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Valtuuskunnille toimitetaan tämän ilmoituksen liitteessä puheenjohtajavaltion laatima taustaasiakirja. Asiakirjassa on taustatietoa neuvoston (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttajaasiat) istunnossa 13. helmikuuta 2020 käytävää keskustelua varten sekä kysymyksiä keskustelun
helpottamiseksi.
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Neuvosto (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat), 13. helmikuuta 2020
UUSI KORONAVIRUS (2019-nCoV)
Puheenjohtajavaltion tausta-asiakirja
Kun Hubein maakunnassa Kiinassa sijaitsevasta Wuhanin kaupungista oli joulukuun 2019 lopulla
saatu ensimmäiset tiedot akuutin hengitystieoireyhtymän sairaustapauksista, Kiinan
tautienehkäisy- ja -valvontakeskus määritteli taudinaiheuttajaksi uuden koronaviruksen
(2019-nCoV). Taudinpurkaus on kehittynyt nopeasti, ja se vaikuttaa Kiinan muihin osiin ja useisiin
Aasian, Euroopan ja Pohjois-Amerikan maihin sekä Australiaan.
Koronavirukset tunnistettiin 1960-luvun puolivälissä, ja niiden tiedetään tartuttavan ihmisiä ja eri
eläinlajeja (linnut ja nisäkkäät mukaan luettuina). Ihmisillä tämä virusryhmä aiheuttaa sairauksia,
jotka vaihtelevat tavallisesta vilustumisesta vakavampiin tai jopa kuolemaan johtaviin Lähi-idän
hengitystieoireyhtymään (MERS) ja vakavaan akuuttiin hengitystieoireyhtymään (SARS).
2019-nCoV on uusi koronaviruskanta, jota ei ole aiemmin havaittu ihmisissä. Uusien
virusinfektioiden puhkeaminen ihmisissä on aina kansanterveydellinen huolenaihe erityisesti silloin,
kun viruksen ominaisuuksista, sen leviämisestä ihmisten välillä, siitä aiheutuvien infektioiden
vakavuudesta tai hoidosta ei ole juurikaan tietoa.
Kun EU:ssa oli todettu kolme ensimmäistä tapausta 24. tammikuuta 2020, puheenjohtajan
tukiryhmä piti ylimääräisen kokouksen 27. tammikuuta 2020.
EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Kroatia päätti 28. tammikuuta 2020 aktivoida EU:n poliittisen
kriisitoiminnan integroidut järjestelyt (IPCR) tietojenvaihtoa varten. IPCR on EU:n kehys, jolla
koordinoidaan monialaisia kriisitoimia korkeimmalla poliittisella tasolla. Siihen osallistuvat
puheenjohtajavaltio, komissio, EUH, asiaankuuluvat virastot, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan
kabinetti sekä asiantuntijoita jäsenvaltioista ja asiaankuuluvista kansainvälisistä järjestöistä. ICPR:n
tietojenvaihto tapahtuu erityisellä verkkoalustalla, joka sisältää yhteisen tilannetietoisuuden
ja -analyysin tukivoimavaran (ISAA) raportteja, tilannekarttoja ja sidosryhmien kannanottoja.
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Samana päivänä Ranska pyysi unionin pelastuspalvelumekanismilta apua konsulituen tarjoamista
varten, jotta EU-kansalaisia voidaan palauttaa kotiin Wuhanista.
WHO julisti 30. tammikuuta 2020 uuden koronaviruksen aiheuttaman epidemian kansainväliseksi
kansanterveysuhaksi. Se kehotti kaikkia maita valmistautumaan uuden koronaviruksen
(2019-nCoV) leviämisen torjuntaan, mukaan lukien aktiivinen seuranta, varhainen havaitseminen,
eristäminen ja tapausten hallinta, kontaktien jäljittäminen ja leviämisen ehkäiseminen.
EU:ssa terveysturvakomitea1 koordinoi yhdessä komission kanssa riski- ja kriisiviestintää ja
jäsenvaltioiden reagointia rajat ylittäviin vakaviin terveysuhkiin. Terveysturvakomitea on
kokoontunut kuusi kertaa 7. helmikuuta 2020 mennessä.
Puheenjohtajavaltio kutsui 7. helmikuuta 2020 koolle korkean tason videokonferenssin, jossa
jäsenvaltioiden valtuuskunnilla sekä komission ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen
(ECDC) edustajilla oli tilaisuus tarkastella tilannetta ja keskustella 2019-nCoV -epidemiaan
liittyvistä kansanterveyden kannalta tärkeistä kysymyksistä. Jäsenvaltiot vaihtoivat tietoja
toteutetuista toimenpiteistä ja toimista. Lisäksi ne jakoivat ja vertailivat kokemuksia
kansanterveysuhkiin reagoimista koskevien kansallisten järjestelmien aktivoinnista. Keskustelussa
kävi ilmi, että kansallisten järjestelmien aktivointiaste vaihteli kunkin jäsenvaltion epidemiologisen
tilanteen mukaan, mutta valmius käsitellä 2019-nCoV -epidemiaa on hyvä sekä jäsenvaltioissa että
EU-elimissä.
Jäsenvaltiot panivat myös huolestuneina merkille, että odottamattomat tilanteet kolmansissa maissa
voivat vaikuttaa kielteisesti lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden toimitusketjuihin EU:ssa. Tässä
erityistilanteessa toimitusjärjestelmät ovat alttiita tuotannon keskeytyksille Kiinassa, koska monia
kansanterveyteen kohdistuvien uhkien tehokkaan lieventämisen kannalta kriittisiä tuotteita, kuten
henkilönsuojaimia ja vaikuttavia aineita, tuodaan Kiinasta. Monet jäsenvaltiot toivoivat, että tätä
kysymystä tarkasteltaisiin lähemmin.

1

Valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista annetun päätöksen N:o 1082/2013/EU 17
artiklan 2 kohdan c alakohta.
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Ottaen huomioon edellä esitettyjen kysymysten luonteen ja vakavuuden puheenjohtajavaltio on
päättänyt kutsua koolle neuvoston istunnon. Tässä istunnossa ministereillä on tilaisuus vaihtaa
näkemyksiä, jotta saadaan poliittista ohjausta tehokasta ja koordinoitua toimintatapaa varten
kansanterveyden suojelemiseksi EU:ssa meneillään olevan 2019-nCoV -epidemian aiheuttamilta
uhkilta.
Keskustelun jäsentämiseksi valtuuskuntia pyydetään vastaamaan tässä esitettyihin
kysymyksiin.
KYSYMYKSIÄ KESKUSTELUN JÄSENTÄMISEKSI:
1.

Miten jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä voidaan vahvistaa tapauksissa, joissa tarvitaan
yhdenmukaista lähestymistapaa ennaltaehkäiseviin ja valmisteleviin toimenpiteisiin
kansanterveyden suojelemiseksi? Mikä on komission rooli jäsenvaltioiden tukemisessa?

2.

Ottaen huomioon, että taudinpurkaukset ja muut vakavat tapahtumat kolmansissa maissa
voivat vaikuttaa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden markkinoihin Euroopassa, mitä
yhteisiä toimia tarvitaan varmistamaan toimitusten kestävyys sisämarkkinoilla? Mitkä olisivat
sopivimmat keinot tämän tavoitteen saavuttamiseksi?
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