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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasirengimo gripo pandemijai ir atsako planavimo Europos bendrijoje </Titre>

(2006/...(INI))

Europos Parlamentas,

− atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Eurpos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl pasirengimo gripo 
pandemijai ir atsako planavimo Europos bendrijoje (KOM(2005)0607), 

− atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Eurpos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl bendrojo parengties 
visuomenės sveikatos krizėms planavimo koordinavimo stiprinimo ES 
(KOM(2005)0605), 

− atsižvelgdamas į Sutarties, reglamentuojančios Bendrijos veiksmus visuomenės sveikatos 
srityje, 152 straipsnį, 

− atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 26 d. Rezoliuciją dėl kovos su gripo pandemija 
strategijos1, 

− atsižvelgdamas į 2006 m. sausio 17 –18 d. tarptautinę donorų konferencijos, skirtos 
paukščių gripo ir gripo pandemijos klausimams, išvadas ir šios konferencijos deklaraciją, 

− atsižvelgdamas į WHO pasaulinį kovos su gripu pasiruošimo planą (dokumentas 
WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos 
komiteto pranešimą ir … komiteto nuomonę (A6-0000/2006), 

A. kadangi paukščių gripo atvejų skaičiaus augimas pastaruoju metu ir žmonių aukos 
Azijoje, Afrikoje ir Europos šalyse didina susirūpinimą ir kadangi iškilo poreikis iš 
pagrindų imtis priemonių dėl šios ligos ir padėti jos paliestoms šalims ir, iškilus pavojui, 
kitoms šalims;  

B. kadangi pagrindiniai tiek Komunikato dėl pasirengimo gripo pandemijai, tiek Komunikato 
dėl bendrojo parengties visuomenės sveikatos krizėms planavimo koordinavimo 
stiprinimo klausimai yra susiję su nacionalinių planų parengimu ir įvertinimu, kad 
bendradarbiaujant nacionalinėms laboratorijoms būtų galima greitai nustatyti pandemijos 
atsiradimą, veiksmingai valdyti ligos protrūkį ir laiku suteikti konsultacijas, iš anksto 
užfiksuoti ligos atvejus, teikti paramą protrūkio atvejais ir koordinuoti valstybių narių 
atsakomąsias priemones bei laiku tiekti pakankamai vakcinų ir antivirusinių vaistų; 

  
1 Tekstai patvirtinti 2005 1 26, P6_TA(2005)0406.
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C. kadangi yra svarbu stebėti gripo infekcijų plitimą gyvūnų tarpe, ypač paukščių 
populiacijose,

D. kadangi antivirusinės priemonės yra pirminė medicininė profilaktika ir priemonė, kol 
nesukurta vakcina; 

E. kadangi būtina stiprinti bendradarbiavimą tarp ir su valstybinėmis institucijomis, 
atsakingomis už visuomenės sveikatos priežiūrą, rizikos įvertinimą ir stebėseną; 

F. kadangi informacinėmis kampanijomis turėtų būti didinamas visuomenės sąmoningumas 
ir kadangi svarbu pradėti papildomas reformas susijusiose sektoriuose ir sušvelninti 
socialinį ekonominį poveikį skurdžiausiems žmonių sluoksniams ir namų ūkiams; 

G. kadangi nuo 2003 m. pasaulyje mirė arba buvo sunaikinti didelis infekuotų paukščių 
skaičius ir taip buvo sukelta sunkumų komercinei paukščių gamybai ir ypač smulkių ir 
vidutinių galvijų ūkininkų pragyvenimui; 

H. kadangi bet kokia pandemija galėtų paveikti skirtingas valstybes nares skirtingu būdu; 

I. kadangi ilgalaikės strateginės partnerystės kontekste nuostata dėl atitinkamos finansinės ir 
techninės pagalbos šalims, kurias palietė pandemija arba kurioms iškilęs jos pavojus, yra 
esminė siekiant valdyti finansines, prekybos ir saugumo grėsmes, susijusias su paukščių 
gripu,  

1. pritaria Komisijos komunikatams dėl pasirengimo gripo pandemijai ir atsako planavimo 
Europos bendrijoje ir dėl bendrojo parengties visuomenės sveikatos krizėms planavimo 
koordinavimo stiprinimo ES bei nacionalinių gripo pandemijos planų vertinimui, kurį 
neseniai atliko Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ELPKC), Komisija ir WHO
Europos regionui;  

2. pritaria ELPKC darbui, susijusiam su informacijos dėl su gripu susijusiomis grėsmėmis 
nustatymu, įvertinimu ir pateikimu ir jo įsipareigojimu padėti valstybėms narėms ir 
Komisijai užkirsti kelią pandemijos protrūkiui; pabrėžia, kad ELPCK veiklai turėtų būti 
suteiktas pakankamas finansavimas; 

3. pabrėžia, kad Komisijai turi būti skirtas pagrindinis vaidmuo koordinuojant visus 
valstybių narių veiksmus, susijusius su pasirengimu gripo pandemijai, ir kad ji turėtų 
sustiprinti ELPKC pajėgumus, skirtus parengti pagrindines visuomenės sveikatos 
priemones, kurių turėtų būti imtasi pandemijos atveju; 

4. mano, kad valstybės narės turi prisiimti įsipareigojimus, susijusius su išteklių planavimu, 
resursų ir mokslinių tyrimų plėtra dėl bendrų susijusių ir etinių klausimų planavimo bei 
bendrų sprendimu bei teisnių ir etikos klausimų bei bendrų sprendimų priėmimo ir 
tarptautiniu bendradarbiavimu; 

5. pabrėžia, kad turi būti imtasi sparčių ir ryžtingų veiksmų, kurie būtų skirti paukščių gripo 
kontrolei ir padėtų išvengti pandemijos žmonių tarpe. Šie veiksmai visų pirma turėtų būti 
vykdomi gyvūnų sveikatos srityje, kadangi gyvūnai – pagrindinis rizikos šaltinis. Be to, 
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reikia imtis veiksmų, skirtų galimai pandemijai žmonių tarpe, kad, jeigu ji prasidėtų, būtų 
paruoštos jos kontrolės priemonės; mano, kad ypatingą dėmesį reikia skirti papildomų 
vakcinos ir antivirusinių vaistų gamybos pajėgumų didinimui valstybėse narėse. Taip pat 
infrastruktūros gyvūnų ir žmonių sveikatos srityse gerinimui.

6. atkreipia dėmesį, jog gyvybiškai svarbūs kovos su gripo pandemija apmokymai, kad būtų 
išbandytas kiekvienos valstybės narės nacionalinio kovos su pandemija plano 
veiksmingumas. Šie mokymai turėtų vykti reguliariai ir tarnauti kaip atsargumo priemonė, 
net jei pandemijos pavojaus nebūtų; pabrėžia, kad šių mokymų metu sukaupta patirtis 
žymia dalimi pasitarnaus planų tobulinimui ir jų operacinio suderinamumo stiprinimui; 

7. pabrėžia, kad šie mokymai turėtų apimti atokius regionus ir kaimo vietoves;

8. pabrėžia, kad būtina stiprinti sekimo sistemas, taip pat greitų pranešimų ir įspėjimo 
sistemas, analizuoti duomenis ir stebėti gyvūnų ir žmonių epideminių ligų raidą, kad būtų 
įmanoma iš karto aptikti ir identifikuoti paukščių ir žmonių infekcijas ir sudaryti sąlygas 
veiksmingoms atsakomosioms priemonėms; 

9. pabrėžia, kad tuo pat metu reikia būti pasiruošus sparčiai įvertinti socialinį ir ekonominį 
paukščių gripo poveikį ir kompensacijų ir skatinimo priemonių klausimus; 

10. pritaria tvirtam valstybių narių, Komisijos ir ELPKC įsipareigojimui remtis skaidrumo 
principu ir dalytis atitinkama informacija ir pabrėžia, kad svarbu greitai perduoti 
informaciją ir biologinius mėginius, gautus įtariamais ir patvirtintais žmonių ir gyvūnų 
susirgimo atvejais, kad būtų sudarytos palankios sąlygos paruošiamosioms ir 
atsakomosioms priemonėms;

11. ragina Komisiją, ELPKC ir valstybes nares sukurti sistemą, skirtą nuolatiniam keitimuisi 
informacija tarpusavy ir su nukentėjusiomis šalimis ir tuo būdu skatinti geriausių praktikų 
kūrimą; 

12. pažymi, kad, sekant ELPKC pavyzdžiu, turėtų būti patobulinta nacionalinė ir Europos 
informavimo strategija, kuri turėtų apimti reguliarių internete pranešimų leidimą, 
elektroninio pašto arba specialistams skirtų tinklapių ir žiniasklaidos priemonių 
naudojimą; 

13. pabrėžia, kad valstybės narės vis dėlto turėtų išsiaiškinti geriausius savo piliečių 
informavimo būdus tam, kad informacija pasiektų visus gyventojus, įskaitant senus, 
jaunus ir neraštingus arba tuos, kurie neturi galimybės pasinaudoti moderniomis ryšių 
priemonėmis; 

14. pripažįsta, kad vienas iš ryšių su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už 
visuomenės sveikatą, stiprinimo būdų – skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemos, kurią 
valdytų ELPKC, sukūrimas. Ja remiantis galima būtų koordinuoti rizikos įvertinimą ir 
monitoringą;

15. pabrėžia, kad Komisija ir valstybės narės turėtų sukurti tinkamo dydžio fondus, kad 
žmones galima būtų aprūpinti aktualiausia, suprantama ir akivaizdžia informacija ir tuo 
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būdu pakelti visuomenės sąmoningumą;

16. ragina sukurti gerai struktūrizuotą daugelį sričių apimančią bendradarbiavimo sistemą, 
kuri apimtų ekspertus žmonių ir gyvūnų sveikatos klausimais, virusologijos, 
epidemiologijos, patologijos ir žemdirbystės sričių specialistus, taip pat ryšių sistemos 
ekspertus ir ekspertus, kurie sugebėtų įdiegti mokslo pasiekimus į pasaulinio lygio 
politiką; siūlo, kad būtų sukurta Europos kovos su gripu darbo grupė, kurioje Europos 
mastu būtų sutelktos visų anksčiau minėtų sričių ekspertų žinios; pabrėžia, kad Darbo 
grupė turėtų bendradarbiauti su Europos vakcinos ir antivirusinių vaistų pramone;

17. pabrėžia, kad nacionalinių kovos su pandemija planų rengimas ir įvertinimas turi apimti 
daugelį sričių ir atitinkamas ministerijas ir suinteresuotąsias šalis; 

18. pabrėžia, kad dabartinis sekimo tinklo kofinansavimas Bendrijos mastu (Europos gripo 
stebėjimo programa, EISS) sudaro tinkamą pagrindą svarbioms užduotims vykdyti, tačiau 
jį reikia toliau plėsti ir remti kaip ir Bendrijos laboratorijas, užsiimančias gripo klausimais; 

19. pabrėžia, kad vakcinos, skirtos kovai su pandemija, įsigijimo ir naudojimo priemonės 
daugelyje šalių nėra išvystytos, todėl jas reikėtų vystyti, atsižvelgiant į WHO 
rekomendacijas ir, pavyzdžiui, Komisijai suteikti įgaliojimus sudaryti atsargos fondą 
Bendrijos mastu; 

20. ragina Komisiją palaikyti ryšius su vakcinos gamintojais tam, kad būtų galima įvertinti 
vakcinos gamybos pajėgumus ir galimybę gauti pakankamą jos kiekį pandemijos atveju. 
Be to, kartu su valstybėmis narėmis išnagrinėti atsakomybės klausimus ir galimybę 
sukurti Europos mechanizmą, skirtą tinkamam vakcinos paskirstymui pandemijos atveju ir 
nepažeidžiantį valstybių narių sutartinių įsipareigojimų; 

21. pabrėžia Europos vaistų agentūros (EMEA) vaidmenį įvertinant antivirusinių vaistų ir 
vakcinos naudojimo veiksmingumą, taip pat išaiškinant ir ištiriant bet kokius neigiamus 
rezultatus ir pranešimus apie nenorą vartoti vaistus; 

22. pabrėžia, kad visiškas, tikslus ir faktinis į nacionalinius teisės aktus perkeltų Bendrijos 
direktyvų dėl sveikatos ir saugos darbo vietose įgyvendinimas – gyvybiškai svarbios 
priemonės, kurios užtikrins tinkamą darbuotojų, ypač priklausančių padidintos rizikos 
grupėms, apsaugą; pabrėžia, kad darbdaviai turi prisiimti Bendrijos teisės aktuose 
numatytus įsipareigojimus (pavyzdžiui, dėl rizikos vengimo, rizikos įvertinimo, 
profilaktikos ir apsaugos priemonių), apibrėžtus 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje dėl darbuotojų apsaugos darbo vietoje nuo biologinių 
medžiagų keliamos rizikos. 

23. pabrėžia, kad politiniai įsipareigojimai turėtų tapti žmonių ir finansiniais resursais ir 
parama moksliniams tyrimams ir plėtrai, kad būtų sukurta pati veiksmingiausia vakcina;

24. pritaria pasiūlymui parengti Reglamentą dėl Solidarumo fondo įkūrimo 
(KOM(2005)0108) ir ypač jame apibrėžtai nuostatoms dėl pavojų visuomenės sveikatai ir 
priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, įskaitant vakcinos kūrimo kaštų padengimą, 
vaistinių produktų, įrangos ir infrastruktūros tiekimą;
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25. atkreipia dėmesį, kad 7 mokslinių tyrimų pagrindų programoje turėtų būti numatytas 
atitinkamas finansavimas, skirtas įvairių gripo pandemijos ir kitų epidemijų aspektų 
tyrimo projektams; 

26. pritaria Komisijos įsipareigojimui skirti 80 milijonų eurų trečiosioms šalims kovai su 
gripu ir 20milijonų eurų mokslinių tyrimų fondui, sukurtam pagal 6 mokslinių tyrimų 
pagrindų programą. Tuo būdu bendras Komisijos įsipareigojimas sieks 100 milijonų eurų; 

27. pabrėžia, kad turi būti suteikta veiksminga finansinė pagalba, skirta paukščių gripo 
paliestoms Azijos ir Afrikos šalims, kad jos galėtų patobulinti savo sveikatos apsaugos 
sistemas ir ligų kontrolės priemones; 

28. atkreipia dėmesį, kad Europos Sąjunga teisėtą pagrindą skirti techninę, mokslinę ir 
ekonominę pagalbą nukentėjusioms šalims ir ypač pasitarnauti didinant sąmoningumą 
šiuo klausimu pasaulio mastu ir koordinuojant pasaulinį planą tarptautiniu, regioniniu, 
subregioniniu ir nacionaliniu mastu, pasinaudojant tinkamomis gairėmis ir veiksmų 
grafiku, kurį turėtų patvirtinti tarptautinės ir regioninės organizacijos ir nacionalinės 
vyriausybės;

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.
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PAGRINDIMAS

ĮŽANGA 

Tiek Europoje, tiek ir visame pasaulyje 9 dešimtmečio pabaigoje ėmė daugėti naminių 
paukščių populiacijos susirgimų, užsikrėtus ypatingai patogenišku gripo (HPAI) virusu. Iš 
esmės rizika žmonėms yra dvejopa, t.y. tiesioginis žmonių užsikrėtimas paukščių gripu arba 
galimybė kilti naujai A tipo gripo pandemijai. Turint omenyje didelį viruso paplitimą Azijoje, 
HPAI užsikrėtė tik keletas žmonių. 

Bendrai paėmus HPAI poveikis žmonių sveikatai buvo labai mažas ir iki 1997 m. beveik 
nepastebėtas. Infekcijų skaičius buvo nedidelis ir ribotas. Ši situacija Azijoje pasikeitė, kai 
1997 m. Honkonge, didelį mirtingumą žmonių tarpe sukėlusios HPAI A/H5N1 ligos protrūkio 
metu, buvo aptiktas A/H5N1 virusas. Ši infekcija išplito Pietryčių Azijos naminių paukščių 
populiacijoje. 2004 m. ir 2005 m. buvo pranešta apie 140 žmonių susirgimo atvejų, kurių 50 
% baigėsi mirtimi. Nesunki ir asimptomatinė infekcija, atrodo, yra reta. Be to, dar esama 
požymių, kad žmonių užsikrėtimo A/H5N1 galimybė nėra didelė (net ir per tiesioginį 
kontaktą). Be to, iki šiol dar nepatvirtinta, jog liga buvo perduota iš žmogaus žmogui. 

Šiuo metu infekcija užsikrėtę paukščiai aptikti ir keliose Europos šalyse (Rumunijoje, 
Kazachstane, Ukrainoje, Kroatijoje ir Turkijoje), taip pat Europos Sąjungoje (Italijoje, 
Austrijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Prancūzijoje ir okupuotoje Kipro Respublikos dalyje) ir 
Afrikoje. Atrodo, kad ji plinta toliau. Tiesioginė su A/H5N1 susijusi rizika Europos žmonėms 
yra nežymi, tačiau ne nulinė. ši rizika sietina su tam tikromis žmonių grupėmis (turinčiomis 
glaudų kontaktą su naminiais paukščiais). Rizika kitiems žmonėms, neturintiems kontakto su 
naminiais arba laukiniais paukščiais, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ELPKC)
Nuomone, turi būti beveik lygi nuliui. 

PRANEŠĖJO PASTABOS 

Pranešėjas atkreipia dėmesį, kad žinios apie paukščių gripą ir gripo pandemijos galimybę daro 
milžinišką įtaką žmonių ir institucijų nuomonei. Daugelis žmonių ir institucijų tapatina 
Europoje pasirodžiusį A/H5N1 virusą su pandemijos virusu. Dėl to pranešėjas pabrėžia, kad 
turėtų būti pagerinta informavimo strategija nacionaliniu ir Europos mastu. Be to, valstybės 
narės turėtų nustatyti geriausius informavimo būdus, kad informacija būtų prieinama visiems 
gyventojams. 

Komisija turėtų tapti valstybių narių ir ELPKC veiksmų koordinatore. Turėtų būti perskaityti 
ir kartu su kitomis gairėmis ir nacionaliniais kovos su gripu planais įsisąmoninti Komisijos 
komunikatai dėl pasirengimo gripo pandemijai ir atsako planavimo Europos bendrijoje 
(KOM(2005)0607) ir dėl bendrojo parengties visuomenės sveikatos krizėms planavimo 
koordinavimo stiprinimo ES (KOM(2005)0605). Gripo klausimams nagrinėti skirta ši 
pagrindinė dokumentacija:
1) WHO rekomendacijos ir ES komunikatai ir teisės aktai;
2) Techninė informacija ir instrukcijos, pavyzdžiui, pateiktos ELPKC ir WHO tinklapiuose 
(pvz., ELPKC patarimai keliaujantiems);
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3) Nacionaliniai planai ir instrukcijos.

Komunikatas dėl pasirengimo gripo pandemijai 

Pagrindinis komunikato ramstis – Skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema (EWRS). SARS 
atveju sukaupta patirtis ir du Europos mastu surengti mokymai, vienas kurių buvo skirtas 
kovai su gripo pandemija, parodė, kad reikia stiprinti ryšius su atsakingomis už visuomenės 
sveikatą nacionalinėmis institucijomis, privalančiomis atlikti rizikos įvertinimą ir 
monitoringą. 
Vienas iš sprendimų galėtų tapti ELPKC valdomos EWRS dalies, skirtos rizikos įvertinimo ir 
monitoringo koordinavimui, sukūrimas. Tai užtikrins tinkamus ryšius pavojaus sveikatai 
klausimais tarp ELPKC ir atsakingų už visuomenės sveikatą nacionalinių institucijų. Vis dėlto 
išliks būtinybė pranešti valstybėms narėms apie priemones, kurių, remdamasi, pavyzdžiui, 
EWRS, ėmėsi Komisija dar prieš kontrolės priemonių įgyvendinimą. Galima teigti, kad 
dabartinis mechanizmas „užverčia“ naudotojus išvadomis apie krizes. Pakeisti šią situaciją 
galima būtų papildomai apmokant vartotojus, tačiau, atrodo, kad teks sukurti naują 
mechanizmą, kuris užtikrintų tinkamus ryšius tokiomis aplinkybėmis. 

Nors apie tai šiek tiek užsimenama išvadose, Komunikate nėra atskiro skirsnio, skirto 
tarpsektorinių planų kūrimui nacionaliniu mastu. Šį klausimą reikėtų laikyti ypač svarbiu. 
Daugiau dėmesio turėtų būti skirta klausimams, susijusiems su įvykių ir veiksmų vienose 
šalyse poveikiu kitoms (pvz., sienų uždarymas). 

Neaiškus EMEA vaidmuo. Vienas svarbiausių uždavinių pandemijos metu bus antivirusinių 
vaistų, o vėlesnėje pandemijos stadijoje vakcinos, naudojimo veiksmingumo įvertinimas. Taip 
pat reikia nustatyti ir ištirti bet kokius neigiamus rezultatus, pranešimus apie nenorą vartoti 
vaistus. Įtariama, kad pandemijos metu įprastas ES atitinkamų veiksmų tempas bus per lėtas. 
Dėl to svarbu apibrėžti, kas bus atsakingas už šį darbą, kad galima būtų atlikti 
paruošiamuosius veiksmus, parengti ir pasirašyti protokolus. 

Bendrai tariant pranešėjas atkreipia dėmesį į tai, kad daugelyje šalių nesukurti vakcinos 
įsigijimo ir naudojimo pandemijos metu planai. Dėl šios priežasties turėtų būti imtasi 
papildomų priemonių šiems planams sukurti. Taip pat svarbu, kad Komisijai būtų suteikti 
įgaliojimai sudaryti atsargos fondą Bendrijos mastu. Komisijai taip pat siūloma palaikyti 
ryšius su vakcinos gamintojais tam, kad būtų galima įvertinti vakcinos gamybos pajėgumus ir 
galimybę gauti pakankamą jos kiekį pandemijos atveju.

Pranešėjas sveikina faktą, kad paukščių gripo paliestoms Azijos ir Afrikos šalims buvo 
suteikta žymi finansinė pagalba, kad jos galėtų patobulinti savo sveikatos apsaugos sistemas ir 
ligų kontrolės priemones. Be to, Europos Sąjunga turėtų skirti techninę, mokslinę ir 
ekonominę pagalbą nukentėjusioms šalims ir ypač pasitarnauti didinant sąmoningumą šiuo 
klausimu pasaulio mastu ir koordinuojant pasaulinį planą tarptautiniu, regioniniu, 
subregioniniu ir nacionaliniu mastu, pasinaudojant tinkamomis gairėmis ir veiksmų grafiku. 

Komunikatas dėl bendrojo parengties planavimo
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Viena svarbi su šiuo dokumentu susijusi problema yra tai, kad neaišku kaip bus pasinaudota 
ligos specialistais konkrečioje krizinėje situacijoje, kad analitinė informacija ir veiksmai būtų 
paremti įrodymais. Ankstesnių krizinių situacijų, pavyzdžiui, baltųjų miltelių siuntinėjimo 
(2001) ir SARS protrūkio (2003), metu sukaupta patirtis parodė, kad sunki našta gula ant 
nedidelio skaičiaus specialistų pečių, kurie tuo pat metu privalo teikti patarimus vietiniu, 
nacionaliniu ir ES lygiu. Pranešėjas nemano, kad ekspertų registracija (sąrašas) nebus 
veiksminga krizės atveju, kadangi šie ekspertai reikalingi darbui nacionaliniu mastu. 
Tinkamesnė alternatyva – papildomos investicijos (pavyzdžiui, per ELPKC) į labiausiai 
užleistas sritis ir bendro pobūdžio specialistų ruošimą.
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