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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kansainvälisestä terveyssäännöstöstä
(2007/0000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan, jossa määrätään 
yhteismarkkinoiden perustamisesta siten, että poistetaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta 
rajoittavat esteet, 

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2007 hyväksytyn päätöslauselman yhteisön toimista 
valtioiden rajat ylittävien terveydenhoitopalvelujen järjestämiseksi1, 

– ottaa huomioon Maailman terveyskokouksen raportin (WHA 58.) kansainvälisestä 
terveyssäännöstöstä sekä 26. toukokuuta 2006 hyväksytyn Maailman terveyskokouksen 
päätöslauselman, jossa kehotetaan noudattamaan vapaaehtoispohjalta niitä säännöstön 
sääntöjä, joita pidetään merkityksellisinä pandeemisen influenssan kannalta (WHA 59.2),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004, 
annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen 
keskuksen perustamisesta2, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 2119/98/EY, tehty 24 päivänä syyskuuta 1998, tartuntatautien epidemiologisen 
seurannan ja valvonnan verkoston perustamisesta yhteisöön3 sekä komission päätöksen 
2000/57/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1999, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o 2119/98/EY säädetystä varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmästä4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on viime aikoina jouduttu 
vastaamaan uusiin haasteisiin, joita taudit ovat aiheuttaneet kansanterveydelle; katsoo, että 
tautien leviämiseen on vastattava Euroopan tasolla,

B. katsoo, että liikkuvassa ja globalisoituvassa maailmassa yleiseurooppalaisen ja 
kansainvälisen ulottuvuuden käsittävä kansanterveyden suojelu tulee yhä tärkeämmäksi,

C. katsoo, että ensisijaisesti olisi pyrittävä varmistamaan mahdollisimman tehokas suojelu 
infektiosairauksien maailmanlaajuista leviämistä ja kansainvälisiä kansanterveydellisiä 
hätätilanteita vastaan, mutta kuitenkin siten, että häiritään mahdollisimman vähän 
kansainvälistä liikennettä,

D. katsoo, että EY:n perustamissopimuksen 5 artiklan mukaisesti on noudatettava 

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0073.
2 EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.
3 EYVL L 268, 3.10.1998, s. 1.
4 EYVL L 21, 26.1.2000, s. 32.
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toissijaisuusperiaatetta, sillä terveyspalvelujen järjestäminen kuuluu jäsenvaltioiden 
omaan toimivaltaan,

1. tunnustaa, että on tärkeää luoda selkeä ja kattava kansainvälinen mekanismi, jonka 
tavoitteena on ehkäistä ja valvoa tautien leviämistä, antaa suoja niitä vastaan sekä luoda 
edellytykset torjuntatoimille, jotka ovat oikeassa suhteessa riskeihin;

2. antaa tunnustusta edellä mainitulle Maailman terveyskokouksen päätöslauselmalle, jossa 
kehotetaan noudattamaan vapaaehtoispohjalta niitä kansainvälisen terveyssäännöstön 
sääntöjä, joita pidetään merkityksellisinä lintuinfluenssan ja ihmisten pandeemisen 
influenssan kannalta;

3. suhtautuu myönteisesti komission näkemyksiin tarkistetun kansainvälisen 
terveyssäännöstön täytäntöönpanosta, jotka se esitti tiedonannossaan (KOM(2006)0552), 
jonka tarkoituksena on virittää asiasta jäsennetty keskustelu neuvoston ja parlamentin 
kanssa;

4. korostaa, että on erittäin tärkeää panna kansainvälinen terveyssäännöstö täytäntöön 
mahdollisimman pian ja lujittaa samalla nykyisiä järjestelmiä ja rakenteita;

5. korostaa, että kansainvälinen terveyssäännöstö on pantava täytäntöön koordinoidusti eri 
puolilla yhteisöä;

6. huomauttaa kuitenkin samalla, että jäsenvaltioiden toimivallan ja toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti terveyspalvelujen järjestäminen kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen 
toimivaltaan;

7. panee merkille, että kansainvälisen terveyssäännöstön 43 artiklan mukaisesti kyseinen 
kansainvälinen mekanismi ei saa olla kansainvälisen liikenteen kannalta rajoittavampi 
eikä yksityishenkilöiden kannalta häiritsevämpi tai pakottavampi kuin kohtuullisesti 
käytettävissä olevat vaihtoehdot, joilla päästäisiin asianmukaiseen terveyden suojaan;

8. katsoo, että on tuettava tietojärjestelmien – sekä terveyspalvelujen tarjoajien väliseen 
tiedonvaihtoon että potilaille tarkoitettujen tietojärjestelmien – kehittämistä, jotta 
riskeihin voidaan puuttua paremmin; tähdentää lisäksi, että kyseisten tietojärjestelmien 
turvallisuutta on parannettava;

9. on vakuuttunut, että on ehdottoman välttämätöntä tukea naapurivaltioita ja kolmansia 
maita ja tehdä yhteistyötä niiden kanssa, jotta voidaan taata suojelun ja valmiustilan 
korkea taso globalisoituvassa ja liikkuvassa maailmassa; 

10. korostaa, että kansallisten viranomaisten sekä kansallisten ja EU:n viranomaisten on 
tehtävä kansanterveyttä koskevia tietoja vaihtaessaan läheistä yhteistyötä, jotta voidaan 
huolehtia säännöstön mahdollisimman hyvästä täytäntöönpanosta ja antaa EU:n 
kansalaisille parempi suoja kansainvälisiä kansanterveydellisiä hätätilanteita vastaan;

11. palauttaa mieliin tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen ECDC:n ja 
EU:n kansanterveysuhkia koskevan varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän EWRS:n 
tehtävän terveyssäännöstön täytäntöönpanossa;
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12. tukee ajatusta poistaa kaikki esteet, jotka rajoittavat valtioiden rajat ylittävien 
terveydenhoitopalvelujen järjestämistä ja terveyspalvelujen vapaata liikkuvuutta; 

13. kehottaa jäsenvaltioita täyttämään kansainvälisessä terveyssäännöstössä vahvistetut 
velvoitteensa; 

14. kehottaa komissiota laatimaan ohjeita uhkien havaitsemiseen ja arviointiin;

15. pyytää komissiota samalla virallistamaan tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen 
keskuksen tehtävän kansainvälisen terveyssäännöstön täytäntöönpanossa, erityisesti sen 
toimialaan kuuluvia aiheita koskevien tietojen keruussa;

16. kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuuksia ja keinoja tukea asianmukaisten 
järjestelmien käyttöönottoa naapurivaltiossa ja kolmansissa maissa rahoituksen ja 
alueellisten kehitysvälineiden avulla;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Maailman terveysjärjestön Euroopan 
aluetoimistolle. 
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PERUSTELUT

Tässä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä esitetään Maailman terveyskokouksessa vuonna 
2005 tarkistetun kansainvälisen terveyssäännöstön täytäntöönpanoa koskevat näkemykset. 

Kansainvälinen terveyssäännöstö on kansainvälinen oikeudellinen asiakirja, jonka tavoitteena 
on ehkäistä ja valvoa tautien leviämistä, antaa suoja niitä vastaan sekä luoda edellytykset 
torjuntatoimille, jotka ovat oikeassa suhteessa riskeihin.

Terveyssäännöstön toimiminen käytännössä edellyttää tiivistä koordinointia komission ja 
jäsenvaltioiden välillä. Toimimalla yhdessä Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot voivat 
huolehtia säännöstön mahdollisimman hyvästä täytäntöönpanosta ja parantaa EU:n 
kansalaisten suojelua kansainvälisiä kansanterveydellisiä hätätilanteita vastaan.

Erityisesti tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisella keskuksella ECDC:llä ja EU:n 
kansanterveysuhkia koskevalla varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmällä EWRS:llä on 
ratkaisevan tärkeä tehtävä terveyssäännöstön täytäntöönpanossa.

Tässä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä korostetaan seuraavassa tiivistettyjä aiheita:

– kansainvälisen terveyssäännöstön täytäntöönpano koordinoidusti eri puolilla yhteisöä 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti,

– tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen ECDC:n ja EU:n 
kansanterveysuhkia koskevan varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän EWRS:n tehtävän 
selkeyttäminen,

– kansainvälisen liikenteen ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden rajoitusten välttäminen 
kansainvälisen terveyssäännöstön täytäntöönpanon yhteydessä,

– kansallisten sekä kansallisten ja EU:n viranomaisten läheisen yhteistyön tarve,

– asianmukaisen varoitusjärjestelmän perustaminen kansainvälisiä kansanterveydellisiä 
hätätilanteita vastaan naapurivaltioissa ja kolmansissa maissa.


