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Resolucija Evropskega parlamenta o odzivu EU na izbruh ebole
(2014/2842(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju izjave Svetovne zdravstvene organizacije z dne 8. avgusta 2014, da se 
zaradi izbruha ebole v Zahodni Afriki razglasijo izredne razmere mednarodnih 
razsežnosti na področju javnega zdravja,

– ob upoštevanju izjave komisarja EU Borga z dne 8. avgusta 2014 o izbruhu ebole v 
zahodni Afriki,

– ob upoštevanju usklajevalnega sestanka za vse sisteme Združenih narodov, ki ga je 13. 
avgusta 2014 sklical generalni sekretar Ban Ki Mun v odziv na trenutni izbruh ebole v 
zahodni Afriki, pri čemer je nevarno območje, od koder se bolezen širi, tromeja med 
Gvinejo, Liberijo in Sierro Leone,

– ob upoštevanju sklepov Sveta EU za zunanje zadeve z dne 15. avgusta 2014 o krizi 
zaradi ebole v zahodni Afriki,

– ob upoštevanju časovnega razporeda Svetovne zdravstvene organizacije za odziv na 
ebolo, objavljenega 28. avgusta 2014,

– ob upoštevanju posebne informativne predstavitve o eboli, ki jo je 2. septembra 2014 za 
Združene narode imela predsednica mednarodne organizacije Zdravniki brez meja 
Joanne Liu,

– ob upoštevanju mednarodnega poziva na pomoč generalnega sekretarja OZN Ban Ki 
Muna z dne 5. septembra 2014, s katerim je želel mobilizirati Združene narode, da se na 
vse možne načine odzovejo na izbruh ebole v zahodni Afriki,

– ob upoštevanju objave Svetovne zdravstvene organizacije z dne 5. septembra 2014, da 
so strokovnjaki, ki so sodelovali v dvodnevni razpravi o morebitnih načinih zdravljenja 
ebole in cepivih zanjo, odkrili več terapevtskih ali cepitvenih posegov, ki bi jih bilo 
treba prednostno obravnavati pri kliničnem ocenjevanju, vključno z dvema obetavnima 
cepivoma za ebolo,

– ob upoštevanju izjave predsednika ZDA Baracka Obame z dne 7. septembra 2014, v 
kateri je potrdil, da bodo Združene države pred vojaškim posegom pomagale usklajevati 
svetovna prizadevanja za omejitev epidemije ebole v Zahodni Afriki, med drugim z 
vzpostavitvijo enot za izolacijo, dobavo opreme in zagotavljanjem varnosti za 
zdravstvene delavce z vsega sveta,

– ob upoštevanju poziva organizacije Zdravnikov brez meja z dne 10. septembra 2014 k 
mednarodni vojaški mobilizaciji, saj je epidemija ebole v Zahodni Afriki postala 
nacionalna in svetovna grožnja in se vsa regija sooča ne le z zdravstveno, temveč tudi s 
humanitarno in varnostno krizo,
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– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je do izbruha ebole v Zahodni Afriki (ki je prizadel Liberijo, Sierro Leone, Gvinejo, 
Nigerijo ter nedavno tudi Senegal) prišlo decembra 2013 in je največja epidemija te 
bolezni do sedaj;

B. ker je Svetovna zdravstvena organizacija poročala, da je bilo v Gvineji, Liberiji in Sierri 
Leone 4269 primerov okužbe in 2288 smrti zaradi virusa ebole; ker je bilo v Nigeriji 
potrjenih 21 primerov okužbe in 8 smrti, v Senegalu pa en primer okužbe;

C. ker je posebna predstavnica generalnega sekretarja Združenih narodov Karin Landgren 
v svoji predstavitvi pred varnostnim svetom Združenih narodov 9. septembra 2014 o 
širjenju ebole v Liberiji poudarila, da hitra rast in število smrtnih žrtev ter gospodarske, 
socialne, politične in varnostne posledice krize dramatično pretresajo Liberijo, saj je 
dokumentiranih vsaj 2070 primerov, med njimi vsaj 160 zdravstvenih delavcev;

D. ker večina zdravstvenih delavcev delo opravlja brez ustrezne opreme, usposabljanja ali 
plačila; ker lokalni pogrebni obredi vključujejo dotikanje in umivanje mrtvih in skupaj s 
tradicijo oskrbe bolnih sorodnikov in prijateljev prispevajo k širjenju virusa;

E. ker so bili po podatkih agencije Združenih narodov za zdravje prejšnji izbruhi ebole, 
med drugim v Ugandi, Demokratični republiki Kongo in Gabonu, premagani s 
standardnimi ukrepi, kot so prepoznavanje in izolacija primerov, sledenje in nadaljnje 
spremljanje stikov ter strogi postopki za nadzor okužbe, in bi z njimi lahko premagali 
tudi tokratni izbruh;

F. ker je izjemno težavna naloga obravnavanja ebole razkriva trajne in hude institucionalne 
pomanjkljivosti, tudi v varnostnem sektorju, in prispeva h gospodarski negotovosti;

G. ker je dvanajstčlanski odbor za etični pregled, ki ga je Svetovna zdravstvena 
organizacija sklicala avgusta 2014, objavil, da je etično zdraviti bolnike za ebolo s 
poskusnimi zdravili, da bi premagali največji, najhujši in najkompleksnejši izbruh ebole 
v zgodovini;

H. ker so v začetku avgusta zdravstvena delavca Nancy Writebol in Kenta Brantlyja po 
njuni okužbi z letalom pripeljali v ZDA na zdravljenje; ker so potem, ko so ju zdravili s 
poskusnim serumom ZMapp, oba odpustili iz bolnišnice;

I. ker je Afriška unija 8. avgusta 2014 ustanovila misijo ASEOWA za boj proti eboli za 
začetno obdobje šest mesecev, s sedežem v Liberiji in vsaj stotimi sodelavci, da bi 
usklajevala nacionalne in mednarodne operacije, sodelovala s humanitarnimi 
organizacijami, nudila zdravstveno pomoč in lokalnim oblastem pomagala pri 
vzpostavitvi nadzora nad epidemijo; ker je EU sporočila, da bo za pomoč misiji Afriške 
unije zagotovila pet milijonov EUR;

J. ker so bili 10. septembra 2014 za pomoč operacijam humanitarne zračne službe 
Združenih narodov (UNHAS) v Zahodni Afriki uradno odobreni štirje milijoni USD; 
ker bodo ta sredstva podprla Svetovni program za hrano, ki upravlja humanitarno 
zračno službo, pri hitrem in učinkovitem prevozu humanitarnih delavcev, zdravil in 
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medicinske opreme ter drugega pomembnega humanitarnega tovora na oddaljene 
lokacije v Gvineji, Liberiji, Nigeriji in Sierri Leone;

K. ker so humanitarni partnerji od Osrednjega sklada ZN za odziv na izredne razmere 
doslej prejeli 7,6 milijona USD za podporo pri začetnem odzivu na izbruh ebole v štirih 
državah, vključno za nujno zdravstveno oskrbo in pomoč v hrani, ki so bili razdeljeni 
med Gvinejo (2,7 milijona USD), Liberijo (1,9 milijona USD), Nigerijo (1,5 milijona 
USD) in Sierra Leone (1,5 milijona USD);

L. ker Evropska komisija že od marca 2014 veča obseg svojega odziva na epidemijo; ker je 
Komisija 5. septembra 2014 naznanila dodaten sveženj sredstev v višini 140 milijonov 
EUR za države zahodne Afrike, v katerih ravno razsaja virus ebole, in sicer Gvinejo, 
Sierro Leone, Liberijo in Nigerijo;

M. ker je EU na to območje napotila humanitarne delavce, ki spremljajo razmere in 
sodelujejo s partnerskimi organizacijami in lokalnimi oblastmi; ker je bilo v Gvinejo, 
Nigerijo in Liberijo napotenih več specializiranih evropskih ekip iz Evropskega 
mobilnega laboratorija za nevarne prenosljive bolezni, ki v mobilnih laboratorijih nudijo 
pomoč pri prepoznavanju virusne hemoragične mrzlice, hitri analizi vzorcev ter 
potrjevanju primerov;

N. ker bo generalni sekretar Ban Ki Mun sklical sestanek voditeljev v New Yorku za 
naslednje zasedanje na visoki ravni v okviru letošnje generalne skupščine Združenih 
narodov, da bi poudaril nujne potrebe in potreben poziv na izbruh ebole v zahodni 
Afriki;

1. je zelo zaskrbljen zaradi izbruhe virusa ebole v več državah Zahodne Afrike, predvsem 
zato, ker se razmere nenehoma slabšajo, v nekaterih primerih pa je bolezen znova 
izbruhnila, celo v krajih, kjer je bila že pod nadzorom; poudarja, da mora EU nenehno 
podpirati svoje afriške partnerje in z njimi tesno sodelovati pri boju proti tej smrtonosni 
bolezni;

2. poudarja, da je to najhujši izbruh do zdaj, umrlo je namreč že več kot tisoč ljudi;

3. izraža iskreno sožalje afriškim vladam in ljudstvom, ki jih je prizadel izbruh; je 
seznanjen z nedavno odločitvijo Svetovne zdravstvene organizacije, da se zaradi 
izbruha ebole razglasijo izredne razmere mednarodnih razsežnosti na področju javnega 
zdravja, in poziva Evropsko unijo k solidarnosti in podpori za prizadete države ter 
zdravstvene delavce in mednarodne organizacije, ki se borijo z boleznijo;

4. svari, da je kriza zaradi ebole postala tako kompleksna in ima politične, varnostne, 
gospodarske in socialne posledice, ki bodo na to regijo vplivale še dolgo po tej 
zdravstveni krizi;

5. poudarja, da je izbruh ebole globalni varnostni izziv in ni zgolj problem zahodne Afrike, 
temveč problem svetovnih razsežnosti;

6. poziva mednarodno skupnost, naj si na vse možne načine prizadeva, da bi pospešila 
razvoj učinkovitih in varnih načinov zdravljenja ebole; vendar se strinja z mnenjem 
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Svetovne zdravstvene organizacije, da raziskovanje teh načinov zdravljenja ne bi smelo 
preusmeriti pozornosti od izvajanja učinkovite klinične oskrbe, strogega preprečevanja 
in nadzora okužbe, previdnega sledenja stikov in nadaljnjega spremljanja, učinkovitega 
obveščanja o tveganjih in družbene mobilizacije, ki so lahko bistvenega pomena za 
ustavitev izbruha bolezni;

7. poudarja, da je za uspešen odziv na ebolo potrebno stabilno upravljanje, saj je zaradi 
pomanjkanja zaupanja, kot je pokazal primer libijske vlade, ki ni bila zmožna 
obravnavati krize, sprožilo pozive iz diaspore k organizirani zamenjavi sedanje vlade; 
poziva k mednarodni podpori, s čimer bi zagotovili, da bo Liberija nadaljevala pot k 
dolgotrajnemu miru in blaginji, in zagotovili spoštovanje pravne države, zaščito 
civilistov, učinkovito obveščanje javnosti ter druge ukrepe za krepitev zaupanja;

8. v zvezi s tem pozdravlja razpravo o tem, kako lahko mirovna prizadevanja Združenih 
narodov dodatno podprejo boj proti eboli v Liberiji; poudarja, da bi morala vključevati 
zagotavljanje varnosti zdravstvenim delavcem in objektom ter logistično podporo za 
ključne zdravstvene objekte in opremo;

9. poziva Komisijo, naj okrepi prizadevanja in usklajuje ukrepe z Združenimi državami in 
drugimi mednarodnimi partnerji v boju proti izbruhu virusa ebole;

10. pozdravlja finančno podporo, ki jo je EU namenila misiji ASEOWA Afriške unije za 
boj proti eboli, ter poudarja, da mora EU podpirati afriške oblasti v prizadetih državah 
pri izvajanju mehanizmov za ukrepanje ob nesrečah;

11. pozdravlja, da je EU v okviru svojega prispevka k odločnemu, usklajenemu 
mednarodnemu odzivu zagotovila skupno 140 milijonov EUR iz več svojih programov, 
ter dodatno pomoč držav članic;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladam in parlamentom Afriške unije ter 
Svetovni zdravstveni organizaciji.


