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Резолюция на Европейския парламент относно реакцията на ЕС на разразилата се 
епидемия от ебола
(2014/2842(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид декларацията на Световната здравна организация (СЗО) от 8 
август 2014 г. относно обявяването на епидемията от ебола в Западна Африка за 
извънредна ситуация за общественото здраве, будеща загриженост в 
международен план,

– като взе предвид декларацията от 8 август 2014 г. на члена на Комисията Тонио 
Борг относно разразяването на епидемия от ебола в Западна Африка,

– като взе предвид координационното заседание на ООН, обхващащо цялата 
система, свикано на 13 август 2014 г. от генералния секретар Бан Ки Мун в 
отговор на настоящата епидемия от ебола в Западна Африка, като най-активната 
зона на разпространение на болестта е областта, в която се пресичат границите на 
Гвинея, Либерия и Сиера Леоне,

– взе предвид заключенията на Съвета по външни работи на ЕС относно кризата с 
епидемията от ебола в Западна Африка, състоял се на 15 август 2014 г.,

– като взе предвид пътната карта на СЗО в отговор на епидемията от ебола, 
публикувана на 28 август 2014 г.,

– като взе предвид специалния брифинг на ООН относно ебола, проведен на 2 
септември 2014 г. от д-р Джоан Лиу, международен председател на организацията 
„Лекари без граници”,

– като взе предвид отправения на 5 септември 2014 г. международен призив на 
генералния секретар на ООН Бан Ки Мун за мобилизиране на ООН по всички 
възможни начини, за да се реагира на епидемията от ебола в Западна Африка;

– като има предвид, че на 5 септември 2014 г. СЗО обяви, че експертите, участващи 
в двудневната дискусия относно потенциалните терапии и ваксини за ебола, са 
установили няколко терапевтични и ваксинни интервенции, върху които следва да 
се съсредоточат клиничните оценки понастоящем, включително две обещаващи 
ваксини срещу ебола,

– като взе предвид потвърждението от страна на президента на Барак Обама от 
7 септември 2014 г., че САЩ ще помогнат за координирането на глобалните 
усилия за спиране на епидемията от ебола в Западна Африка, преди да се включи 
армията на САЩ, включително чрез създаване на пунктове за изолация, доставка 
на оборудване и мерки за сигурността на участващите здравни работници от цял 
свят,
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– като взе предвид призива на организацията „Лекари без граници“ от 10 септември 
2014 г. за международна военна мобилизация, тъй като епидемията от ебола в 
Западна Африка се превърна в заплаха за националната и глобалната сигурност, а 
целият регион е изправен не само пред криза в общественото здраве, но и пред 
хуманитарна криза и криза на сигурността;

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че настоящата епидемия от ебола, която засяга района на 
Западна Африка (Либерия, Сиера Леоне, Гвинея, Нигерия, а в последно време и 
Сенегал) и започна през декември 2013 г., е най-опасната епидемия от това 
заболяване, разразила се някога;

Б. като има предвид, че съгласно доклада на СЗО на 6 септември 2014 г. са 
регистрирани 4 269 случая на заразени и 2 288 смъртни случая в резултат от 
настоящата епидемия от вируса ебола в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне; като има 
предвид, че в Нигерия са регистрирани 21 случая на заразени и 8 смъртни случая, 
а в Сенегал е потвърден 1 случай;

В. като има предвид, че на 9 септември 2014 г. специалният представител на 
генералния секретар на ООН, Карин Ландгрен, проведе брифинг на Съвета за 
сигурност на ООН относно разпространението на ебола в Либерия, като подчерта, 
че скоростта и мащабът на загуба на човешки живот, както и икономическото, 
социалното, политическото и свързаното със сигурността отражение на кризата 
оказват фундаментално въздействие върху Либерия, като са регистрирани най-
малко 2070 случая на заразени, сред които най-малко 160 здравни работници;

Г. като има предвид, че повечето здравни работници изпълняват своите задължения 
без подходящо защитно оборудване, без обучение и заплащане; като има предвид, 
че местните погребални ритуали, които включват допир и измиване на починалия, 
както и традицията на грижи за близки и приятели, допринасят за 
разпространението на вируса;

Д. като има предвид, че според Агенцията на ООН за здравеопазване стандартните 
мерки като ранно откриване и изолиране на случаи, проследяване и наблюдение 
на контактите и строги процедури за инфекциозен контрол са спрели предишни 
епидемии от ебола, включително тези в Уганда, Демократична република Конго и 
Габон, и това би могло да се постигне отново;

Е. като има предвид, че огромната задача за справяне с ебола разкри трайни и 
дълбоки институционални слабости, включително в сектора на сигурността, и 
допринася за икономическа несигурност;

Ж. като има предвид, че 12-членна комисия по етика, свикана от СЗО през август 
2014 г. обяви, че е етично да се лекуват пациенти с ебола с експериментални 
медикаменти, за да се противодейства на най-голямата, тежка и комплексна 
епидемия от вируса ебола в историята;

З. като има предвид, че в началото на август здравните работници Нанси Райтбол и 
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Кент Брантли бяха транспортирани в САЩ за лечение, след като бяха заразени; 
като има предвид, че двамата бяха освободени от болницата, след лечение с 
експерименталния серум, наречен ZMapp;

И. като има предвид, че на 8 август 2014 г. Африканският съюз учреди „Подкрепа 
при избухването на епидемия от ебола в Западна Африка”, мисия за борба с ебола 
за първоначален период от 6 месеца със седалище в Либерия и най-малко 
100 служители, с цел да се координират националните и международните 
операции, да се осъществява връзка с хуманитарните организации, да се 
предоставя медицинска помощ и да се подпомогнат местните власти в 
укрепването на контрола върху епидемията; като има предвид, че ЕС обяви, че ще 
предостави 5 милиона евро в подкрепа на мисията на Африканския съюз, 
учредена на 8 август 2014 г.;

Й. като има предвид, че на 10 септември 2014 г. бе официално одобрена сумата от 
близо 4 милиона щатски долара за хуманитарна въздухоплавателна служба на 
ООН (UNHAS) в подкрепа на операции в Западна Африка; като има предвид, че 
финансирането ще помогне на Световната продоволствена програма, която 
ръководи UNHAS, при бързото и ефикасно транспортиране на хуманитарния 
персонал, медицинските материали и оборудване и други съществени товари за 
хуманитарна помощ до множество отдалечени места в Гвинея, Либерия, Нигерия 
и Сиера Леоне;

К. като има предвид, че досега партньорите в областта на хуманитарната помощ са 
получили 7,6 милиона щатски долара от Централния фонд на ООН за реакция при 
спешни случаи (CERF) в подкрепа на първоначалната си реакция на епидемията 
от ебола в четири страни, включително спешни здравни грижи и продоволствена 
подкрепа: Гвинея (2,7 милиона щатски долара), Либерия (1,9 милиона щатски 
долара), Нигерия (1,5 милиона щатски долара) и Сиера Леоне (1,5 милиона 
щатски долара);

Л. като има предвид, че Европейската комисия увеличава средствата за реакция на 
епидемията от март 2014 г. насам; като има предвид, че на 5 септември 2014 г. 
Комисията обяви допълнителен пакет от 140 милиона евро за финансиране за 
страни, които понастоящем са засегнати от вируса ебола в Западна Африка: 
Гвинея, Сиера Леоне, Либерия и Нигерия;

М. като има предвид, че ЕС изпрати в региона експерти по хуманитарна помощ, 
които наблюдават ситуацията и осъществяват връзка с партньорските 
организации и местните органи; като има предвид, че няколко европейски 
специализирани екипи от проекта за опасни инфекциозни заболявания на 
Европейската подвижна лаборатория бяха изпратени в Гвинея, Нигерия и 
Либерия с подвижни лаборатории да подпомогнат диагностицирането на 
вирусната хеморагична треска, бързия анализи на пробите и потвърждаването на 
случаите;

Н. като има предвид, че генералният секретар на ООН Бан Ки Мун ще свика среща 
на лидери в Ню Йорк за предстоящия сегмент на високо равнище на 
тазгодишното Общо събрание на ООН, за да се наблегне на спешните нужди и 
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необходимата реакция по отношение на епидемията от ебола в Западна Африка;

1. изразява дълбока загриженост във връзка с епидемията от вируса ебола, засягаща 
няколко държави в Западна Африка, и по-специално продължаващото влошаване 
на болестта, а в някои случаи и нейното активизиране, дори в места, където бе 
постигнат контрол върху нея; подчертава, че ЕС трябва да продължи да подкрепя 
своите африкански партньори и да си сътрудничи тясно с тях в борбата срещу 
тази смъртоносна болест;

2. подчертава, че това е най-тежката епидемия, която някога е регистрирана, и вече е 
взела повече от две хиляди жертви;

3. изразява своите искрени съболезнования на африканските правителства и 
население, засегнати от епидемията; отбелязва неотдавнашното решение на СЗО 
да обяви епидемията от ебола за извънредна ситуация за общественото здраве, 
будеща загриженост в международен план, и призовава за солидарност и 
подкрепа от страна на ЕС за засегнатите държави, както и за здравните работници 
и международните организации, които правят всичко възможно за справяне с 
болестта;

4. предупреждава, че кризата, свързана с епидемията от ебола е комплексна, с 
политически последствия, последствия в областта на сигурността, икономически 
и социални последствия, които ще продължат да влияят върху региона и след 
настоящата извънредна медицинска ситуация;

5. подчертава, че епидемията от ебола представлява предизвикателство пред 
световната сигурност и не е проблем само на Западна Африка, а по-скоро проблем 
с глобален мащаб;

6. призовава международната общност да положи всички усилия за ускоряване и 
разработване на ефективни и безопасни лечения за борба с ебола; въпреки това 
споделя становището на СЗО, че проучването на тези лечения не следва да 
отклонява вниманието от прилагането на ефективни клинични грижи, строгата 
превенция и контрол на инфекциите, внимателното проследяване на контактите и 
последващите действия, ефективното информиране за рисковете и социалната 
мобилизация, като всички те са от съществено значение за премахване на 
епидемиите;

7. подчертава, че успешната реакция на ебола изисква стабилно управление, тъй 
като липсата на доверие, както показа случаят с неспособността на либерийското 
правителство за справяне с кризата, допринесе за призиви от страна на диаспората 
за организирано сваляне настоящото правителство; призовава за международна 
подкрепа, за да се гарантира, че Либерия ще продължи по пътя към дълготраен 
мир и благоденствие, и за да се осигури зачитането на правовата държава и 
защитата на цивилното население, както и за ефективна комуникация с 
гражданите и други мерки за изграждане на доверие;

8. приветства дискусиите относно това как мироопазващите действия на ООН могат 
да допълнително да подпомогнат борбата срещу ебола в Либерия; подчертава, че 
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тези мерки следва да включват гарантиране на сигурността на здравните 
работници и здравните заведения, както и логистична подкрепа за основните 
здравни заведения и оборудване;

9. призовава Комисията да увеличи своите усилия и да координира действията си 
със САЩ и други международни партньори за борба с епидемията от ебола;

10. приветства финансовата помощ на ЕС за мисията на Африканския съюз 
„Подкрепа при избухването на епидемия от ебола в Западна Африка” и 
подчертава, че ЕС трябва да подкрепя африканските органи на засегнатите 
държави при изпълнението на извънредните мерки;

11. приветства отделянето на обща сума от 140 милиона евро по няколко програми на 
ЕС и допълнителна помощ от държавите членки като част от приноса на ЕС за 
силна и съгласувана международна реакция;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 
правителствата и парламентите на държавите членки, на правителствата и 
парламентите на държавите от Африканския съюз и на Световната здравна 
организация.


