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Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi reageerimise kohta Ebola-puhangule
(2014/2842(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse arenguvoliniku Andris Piebalgse ning rahvusvahelise koostöö, 
humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgieva 5. septembri 2014. aasta 
avaldust ELi reageerimise kohta Ebola-puhangule,

– võttes arvesse 21. augustil 2014. aastal moodustatud Aafrika Liidu missiooni Aafrika 
Liidu toetus Ebola puhangu ohjeldamiseks Lääne-Aafrikas (ASEOWA),

– võttes arvesse organisatsiooni Piirideta Arstid rahvusvahelise tasandi presidendi dr 
Joanne Liu poolt 2. septembril 2014. aastal Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile 
esitatud eriülevaadet Ebola kohta,

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et Ebola-puhang Lääne-Aafrikas on siiani maailma kõige ohvriterohkem 
ning Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on kuulutanud välja rahvusvahelise 
tervisealase hädaolukorra; arvestades, et Guineas, Libeerias, Sierra Leones ja Nigeerias 
on sel aastal virusesse surnud üle 2100 inimese ning olukord halveneb kiiresti, mistõttu 
on vaja reageerida koordineeritult rahvusvahelisel tasandil; arvestades, et WHO 
hinnangul võib hukkunute arv jõuda 20 000ni;

B. arvestades, et vabaühenduse Piirideta Arstid sõnul ei ole suured riigid meetmeid võtnud; 

C. arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu kutsub kokku erakorralise koosoleku 
neljapäeval, 18. septembril 2014;

D. arvestades, et komisjon on tõsiselt mures haiguse edasise leviku pärast, mille üle ei ole 
veel kontrolli saavutatud, ja on alates 2014. aasta märtsist suurendanud meetmete 
võtmist;

E. arvestades, et kõik kohapeal viibivad organisatsioonid on rõhutanud, et patsientide 
isoleerimiseks ja ravimiseks on lisaks rahalistele vahenditele vaja kiiremas korras 
suurendada ka operatsioonivõimet, sealhulgas kvalifitseeritud inimressursse ja 
logistikavahendeid; 

F. arvestades, et Libeeria kaitseminister teatas eelmisel nädalal ÜRO 
Julgeolekunõukogule, et kaalul on kogu riigi püsimajäämine; 

G. arvestades, et komisjon jälgib olukorda Euroopa hädaolukordadele reageerimise 
keskuse kaudu, mis peaks olema ELi abi koordineerimise platvorm; 

H. arvestades, et komisjoni volinik Borg ütles kohtumisel parlamendi keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoniga 3. septembril 2014. aastal, et ELil on moraalne 
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kohustus aidata Ebola-puhanguga võitlevaid riike, kuna üksi ei suuda nad sellega toime 
tulla;

I. arvestades, et komisjoni volinik Borg on teatanud, et komisjon kavatseb suurendada 
rahastamist, kandes osa arenguabi rahastamisvahenditest üle humanitaarabi 
vahenditesse; arvestades, et EL on alates 2014. aasta märtsist eraldanud epideemia vastu 
võitlemiseks humanitaarabiks 11,9 miljonit eurot; arvestades, et augusti lõpus teatas 
WHO, et kavatseb eraldada 77 miljonit eurot;

J. arvestades, et president Barack Obama kavatseb suurendada olulisel määral USA 
jõupingutusi Ebola-puhangu leevendamiseks Lääne-Aafrikas, sealhulgas kaasata 
rohkem USA sõjaväge ja saata täiendavaid teisaldatavaid haiglaid, arste ja 
tervishoiuasjatundjaid, täiendada meditsiinivarusid ning õpetada välja 
tervishoiutöötajaid Libeerias ja teistes riikides;

K. arvestades, et WHO on hoiatanud, et Libeerias, mida viirus on Lääne-Aafrikas kõige 
enam tabanud, võib haigestuda veel tuhandeid inimesi;

L. arvestades, et Ebola levib inimeselt inimesele otsekontakti korral nakatunud verega, 
kehavedelikega või organitega või kaudselt kontakti korral saastunud keskkonnaga;

M. arvestades, et tervishoiutöötajatel on kõige suurem oht haigestuda Ebola viirusesse selle 
levikuviisi ja asjaolu tõttu, et nad töötavad ilma asjakohase kaitsevarustuse ja 
ettevalmistuseta; 

N. arvestades, et tavapärased vahendid viirusepuhangu vastu võitlemiseks ei ole olnud 
piisavalt mõjusad;

O. arvestades, et puhang paljastas kannatavate riikide tervishoiusüsteemide puudujäägid 
ning tungiva vajaduse nende tugevdamist toetada; 

P. arvestades, et Aafrika Liit nõuab tungivalt oma liikmesriikidelt, et nad tühistaksid 
viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud reisikeelu, sest see võib kahjustada piirkonna 
majandust;

Q. arvestades, et praeguse epideemia korral on suremus ligikaudu 55%;

R. arvestades, et passiivne immuniseerimine, mis hõlmab plasma ülekannet Ebola viiruse 
üleelanutelt, võis aidata Ebola viirusesse nakatunud kahel Ameerika arstil paraneda ja 
täielikult taastuda; arvestades, et samas on oluline mitte alahinnata komplikatsioone, 
mis kaasnevad passiivse immuniseerimisega kohapeal, arvestades ebakindlaid tingimusi 
haiglaravis ja logistilisi probleeme, nagu külmaahela säilitamine;

S. arvestades, et kriis on toonud esile kõnealuste riikide tervishoiusüsteemide nõrkuse;

T. arvestades, et vaktsiini kliinilisi uuringuid alustatakse kohe, kuid ravi ja 
proovivaktsiinid ei ole tõenäoliselt laialt kättesaadavad enne käesoleva aasta lõppu;

U. arvestades, et Ebola viiruse levikualas elab 4,5 miljonit alla 5-aastast last ja viirusesse 
nakatuvad oluliselt enam naised (75% juhtumitest), kuna nad täidavad hooldaja 
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ülesandeid; 

V. arvestades, et reisimise tõttu on haigestumise juhtumeid juba ka teistes riikides ja tekib 
uute epideemiapuhangute oht;

1. rõhutab, et Ebola epideemial on laastavad tagajärjed viies riigis, kus seda praegu esineb, 
st Guineas, Libeerias, Nigeerias, Sierra Leones ja Kongo Demokraatliku Vabariigi 
põhjaosas; rõhutab, et WHO andmetel on see siiani juhtumite arvu, surmade ja 
geograafilise ulatuse poolest suurim puhang, mis järjest hoogustub;

2. on seisukohal, et rahvusvaheline kogukond peab täitma olulisemat rolli, kuid samas 
peavad ka Aafrika riigid võtma endale osa vastutusest; palub riikidel, kellel on 
vahendeid katastroofidele reageerimiseks, saata Lääne-Aafrikasse viivitamatult 
täiendavaid meditsiinilisi, sõjalisi ja tsiviilvahendeid, et neid saaks kiiresti kasutada;

3. on arvamusel, et globaliseerunud maailmas peavad EL ja ÜRO kokku leppima 
sekkumise viisis, mis võimaldab lahendada ülemaailmse tervisealase hädaolukorra;

4. nõuab tungivalt, et Euroopa Liidu Nõukogu korraldaks ministrite kohtumise, et 
koostada hädaolukorra lahendamise plaan, mida hakata viivitamatult ellu viima, ja 
mobiliseerida meditsiinilisi ressursse ning leppida kokku liikmesriikide humanitaarabis 
ja pakkuda seda Euroopa Komisjoni kooskõlastatud viisil;

5. kutsub komisjoni üles hindama vajadusi ja koostama iga riigi kohta eraldi kava, et 
määrata kindlaks tervishoiutöötajate, mobiilsete laborite, laboriseadmete, kaitseriietuse 
ja isoleerimisruumide loomise vajadus; 

6. rõhutab, et kõnealune kriis juhib tähelepanu sellele, et rahvusvaheline kogukond peab 
enne 2015. aasta järgse tegevuskava rakendama hakkamist lahendama 2015. aasta 
tegevuskavas lahendamata küsimused ning tegelema eelkõige tervishoiu- ja 
haridusküsimustega arenguriikides;

7. rõhutab, et võitlus Ebola vastu ei tohiks viia ellujäänud patsientide häbimärgistamiseni 
kogukondades või riikides;

8. rõhutab meditsiinitöötajate väljakutseid ja väljendab suurt heameelt rahvusvaheliste 
organisatsioonide suure panuse ja abi üle puhangu vastu võitlemisel; rõhutab, et vaja on 
veelgi enam arste, õdesid, epidemiolooge ning vee- ja sanitaarvaldkonna asjatundjaid, 
keda on praegu raske leida;

9. rõhutab, et on vaja täiendavaid rahvusvahelisi jõupingutusi Ebola ravi ja vaktsiinide 
väljatöötamiseks ette nähtud olemasolevate teadus- ja arendusprogrammide 
rahastamiseks ja koordineerimiseks, ning märgib, et seda tuleks teha ka muude haiguste 
jaoks, mis ei ole hetkel kaubanduslikult huvi pakkuvad, kuid võivad tulevikus sarnaseid 
epideemiaid põhjustada; palub komisjonil uurida viivitamatult, kas olemasolevatest ELi 
teadus- ja arendusprogrammidest on võimalik veelgi toetada kõnealuseid meetmeid, 
eelkõige edendada vajalikke kliinilisi uuringuid olemasolevate võimalike ravimite 
puhul;
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10. rõhutab vajadust investeerida kiiresti humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi 
(DG ECHO) vahendusel valmisolekusse naaberriikides, et hoida ära ja/või piirata 
viiruse levikut Lääne-Aafrika teistesse nõrkadesse riikidesse;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Aafrika Liidu riikide 
presidentidele, valitsustele ja parlamentidele ning Maailma Terviseorganisatsioonile.


