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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl tarptautinių sveikatos taisyklių
(2007/0000(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 3 straipsnį, pagal kurį sukuriama bendroji rinka pašalinant 
kliūtis laisvam asmenų judėjimui,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl Bendrijos veiksmų siekiant 
užtikrinti tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą1,

– atsižvelgdamas į Pasaulinės sveikatos asamblėjos pranešimą (WHA 58.) dėl tarptautinių 
sveikatos taisyklių ir Pasaulinės sveikatos asamblėjos (PSA) 2006 m. gegužės 26 d. 
rezoliuciją, kurioje raginama savanoriškai taikyti tam tikras tarptautines sveikatos 
taisykles, susijusias su gripo pandemija (WHA 59.2);

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 21 d. reglamentą (EB) 
Nr. 851/2004, pagal kurį įsteigiamas Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras2, 
Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. 2119/98/EB, pagal 
kurį sukuriamas užkrečiamų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės Europos 
Sąjungoje tinklas3 ir Komisijos 1999 m. gruodžio 22 d. sprendimą 2000/57/EB dėl 
skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemos užkrečiamųjų ligų prevencijai ir kontrolei 
atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 2119/98/EB4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2007),

A. kadangi netolimoje praeityje valstybių narių ir tarptautiniu lygmeniu buvo susidurta su 
naujais ligų visuomenės sveikatai iškeltais uždaviniais; kadangi su ligų plitimu būtina 
kovoti Europos lygmeniu,

B. kadangi labai judriame ir vis globalėjančiame pasaulyje atsiranda vis didesnis poreikis 
turėti visuomenės sveikatos apsaugą, kuri veiktų visos Europos ir tarptautiniu lygmeniu, 

C. kadangi pirmiausia turėtų būti siekiama užtikrinti maksimalią apsaugą nuo globaliai 
plintančių infekcinių ligų ir nuo tarptautinio masto visuomenės sveikatos krizių, bet taip, 
kad tai sukeltų minimalius nepatogumus tarptautiniam eismui, 

D. kadangi remiantis EB sutarties 5 straipsniu turi būti laikomasi subsidiarumo principo, nes 
sveikatos paslaugų organizavimas priskiriamas valstybių narių kompetencijai, 

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0073.
2 OL L 142, 2004 04 30, p. 1.
3 OL L 268, 1998 10 03, p. 1.
4 OL L 21, 2000 01 26, p. 32.
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1. pripažįsta, kad svarbu sukurti aiškų ir suprantamą tarptautinį mechanizmą, kurio tikslas 
būtų užkirsti kelią ligoms, apsaugoti nuo ligų ir kontroliuoti ligų plitimą bei sudaryti 
sąlygas riziką atitinkančiai visuomenės sveikatos reagavimo sistemai; 

2. teigiamai vertina aukščiau minėtą Pasaulinės sveikatos asamblėjos rezoliuciją, kurioje 
raginama savanoriškai taikyti tam tikras tarptautines sveikatos taisykles, susijusias su 
paukščių ir žmonių gripo pandemija; 

3. pritaria Komisijos nuomonei dėl peržiūrėto Tarptautinių sveikatos taisyklių 
įgyvendinimo, kurią ji išreiškė savo komunikate (COM(2006)0552), kuriuo siekiama 
skatinti struktūrines diskusijas su Taryba ir Parlamentu;

4. pabrėžia, kad Tarptautines sveikatos taisykles būtina įgyvendinti kuo skubiau, kartu 
stiprinant esamas sistemas ir pajėgumus,

5. pabrėžia, kad Tarptautines sveikatos taisykles derinimo būdu būtina įgyvendinti visoje 
Bendrijoje,

6. tačiau kartu pabrėžia, kad remdamosi savo galiomis ir subsidiarumo principu, valstybės 
narės turėtų pačios organizuoti sveikatos paslaugų teikimą,  

7. pabrėžia, kad tarptautinis mechanizmas „negali labiau riboti tarptautinio eismo ir negali 
asmenų atžvilgiu būti labiau invazinis ar nepageidaujamas nei pagrįstai žinomos 
alternatyvos, kuriomis būtų galima pasiekti tinkamą sveikatos apsaugos lygį“ (43 
Tarptautinių sveikatos taisyklių straipsnis),

8. mano, kad siekiant geriau atsižvelgti į riziką, būtina remti informacijos sistemų (ir skirtų 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams keistis informacija, ir teikiančių informaciją 
pacientams) plėtrą; pabrėžia, kad būtina gerinti minėtųjų informacijos sistemų saugumą;

9. yra įsitikinęs, kad siekiant aukšto apsaugos ir pasirengimo lygio labai judriame ir vis 
globalėjančiame pasaulyje, būtina bendradarbiauti su kaimyninėmis ir trečiosiomis 
šalimis ir jas remti;

10. pabrėžia, kad valstybių narių institucijos ir Europos ir valstybių narių institucijos turėtų 
glaudžiai bendradarbiauti keisdamosi informacija apie visuomenės sveikatos saugumą, 
kad būtų galima tinkamiau įgyvendinti Tarptautines sveikatos taisykles ir geriau saugoti 
ES piliečius nuo tarptautinio masto visuomenės sveikatos krizių (TMVSK),

11. primena Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ELPKC) ir ES skubaus įspėjimo ir 
reagavimo sistemos (SĮRS), susijusios su visuomenės sveikatai kylančiais pavojais, 
vaidmenį įgyvendinant Tarptautines sveikatos taisykles ir kilus pavojui, 

12. pritaria idėjai pašalinti visas kliūtis, užkertančias kelią sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimui tarptautiniu mastu ir trukdančias laisvam sveikatos priežiūros paslaugų 
judėjimui, 

13. ragina valstybes nares įvykdyti Tarptautinėse sveikatos taisyklėse numatytus 
įsipareigojimus,
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14. ragina Komisiją parengti gaires, pagal kurias būtų galima nustatyti ir įvertinti pavojų,

15. kartu prašo Komisijos oficialiai apibrėžti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 
vaidmenį įgyvendinant Tarptautines sveikatos taisykles, ypač atsižvelgiant į informacijos 
jo veiklai priskiriamais klausimais rinkimą, 

16. ragina Komisiją surasti kelių ir būdų, kaip būtų galima remti atitinkamų sistemų sukūrimą 
kaimyninėse ir trečiosiose šalyse panaudojant finansavimą ir regionines plėtros 
priemones, 

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams bei Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam 
komitetui.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šiame paties komiteto iniciatyva parengtame pranešime pateikiamas požiūris į 2005 m. 
Pasaulinėje sveikatos asamblėjoje peržiūrėtos Tarptautinių sveikatos taisyklių įgyvendinimą.  

Tarptautinės sveikatos taisyklės yra tarptautinė teisinė priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią 
ligoms, apsaugoti nuo ligų ir kontroliuoti ligų plitimą bei sudaryti sąlygas riziką atitinkančiai 
visuomenės sveikatos reagavimo sistemai. 

Kad Tarptautinės sveikatos taisyklės būtų taikomos praktiškai, reikia, kad Komisija ir 
valstybės narės glaudžiai bendradarbiautų. Veikdamos kartu valstybės narės ir Europos 
Sąjunga galėtų pasirūpinti, kad taisyklės būtų optimaliai įgyvendintos ir kad ES piliečiai būtų 
geriau apsaugoti nuo tarptautinio masto visuomenės sveikatos krizių. 

Įgyvendinant Tarptautines sveikatos taisykles pagrindinį vaidmenį atlieka Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centras (ELPKC) ir ES skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema 
(SĮRS), susijusi su visuomenės sveikatai kylančiais pavojais. 

Trumpai tariant, šis paties komiteto iniciatyva parengtas pranešimas apima tokius klausimus: 

– Tarptautinių sveikatos taisyklių įgyvendinimą derinimo būdu visoje Bendrijoje remiantis 
subsidiarumo principu,

– Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ELPKC) ir ES skubaus įspėjimo ir reagavimo 
sistemos (SĮRS), susijusios su visuomenės sveikatai kylančiais pavojais, vaidmens 
patikslinimą,

– vengimą apriboti tarptautinį eismą ir laisvą asmenų judėjimą įgyvendinant Tarptautines 
sveikatos taisykles,

– būtinybę glaudžiai bendradarbiauti valstybių narių institucijoms ir Europos ir valstybių 
narių institucijoms,

– atitinkamų įspėjimo apie tarptautinio masto visuomenės sveikatos krizes sistemų sukūrimą 
kaimyninėse ir trečiosiose šalyse.


