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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον Διεθνή Κανονισμό Υγείας
(2007/0000(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης ΕΚ, που προβλέπει τη δημιουργία μιας ενιαίας 
αγοράς, με την απομάκρυνση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την κοινοτική δράση 
για την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης1,– έχοντας υπόψη την έκθεση 
της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας (ΠΣΥ 58) σχετικά με τον Διεθνή Κανονισμό Υγείας
(ΔΚΥ), καθώς και το ψήφισμα της ΠΣΥ, της 26ης Μαΐου 2006, που ζητούσε την 
εθελοντική ταχεία εφαρμογή ορισμένων στοιχείων των διεθνών κανόνων στον τομέα της 
υγείας σε σχέση με μια πανδημία γρίπης (ΠΣΥ 59.2),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων2, την απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1998, για τη δημιουργία 
δικτύου επιδημιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών στην 
Κοινότητα3, καθώς και την απόφαση της Επιτροπής αριθ. 2000/57/ΕΚ, της 22ας 
Δεκεμβρίου 1999, για σύστημα έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης για την πρόληψη 
και τον έλεγχο μεταδοτικών ασθενειών δυνάμει της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2007),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πρόσφατο παρελθόν, εμφανίσθηκαν νέα προβλήματα όσον 
αφορά τις μεταδοτικές ασθένειες, τόσο για την εθνική, όσο και για τη διεθνή δημόσια 
υγεία και εκτιμώντας ότι η διάδοση των μεταδοτικών ασθενειών είναι αναγκαίο να 
αντιμετωπισθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,

Β. εκτιμώντας ότι, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από μεγάλη κινητικότητα και από τη 
διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, αυξάνεται και η ανάγκη για μια πανευρωπαϊκή και 
διεθνή διάσταση της προστασίας της δημόσιας υγείας,

Γ. εκτιμώντας ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού 
επιπέδου προστασίας από την παγκόσμια διάδοση μεταδοτικών ασθενειών και 
αντιμετώπισης των διεθνών υγειονομικών συναγερμών, με την ελάχιστη δυνατή επίδραση 
στις διεθνείς συγκοινωνίες,

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2007)0073.
2 ΕΕ L 142, 30.4.2004, σ. 1.
3 ΕΕ L 268, 3.10.1998, σ. 1.
4 ΕΕ L 21, 26.1.2000, σ. 32.
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΚ, πρέπει να γίνεται 
σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας, εφόσον η οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες των μεμονωμένων κρατών μελών,

1. αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η ύπαρξη ενός σαφούς και ολοκληρωμένου διεθνούς 
μηχανισμού με στόχο την πρόληψη των μεταδοτικών ασθενειών, την προστασία από 
αυτές και τον έλεγχο της διάδοσής τους, αλλά και τον σχεδιασμό μιας αντίδρασης των 
υπηρεσιών υγείας που θα είναι ανάλογη των αντιμετωπιζόμενων κινδύνων·

2. κρίνει θετικά το προαναφερθέν ψήφισμα της ΠΣΥ, που ζητούσε την εθελοντική γρήγορη 
εφαρμογή ορισμένων στοιχείων του ΔΚΥ σε σχέση με μια παγκόσμια εξάπλωση της 
γρίπης των πτηνών και μιας πανδημίας γρίπης·

3. επιδοκιμάζει τις απόψεις της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή του αναθεωρημένου 
ΔΚΥ, όπως εκφράσθηκαν στην ανακοίνωσή της (COM(2006)0552), με στόχο την 
προώθηση ενός δομημένου διαλόγου με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο·

4. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη εφαρμογής του ΔΚΥ το ταχύτερο δυνατόν, και 
ταυτόχρονης ενίσχυσης των υπαρχόντων συστημάτων και δυνατοτήτων·

5. τονίζει την ανάγκη συντονισμένης εφαρμογής του ΔΚΥ σε ολόκληρη την Κοινότητα·

6. επισημαίνει, ωστόσο, ότι στη βάση των εξουσιών τους και της αρχής της 
επικουρικότητας, τα κράτη μέλη είναι τα μόνα αρμόδια να οργανώσουν τις υγειονομικές 
υπηρεσίες τους·

7. σημειώνει ότι αυτός ο διεθνής μηχανισμός "δεν είναι περισσότερο περιοριστικός για τις 
διεθνείς μετακινήσεις ούτε περισσότερο παρεμβατικός ή οχληρός για τα πρόσωπα απ’ ό,τι 
εύλογα διαθέσιμα εναλλακτικά μέτρα που θα μπορούσαν να επιτύχουν το κατάλληλο 
επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας" (άρθρο 43 του Διεθνούς Κανονισμού Υγείας)·

8. πιστεύει ότι, για την καλύτερη αντιμετώπιση των κινδύνων, πρέπει να υποστηριχθεί η 
ανάπτυξη συστημάτων πληροφόρησης, τόσο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
επαγγελματιών του χώρου της Υγείας, όσο και για την προσφορά πληροφοριών προς τους 
ασθενείς· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η ασφάλεια των προαναφερθέντων 
συστημάτων πληροφόρησης·

9. είναι πεπεισμένο ότι, για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας και ετοιμότητας, σε 
έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και από μια 
έντονη κινητικότητα, είναι απολύτως αναγκαία η υποστήριξη και η συνεργασία με τις 
γειτονικές και τρίτες χώρες·

10. υπογραμμίζει την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών, αλλά και 
μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, κατά την ανταλλαγή πληροφοριών στο πεδίο της 
προστασίας της δημόσιας υγείας, ώστε να βελτιστοποιηθεί η εφαρμογή των αναγκαίων 
μέτρων και να προστατεύονται καλύτερα οι ευρωπαίοι πολίτες σε περιπτώσεις 
υγειονομικών συναγερμών διεθνούς εμβέλειας·

11. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη και τον 
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Έλεγχο των Μεταδοτικών Ασθενειών, καθώς και του συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης και αντίδρασης της ΕΕ για απειλές στη δημόσια υγεία, στην εφαρμογή 
του Διεθνούς Κανονισμού Υγείας και σε περιπτώσεις συναγερμών·

12. υποστηρίζει την ιδέα της εξάλειψης όλων των εμποδίων στη διαμεθοριακή παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών υγείας·

13. προτρέπει τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές ορίζονται 
στον Διεθνή Κανονισμό Υγείας·

14. καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την ανίχνευση 
και την αξιολόγηση των κινδύνων·

15. καλεί επίσης την Επιτροπή να επισημοποιήσει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την 
Πρόληψη και τον Έλεγχο των Μεταδοτικών Ασθενειών στην εφαρμογή του Διεθνούς 
Κανονισμού Υγείας, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για θέματα που εμπίπτουν 
στην εντολή του·

16. καλεί την Επιτροπή να εξεύρει τρόπους και μέσα για να υποστηρίξει τη δημιουργία 
κατάλληλων συστημάτων στις γειτονικές και τις τρίτες χώρες, μέσω μηχανισμών 
χρηματοδότησης και περιφερειακής ανάπτυξης·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στο Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας περιγράφει τις απόψεις σχετικά με την εφαρμογή του 
Διεθνούς Κανονισμού Υγείας (ΔΚΥ), που αναθεωρήθηκε το 2005 από την Παγκόσμια 
Συνέλευση Υγείας.

Ο ΔΚΥ είναι ένα διεθνές νομικό μέσο που έχει ως στόχο την πρόληψη των μεταδοτικών 
ασθενειών, την προστασία από αυτές και τον έλεγχο της διάδοσής τους, καθώς και την 
εκδήλωση μιας αντίδρασης, στο επίπεδο της δημόσιας υγείας, που θα είναι ανάλογη του 
αντιμετωπιζόμενου κινδύνου.

Για να λειτουργήσει στην πράξη ο ΔΚΥ, θα χρειασθεί στενός συντονισμός μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών. Μέσω μιας τέτοιας συνεργασίας, θα γίνει δυνατή η 
βελτιστοποίηση της εφαρμογής του ΔΚΥ και η αναβάθμιση της προστασίας των ευρωπαίων 
πολιτών σε περιπτώσεις υγειονομικών συναγερμών διεθνούς εμβέλειας.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Μεταδοτικών Ασθενειών, 
καθώς και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης της ΕΕ για απειλές στη 
δημόσια υγεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του ΔΚΥ.

Συνοπτικά, η παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας επισημαίνει τα εξής ζητήματα:

- εφαρμογή του Διεθνούς Κανονισμού Υγείας κατά τρόπο συντονισμένο σε όλη την 
Κοινότητα, στη βάση της αρχής της επικουρικότητας,

- αποσαφήνιση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των 
Μεταδοτικών Ασθενειών, καθώς και του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και 
αντίδρασης της ΕΕ για απειλές στη δημόσια υγεία,

- αποφυγή των περιορισμών στις διεθνείς συγκοινωνίες και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων, κατά την εφαρμογή του ΔΚΥ,

- ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών, αλλά και μεταξύ εθνικών και 
ευρωπαϊκών αρχών,

- θέσπιση κατάλληλων συστημάτων ανίχνευσης υγειονομικών κινδύνων διεθνούς εμβέλειας, 
στις γειτονικές και τρίτες χώρες.


