακολούθηση,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού με
εκστρατείες πληροφόρησης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επίσης σημαντικό να
αναληφθούν συμπληρωματικές μεταρρυθμίσεις σε συναφείς τομείς και να αμβλυνθούν οι 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στους φτωχότερους ανθρώπους και νοικοκυριά,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2003, σημαντικές ποσότητες προσβεβλημένων
πουλερικών ανά τον κόσμο έχουν πεθάνει ή έχουν καταστραφεί, θέτοντας σε κίνδυνο την 
εμπορική παραγωγή πουλερικών και ιδίως τους πόρους διαβίωσης μικρομεσαίων
πτηνοτρόφων,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε πανδημία θα επηρέαζε πιθανότατα διαφορετικά 
κράτη μέλη με διαφορετικούς τρόπους,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης στρατηγικής εταιρικής
σχέσης, επαρκούς χρηματοδοτικής και τεχνικής υποστήριξης σε αναπτυσσόμενες χώρες
οι οποίες είτε έχουν πληγεί είτε διατρέχουν κίνδυνο, και ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες 
χώρες, θα είναι ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο των παγκόσμιων απειλών για την 
οικονομία, το εμπόριο και την ασφάλεια που ενέχει η γρίπη των πτηνών,

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, 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,

2. επικροτεί το έργο του ΕΚΠΕΝ για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την παροχή
πληροφοριών για τις απειλές που σχετίζονται με τη γρίπη, καθώς και τη δέσμευσή του να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αποτρέψουν μια πανδημική έκρηξη· τονίζει 
ότι πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τις εργασίες του ΕΚΠΕΝ,



PR\604640EL.doc 5/11 PE 370.248v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

3. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαδραματίσει ισχυρό συντονιστικό ρόλο μεταξύ των
κρατών μελών σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ετοιμότητα ενόψει 
πανδημίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι πρέπει να ενισχύσει την ικανότητα του
ΕΚΠΕΝ να καθορίζει τα βασικά μέτρα δημόσιας υγείας που πρέπει να ληφθούν σε 
περίπτωση πανδημίας,

4. θεωρεί ότι, στα κράτη μέλη, υπάρχει ανάγκη για ισχυρή πολιτική δέσμευση για σχεδιασμό
ετοιμότητας, αυξανόμενους πόρους και έρευνα, διευθέτηση περίπλοκων νομικών και 
δεοντολογικών ζητημάτων και ανάπτυξη κοινών λύσεων και διασυνοριακής συνεργασίας,

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 στην ενίσχυση των 
υποδομών στους τομείς της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας,

6. επισημαίνει ότι οι ασκήσεις προσομοίωσης για πανδημία γρίπης είναι ζωτικής σημασίας
για να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα των εθνικών σχεδίων για πανδημία γρίπης όλων
των κρατών μελών, και ότι πρέπει να διεξάγονται τακτικά, ως μέτρο προφύλαξης, ακόμα 
και αν δεν υπάρχει πανδημική έκρηξη· υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα και τα 
διδάγματα που αντλούνται από αυτές τις ασκήσεις θα είναι σημαντικά για τις προσπάθειες
βελτίωσης των σχεδίων και της διαλειτουργικότητάς τους,

7. τονίζει ότι οι εν λόγω ασκήσεις προσομοίωσης πρέπει να επεκταθούν στις απόμακρες και 
στις αγροτικές περιοχές,

8. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν τα συστήματα επιτήρησης, τα συστήματα
ταχείας ειδοποίησης και επιφυλακής, η ανάλυση δεδομένων και η επιδημιολογία για
ασθένειες των ζώων και των ανθρώπων, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη ανίχνευση
και ταυτοποίηση λοιμώξεων των πτηνών και των ανθρώπων, καθώς και η άμεση 
εφαρμογή αποτελεσματικών αντισταθμιστικών μέτρων,

9. τονίζει ότι, παράλληλα, χρειάζεται ταχεία αξιολόγηση των άμεσων
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της γρίπης των πτηνών, καθώς και θεμάτων 
αποζημίωσης και συναφών κινήτρων,

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,

11. προτρέπει την Επιτροπή, το ΕΚΠΕΝ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ένα σύστημα
συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αυτών και των πληγεισών χωρών και έτσι να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών,
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12. επισημαίνει ότι, ακολουθώντας το παράδειγμα του ΕΚΠΕΝ, οι στρατηγικές επικοινωνίας
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να βελτιωθούν και να συμπεριλάβουν τη 
δημοσίευση τακτικών εκθέσεων στο Διαδίκτυο και τη χρήση ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή
περιορισμένων ιστοτόπων για επαγγελματίες και τα μέσα ενημέρωσης,

13. τονίζει, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν τους καλύτερους τρόπους να
προσεγγίσουν τους πολίτες τους, ώστε οι πληροφορίες να φτάσουν στο σύνολο του 
πληθυσμού, περιλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των νέων, των αναλφάβητων και όσων 
δεν έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα μέσα επικοινωνίας,

14. αναγνωρίζει ότι μια πιθανή λύση για την ενίσχυση της επικοινωνίας με εθνικά ιδρύματα
που είναι αρμόδια για την επιτήρηση της δημόσιας υγείας είναι η ανάπτυξη συστήματος
έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης, το οποίο θα διαχειρίζεται το ΕΚΠΕΝ, για τον 
συντονισμό της αξιολόγησης κινδύνων και της παρακολούθησης,

15. τονίζει ότι πρέπει να διατεθούν επαρκή κονδύλια από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για 
την παροχή στους πολίτες καταλληλότερων, πιο κατανοητών και πιο συγκεκριμένων
πληροφοριών και, κατ’ επέκταση, για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησής τους,

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 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,

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,

18. τονίζει ότι το υφιστάμενο δίκτυο επιτήρησης που δημιουργήθηκε με κοινοτική
συγχρηματοδότηση (ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης, EISS) παρέχει μια 
σωστή βάση για την εκτέλεση αυτού του σημαντικού καθήκοντος, αλλά πρέπει να 
αναπτυχθεί και να στηριχθεί περαιτέρω, όπως και το δίκτυο εργαστηρίων που 
ασχολούνται με τη γρίπη στην Κοινότητα,

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 δημιουργήσει κοινοτικό απόθεμα,

20. καλεί την Επιτροπή να έλθει σε επαφή με παρασκευαστές εμβολίων, προκειμένου να
εκτιμήσει την πρόοδο στην ενίσχυση της ικανότητας παρασκευής εμβολίων και την
ισότητα εφοδιασμού σε καταστάσεις πανδημίας και να εξετάσει, μαζί με τα κράτη μέλη, 
θέματα λογοδοσίας και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού δίκαιης διανομής 
εμβολίων για πανδημία, ο οποίος δεν παραβιάζει τις συμβατικές συμφωνίες που έχουν 
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συναφθεί από τα κράτη μέλη,

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,

22. τονίζει ότι η πλήρης και ακριβής πρακτική εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας που
μεταφέρει τις κοινοτικές οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας
είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας για τους εργαζόμενους, 
ιδίως για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου λοιμώξεων· υπογραμμίζει ότι οι 
εργοδότες πρέπει να αναλάβουν τις ειδικές υποχρεώσεις που ορίζει το κοινοτικό δίκαιο
(επί παραδείγματι, αποφυγή κινδύνων, αξιολόγηση κινδύνων, μέτρα πρόληψης και 
προστασίας), σύμφωνα με την οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για την προστασία των εργαζομένων από 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την 
εργασία,

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 να 
αποκτηθεί το αποδοτικότερο εμβόλιο,

24. επικροτεί την πρόταση κανονισμού για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης 
(COM(2005)0108) και ιδίως τις διατάξεις της που αφορούν καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και μέτρα προστασίας του πληθυσμού από 
επικείμενες απειλές για την υγεία, περιλαμβανομένης της κάλυψης του κόστους των 
εμβολίων και του εφοδιασμού σε φαρμακευτικά προϊόντα, εξοπλισμό και υποδομές,

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,

26. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής για 80 εκατ. ευρώ προς τρίτες χώρες για την 
καταπολέμηση της γρίπης και για επιπλέον 20 εκατ. ευρώ για ερευνητικά κονδύλια
δεσμευμένα από το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, τα οποία αυξάνουν τη 
συνολική δέσμευση της Επιτροπής στα 100 εκατ. ευρώ,

27. τονίζει ότι πρέπει να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο της
διεθνούς συνεργασίας με χώρες της Ασίας και της Αφρικής που πλήττονται επί του 
παρόντος από τη γρίπη των πτηνών, ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην 
επιτήρηση και τον έλεγχο ασθενειών,

28. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε λόγο να παράσχει τεχνική, επιστημονική
και οικονομική βοήθεια σε χώρες που ήδη πλήττονται, και, ιδίως, να συμβάλει στην
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης παγκοσμίως και σε ένα παγκόσμιο γενικό πρόγραμμα
συντονισμένο σε διεθνές, περιφερειακό, υποπεριφερειακό και εθνικό επίπεδο, με 
κατάλληλο οδικό χάρτη και χρονοδιάγραμμα, που θα πρέπει να στηριχθεί από τους 
διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς και από τις εθνικές κυβερνήσεις,
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29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι επιδημικές εκρήξεις ιών υψηλής παθογονικότητας της γρίπης των πτηνών (HPAI) σε
οικόσιτα πουλερικά αυξάνονται από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και προσβάλλουν
πουλερικά στην Ευρώπη και αλλού. Βασικά, υπάρχουν δύο είδη κινδύνου για την ανθρώπινη
υγεία: είτε η άμεση ανθρώπινη λοίμωξη από τον ιό των πτηνών είτε –ενδεχομένως– η 
εμφάνιση νέου πανδημικού στελέχους γρίπης τύπου A. Αν ληφθεί υπόψη η μαζική έκθεση
στην Ασία, έχουν σημειωθεί ελάχιστες ανθρώπινες λοιμώξεις ως αποτέλεσμα ιού HPAI.

Ο αντίκτυπος των επιζωοτιών HPAI γενικότερα στην ανθρώπινη υγεία ήταν πολύ μικρός –
σχεδόν απαρατήρητος– έως το 1997. Οι λοιμώξεις ήταν μικρές και συνήθως 
αυτοπεριοριζόμενες. Η κατάσταση άλλαξε με την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου τύπου, του
A/H5N1, στην Ασία, όταν ανιχνεύθηκαν ανθρώπινες λοιμώξεις με υψηλό ποσοστό 
θνησιμότητας κατά τη διάρκεια επιδημικής έκρηξης του HPAI A/H5N1 στο Χονγκ Κονγκ το
1997. Αυτή η μορφή λοίμωξης συνεχίστηκε, καθώς εξαιρετικά μεγάλες επιζωοτίες
εξαπλώθηκαν στους πληθυσμούς οικόσιτων πουλερικών της νοτιοανατολικής Ασίας. Στις
περίπου 140 ανθρώπινες λοιμώξεις που κατεγράφησαν στην Ασία κατά το 2004 και το 2005,
η θνησιμότητα ήταν περίπου 50%. Οι περιπτώσεις ήπιας και ασυμπτωματικής λοίμωξης
φαίνεται πως είναι σπάνιες, και, σύμφωνα με τις ενδείξεις, η μεταδοτικότητα του A/H5N1 
στους ανθρώπους παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή, ακόμα και για όσους εκτέθηκαν άμεσα. 
Επιπλέον, δεν έχει ακόμα σημειωθεί μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η λοίμωξη έχει πλέον εμφανιστεί και σε πτηνά σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Ρουμανία, 
Καζακστάν, Ουκρανία, Κροατία και Τουρκία), σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία και το κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας) και στην Αφρική, και φαίνεται ότι εξαπλώνεται ακόμα και αυτήν τη στιγμή. Ο
άμεσος κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων στην Ευρώπη από το A/H5N1 είναι πολύ 
χαμηλός, αλλά όχι μηδενικός. Ο κίνδυνος περιορίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ορισμένες 
ομάδες ανθρώπων (όσους έχουν στενή επαφή με προσβεβλημένα οικόσιτα πουλερικά). Για
όσους δεν έχουν επαφή με οικόσιτα ή άγρια πτηνά, ο κίνδυνος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
κέντρο πρόληψης και ελέγχου νόσων (ΕΚΠΕΝ), φαίνεται πως είναι σχεδόν ανύπαρκτος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο εισηγητής επισημαίνει ότι η σύγχυση στο μυαλό των ανθρώπων ανάμεσα στη γρίπη των
πτηνών και την πανδημία γρίπης είναι μαζική, και πολλοί άνθρωποι και αρχές φαίνεται πως 
εξισώνουν την άφιξη του A/H5N1 στην Ευρώπη με την άφιξη πανδημικού ιού. Συνεπώς, 
επισημαίνει ότι οι στρατηγικές επικοινωνίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να
βελτιωθούν, και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν τους καλύτερους τρόπους να
προσεγγίσουν τους πολίτες τους, ώστε οι πληροφορίες να φτάσουν στο σύνολο του 
πληθυσμού.

Η Επιτροπή πρέπει να διαδραματίσει ισχυρό συντονιστικό ρόλο μεταξύ των κρατών μελών
και του ΕΚΠΕΝ. Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με το σχεδιασμό ετοιμότητας και
αντίδρασης σε πανδημία γρίπης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (COM (2005) 607) και σχετικά 
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με την ενίσχυση του συντονισμού όσον αφορά το σχεδιασμό της γενικής ετοιμότητας για τις 
επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας σε επίπεδο ΕΕ (COM (2005) 605) πρέπει να 
αναγνωσθούν και να γίνουν κατανοητές σε σχέση με διάφορες κατευθυντήριες γραμμές και 
συμβουλές για το θέμα, καθώς και τα εθνικά σχέδια για τη γρίπη. Το τρίπτυχο όσον αφορά τη
γρίπη είναι:
1) συστάσεις της ΠΟΥ και ανακοινώσεις και νομοθεσία της ΕΕ,
2) τεχνικές πληροφορίες και καθοδήγηση όπως εκείνες που περιέχονται στους ιστοτόπους του
ΕΚΠΕΝ και της ΠΟΥ (π.χ. ταξιδιωτικές οδηγίες του ΕΚΠΕΝ),
3) εθνικά σχέδια και καθοδήγηση.

Η ανακοίνωση σχετικά με την ετοιμότητα ενόψει πανδημίας γρίπης

Για την Επιτροπή, το σύστημα έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης (ΣΕΣΑ) παραμένει ο 
στυλοβάτης της επικοινωνίας. Η εμπειρία του ΣΟΑΣ και δύο πανευρωπαϊκών ασκήσεων, 
μεταξύ των οποίων και μία για πανδημία γρίπης, καταδεικνύει ότι είναι αναγκαίο να 
ενισχυθούν οι μηχανισμοί επικοινωνίας με τα εθνικά ιδρύματα που είναι αρμόδια για την 
επιτήρηση της δημόσιας υγείας και επιφορτισμένα με τα καθήκοντα της αξιολόγησης 
κινδύνων και της παρακολούθησης. Μια πιθανή λύση θα ήταν η ανάπτυξη ενός σκέλους
ΣΕΣΑ, το οποίο θα διαχειρίζεται το ΕΚΠΕΝ, για τον συντονισμό των καθηκόντων
αξιολόγησης κινδύνων και παρακολούθησης. Αυτό θα διασφαλίσει την επικοινωνία για
εμφανιζόμενες απειλές για την υγεία ανάμεσα στο ΕΚΠΕΝ και τα εθνικά ιδρύματα που είναι 
αρμόδια για την επιτήρηση της δημόσιας υγείας. Ωστόσο, θα είναι επίσης αναγκαίο να
κοινοποιούν τα κράτη μέλη τα ληφθέντα μέτρα μέσω ενός μηχανισμού της Επιτροπής
παρόμοιου με το ΣΕΣΑ σε προηγούμενο στάδιο της εφαρμογής μέτρων ελέγχου. Τούτου
λεχθέντος, ο τωρινός μηχανισμός τείνει να υπερφορτώνει τους χρήστες με αποτελέσματα σε 
περίπτωση κρίσης. Περαιτέρω κατάρτιση των χρηστών θα βοηθήσει ως έναν βαθμό, αλλά 
πιθανότατα θα χρειαστούν νέοι μηχανισμοί για αποτελεσματική επικοινωνία σε τέτοιες 
περιστάσεις.

Δεν υπάρχει ειδικό τμήμα για τον πολυτομεακό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο, αν και γίνεται 
σχετική αναφορά στα συμπεράσματα, και αυτό πρέπει τώρα να θεωρηθεί σημαντικό. Πρέπει
να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο πώς τα γεγονότα και οι ενέργειες σε μια χώρα επηρεάζουν 
τις άλλες (π.χ. κλείσιμο συνόρων).

Ο ρόλος του EMEA είναι κάπως ασαφής. Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα σε 
περίπτωση πανδημίας θα είναι ο άμεσος καθορισμός της χρήσης και της
αποτελεσματικότητας των αντιιικών φαρμάκων και έπειτα, σε μεταγενέστερο στάδιο, του 
εμβολίου για πανδημία. Ομοίως, είναι αναγκαία η ανίχνευση και η διερεύνηση κάθε 
παρενέργειας ή αναφοράς απροθυμίας για λήψη φαρμακευτικής αγωγής. Υπάρχουν υποψίες
ότι, σε περίπτωση πανδημίας, ο συνήθης καταμετρούμενος ρυθμός τέτοιων δραστηριοτήτων
στην ΕΕ θα ήταν υπερβολικά αργός. Συνεπώς, είναι σημαντικό να διευκρινισθεί ποιος θα
ήταν υπεύθυνος για αυτό το έργο, ώστε να γίνουν προετοιμασίες και να συνταχθούν και να 
συμφωνηθούν πρωτόκολλα.

Σε γενικές γραμμές, ο εισηγητής επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός απόκτησης και χρήσης
εμβολίων για πανδημία δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς στις περισσότερες χώρες, και, για τον 
λόγο αυτόν, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Εξίσου σημαντικό
είναι να δοθεί τελικά εντολή στην Επιτροπή να δημιουργήσει κοινοτικό απόθεμα. Συνιστάται
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επίσης στην Επιτροπή να έλθει σε επαφή με παρασκευαστές εμβολίων, προκειμένου να
εκτιμήσει την πρόοδο στην ενίσχυση της ικανότητας παρασκευής εμβολίων και την ισότητα 
εφοδιασμού σε καταστάσεις πανδημίας.

Ο εισηγητής επικροτεί το γεγονός ότι παρέχεται επαρκής χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο
της διεθνούς συνεργασίας με τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής που πλήττονται επί του 
παρόντος από τη γρίπη των πτηνών, ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην επιτήρηση
και τον έλεγχο ασθενειών. Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παράσχει τεχνική, 
επιστημονική και οικονομική βοήθεια σε χώρες που ήδη πλήττονται, και, ιδίως, να συμβάλει
στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης παγκοσμίως και σε ένα παγκόσμιο γενικό πρόγραμμα
συντονισμένο σε διεθνές, περιφερειακό, υποπεριφερειακό και εθνικό επίπεδο, με κατάλληλο
οδικό χάρτη και χρονοδιάγραμμα.

Η ανακοίνωση σχετικά με τον σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας

Μια συγκεκριμένη ανησυχία σε σχέση με το εν λόγω έγγραφο είναι ότι δεν είναι σαφές πώς
θα αξιοποιηθούν οι ειδικοί σε θέματα ασθενειών σε μια συγκεκριμένη επείγουσα κατάσταση,
ώστε οι αναλύσεις και οι δράσεις να βασίζονται σε στοιχεία. Η εμπειρία από παλαιότερες
επείγουσες καταστάσεις, όπως η απελευθέρωση λευκής σκόνης (2001) και η επιδημία ΣΟΑΣ
(2003), καταδεικνύει ότι αυτές ασκούν σημαντικές πιέσεις στους ελάχιστους ειδικούς της 
Κοινότητας, οι οποίοι υποχρεούνται παράλληλα να παρέχουν συμβουλές σε τοπικό, εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο εισηγητής δεν θεωρεί ότι ο μηχανισμός καταλόγων
εμπειρογνωμόνων θα λειτουργούσε σε περίπτωση κρίσης, καθώς οι εμπειρογνώμονες αυτοί
θα χρειαζόταν τότε να εργαστούν σε εθνικό επίπεδο. Ένας εναλλακτικός, ισχυρότερος
μηχανισμός θα ήταν να πραγματοποιηθούν πρόσθετες επενδύσεις σε βασικούς τομείς που 
παρουσιάζουν ελλείψεις και σε γενικούς εμπειρογνώμονες μέσω υπηρεσιών όπως το
ΕΚΠΕΝ.


