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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potraviny vyzývá Výbor pro rozvoj 

jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že vypuknutí epidemie viru Ebola v roce 2014 je největším 

a nejsložitějším vypuknutím epidemie tohoto viru v historii, postihlo mnoho zemí 

a v jejím důsledku onemocněly a zemřely tisíce osob1; vzhledem k tomu, že Světová 

zdravotnická organizace (WHO) byla poprvé zalarmována kvůli současnému vypuknutí 

epidemie viru Ebola dne 23. března 2014, ale krizový výbor mezinárodních zdravotních 

předpisů vyhlásil teprve 8. srpna stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu; 

vzhledem k tomu, že do vypuknutí této epidemie nebyl virus Ebola považován za 

závažnou hrozbu pro veřejné zdraví; 

B. vzhledem k tomu, že v týdnu končícím 15. března 2015 bylo hlášeno celkem 150 nových 

potvrzených případů onemocnění způsobených virem Ebola; vzhledem k tomu, že 

95 nových potvrzených případů bylo hlášených v tomto týdnu v Guineji, což je nejvyšší 

celkový počet za týden v této zemi v roce 2015, a Sierra Leone hlásila 55 nových 

potvrzených případů ve stejném období, což je nejnižší celkový počet za týden v zemi od 

konce června 2014; vzhledem k tomu, že Libérie nehlásila žádné nové potvrzené případy 

už tři týdny po sobě; 

C. vzhledem k tomu, že epidemie postihla více než 20 000 osob, převážně v Guineji, Libérii 

a Sierra Leone, a z Afriky se rozšířila na další dva kontinenty s ojedinělými případy; 

vzhledem k tomu, že země, které byly současnou epidemií viru Ebola v západní Africe 

nejhůře zasaženy, patří k zemím, které nemají dostatek prostředků ani zaměstnanců 

a jejich systémy zdravotní péče jsou mimořádně zranitelné; vzhledem k tomu, že zhoršení 

epidemie viru Eboly vyvolalo nejen zdravotní krizi, kdy o život přišly tisíce osob, ale také 

sociální a hospodářské tlaky a politickou nestabilitu v dotčených zemích a širším regionu; 

D. vzhledem k tomu, že tato epidemie se nepředvídatelně a neustále vyvíjí v důsledku 

nedostatku izolačních zařízení a kvalifikovaných zdravotnických pracovníků, zatímco 

zahraniční zdravotníci mají potíže při získávání důvěry dotčeného obyvatelstva; vzhledem 

k tomu, že mezinárodní podpora musí řešit všechny klíčové aspekty epidemie, od 

vzdělávání a mobilizace komunit, přes zlepšování kvality a účinnosti systémů zdravotní 

péče, školení zdravotnického personálu a podpůrnou zdravotní péči až po koordinovanou 

epidemiologickou kontrolu, sledování a dohled, aby se epidemie dostala pod účinnou 

kontrolu; připomíná, že riziko, že dojde k přenosu nákazy do země, kterou epidemie 

dosud nepostihla, bude existovat tak dlouho, dokud se případy nákazy budou vyskytovat 

v jakékoli zemi; 

E. vzhledem k tomu, že k hlavním problémům ve třech nejvíce postižených zemích patří 

nedostatek zkušeností s virem Ebola, vysoce mobilní obyvatelstvo, široce rozšířená mylná 

představa o této nemoci a způsobu jejího přenosu a také velký odpor komunit k včasné 

léčbě, který vyústil v násilné útoky proti zahraničnímu zdravotnickému personálu; 

                                                 
1 Situační zpráva: http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/archive/en/ 
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F. vzhledem k tomu, že kvalita a účinnost systémů zdravotních péče hrají klíčovou úlohu při 

účinném zvládání epidemie; 

G. vzhledem k tomu, že dopad krize Ebola přesahuje její míry úmrtnosti a ovlivňuje 

politickou stabilitu a prosperitu hospodářství postižených regionů, přičemž ohrožuje 

regionální zabezpečení potravin a sociální soudržnost; vzhledem k tomu, že podle Světové 

banky bude dopad na HDP pouze v roce 2015 ve třech nejvíce postižených zemích činit 

2 miliardy USD jako přímý důsledek této krize; 

H. vzhledem k tomu, že v únoru 2015 WHO poprvé v tomto roce oznámila týdenní nárůst 

počtu nakažených osob ve třech uvedených zemích s vysokou mírou přenosu nákazy 

(Guinea, Libérie a Sierra Leone), v nichž je reakce na epidemii viru Ebola i nadále velkým 

problémem; 

I. vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství podcenilo rozsah epidemie a prvotní 

reakce byla proto váhavá, zaměřená především na financování nebo budování struktur pro 

boj proti viru Ebola a ponechávající na vnitrostátních orgánech, místním zdravotnickém 

personálu a nevládních organizacích, aby poskytly potřebné zdroje, pokud jde 

o zdravotnický personál; 

J. vzhledem k tomu, že Evropská unie poskytla finanční pomoc v hodnotě 1,1 miliardy 

EUR, přičemž více než 434 milionů EUR tvořily prostředky Evropské komise; vzhledem 

k tomu, že Světová zdravotnická organizace nedávno vyzvala k přijetí tří opatření 

zaměřených na úplné vymýcení viru Eboly: dalšímu fondu ve výši 1 miliardy USD 

(800 milionů EUR), lepší koordinaci a řízení krizových situací a zajištění přístupu nových 

léků na trh;  

K. vzhledem k tomu, že Evropská komise, která byla aktivní od samého vypuknutí epidemie, 

posiluje svou reakci na epidemii a monitoruje situaci prostřednictvím střediska pro 

koordinaci odezvy na mimořádné události, které slouží ke koordinaci pomoci EU a spadá 

do pravomoci koordinátora EU pro boj proti viru Ebola Christose Stylianidese; 

L. vzhledem k tomu, že vymýcení onemocnění způsobeného virem Ebola komplikují 

závažné problémy, jako je začátek období dešťů, stále větší geografické rozšíření nemoci, 

její rozsáhlý přenos, přetrvávající odpor obyvatel a nebezpečné způsoby pohřbívání; 

M. vzhledem k tomu, že aktivace mechanismu civilní ochrany Evropské unie usnadnila 

rychlé a koordinované poskytnutí krizových dodávek a zajištění odborníků poskytnutých 

členskými státy; 

N. vzhledem k tomu, že v celém regionu v místech, kde je zapotřebí izolovat 

a diagnostikovat pacienty, stále neexistují odpovídající zařízení; vzhledem k tomu, že 

koordinace, zeměpisné rozmístění a flexibilita těchto zařízení stále představují na mnoha 

místech v západní Africe zásadní problém; 

O. vzhledem k tomu, že podle údajů organizace UNICEF osiřely v důsledky epidemie tisíce 

dětí; vzhledem k tomu, že mnoho obětí viru Ebola trpí diskriminací, ztrátou postavení 

a sociálním vyloučením; 
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P. vzhledem k tomu, že epidemie Eboly upozornila na závažné nedostatky v místní prevenci 

zdravotnických krizí; vzhledem k tomu, že přístup mezinárodního společenství k zemím 

postiženým epidemií viru Ebola by měl zahrnovat různorodé prvky, jako laboratorní 

kapacity pro diagnostiku a potvrzování infekce, zvyšování informovanosti, větší 

odhodlání společenství a lepší pochopení kultury, mobilizace společnosti, sledování 

kontaktů a jejich monitorování, varování a sledování, přístup ke zdravotní péči pro 

pacienty, kteří nejsou infikováni virem Ebola, a zajištění bezpečných pohřbů; vzhledem 

k tomu, že ochrana zdravotnických zařízení, která stále ještě chybí v některých částech 

západní Afriky, i zdravotnických pracovníků, kteří za těchto mimořádných okolností hrají 

klíčovou roli, by měla být rozvíjena prostřednictvím krizového lékařského vzdělávacího 

programu s cílem překonat akutní nedostatek místních zdravotnických pracovníků 

a zabránit šíření epidemie; 

Q. vzhledem k tomu, že Komise prostřednictvím iniciativy pro inovativní léčiva (IIL) 

zahájila osm projektů týkajících vývoje očkovací látky a diagnostiky v rámci nového 

programu Ebola+ s celkovým rozpočtem ve výši 215 milionů EUR; připomíná, že 

114 milionů EUR pochází z programu Horizont 2020 a zbývajících 101 milionů EUR je 

od farmaceutických společností zapojených do projektů; vzhledem k tomu, že v zemích 

postižených virem Ebola jsou stále potřeba další finanční prostředky pro zavedení 

očkovacích látek, obnovení zhroucených systémů zdravotní péče a zdravotnických služeb 

v oblasti imunizace; vzhledem k tomu, že by výsledky klinických zkoušek očkovacích 

látek proti Ebole měly být k dispozici v prvním čtvrtletí roku 2015, přičemž mezitím dva 

vzorky potenciální očkovací látky, které jsou v současné době testovány na lidech, 

ukázaly při testování na zvířatech, že jsou obě bezpečné a účinné; 

R. vzhledem k tomu, že propuknutí nákazy mělo dramatický dopad na místní zdravotnické 

pracovníky a na pokračování odborné přípravy v západní Africe; vzhledem k tomu, že 

zdravotnický personál je stále značně ohrožen nákazou virem Ebola; 

S. vzhledem k tomu, že opatření přijatá v rámci boje s virem Ebola by měla být součástí 

koordinovaného procesu zaměřeného na zajištění větší transparentnosti a jasnosti a rovněž 

ve větší míře na odstranění nedostatků a uspokojení potřeb; 

T. vzhledem k tomu, že směřování mezinárodní pomoci pouze na boj s virem Ebola 

a opomíjení vytváření místních kapacit v oblasti fungování účinných systémů zdravotní 

péče může mít ničivé následky, např. zvýšení výskytu jiných chorob v důsledku zanedbání 

prevence a jejich léčby, jako jsou průjmová onemocnění, která vedou k úmrtí dětí, nebo 

malárie; 

U. vzhledem k tomu, že vliv na úmrtnost v postižených zemích dále zhoršují narůstající 

problémy systémů zdravotní péče, které nejsou schopny poskytovat základní služby, jako 

je očkování, péče o děti a těhotné ženy; 

1. vyjadřuje politování nad ztrátou životů v dané oblasti sužované epidemií viru Ebola 

a vyjadřuje upřímnou soustrast vládám a obyvatelům zemí přímo nebo nepřímo 

postižených epidemií viru Ebola; 

2. vítá zřízení mise OSN pro reakci na mimořádnou událost výskytu viru Ebola (UNMEER) 

a ustavení pracovní skupiny EU pro epidemii viru Ebola, jmenování komisaře Christose 
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Stylianidese koordinátorem EU pro reakci na epidemii viru Ebola a rovněž celkový 

příspěvek a pomoc řady partnerských organizací, specializovaných vnitrostátních 

a mezinárodních agentur, fondů, vnitrostátních a mezinárodních nevládních organizací, 

místního a mezinárodního zdravotnického personálu a dobrovolníků pracujících na místě 

s cílem vymýtit virus Ebola; 

3. bere na vědomí dosažený pokrok a úsilí vynaložené na mezinárodní a evropské úrovni, 

zdůrazňuje však, že je stále třeba vykonat velký kus práce s cílem pomoci postiženým 

zemím zastavit epidemii a vymýtit virus Ebola; opakuje význam evropské strategie ke 

koordinaci reakce na vir Ebola na úrovni Unie a zvýšení připravenosti a ochrany v rámci 

Unie samotné; 

4. žádá členské státy, Komisi a mezinárodní společenství, aby koordinovaly a posílily 

lékařský výzkum a výrobu účinných léků a očkovacích látek proti viru Ebola a jiným 

objevujícím se nemocem, které farmaceutické komerční odvětví obvykle opomíjí, přičemž 

je nutné zajistit, aby tyto klinické zkoušky proběhly za etických podmínek, kdy pacienti 

před jejich provedením udělí informovaný souhlas, a dále zajistit transparentnost ohledně 

údajů klinických zkoušek pocházejících z výzkumu a řádný přístup, v případě možnosti 

bezplatný, k těmto očkovacím látkám a léčbě pro cílovou skupinu (tj. kvalifikované 

pracovníky, vhodná zařízení pro řízení léčby a ceny, které nepřesahují skutečné výrobní 

náklady); vyjadřuje nicméně politování nad skutečností, že grantové dohody pro projekty 

Ebola+ budou podepsány až poté, co budou uvolněny prostředky z iniciativy pro 

inovativní léčbu (IMI), a nikoli před tím, a očekává, že zapojené farmaceutické 

společnosti budou dodržovat a respektovat zásady společenské odpovědnosti podniků, 

zejména zajištěním cenové dostupnosti léčby inovativními očkovacími látkami; 

5. vítá osm výzkumných projektů, které provádí EU v rámci iniciativy pro inovativní léčbu 

Ebola+ s cílem vyvinout očkovací látky a rychlé diagnostické testy; 

6. poukazuje na to, že by mezinárodní společenství mělo sebekriticky zhodnotit svou pozdní 

reakci a poučit se z ní, přičemž je třeba vzít v úvahu specifické znaky této epidemie; 

zdůrazňuje, že je třeba i nadále podporovat instituce jako je WHO, jelikož se ukázalo, že 

mají zásadní význam pro koordinaci a řešení záležitostí spojených s veřejným zdravím na 

mezinárodní úrovni; 

7. vítá skutečnost, že Komise uvolnila 24,4 milionů EUR v roce 2014 a 114 milionů EUR 

v roce 2012 z programu Horizont 2020 na financování výzkumných projektů pro 

vymýcení viru Ebola pomocí vývoje očkovacích látek, rychlých diagnostických testů 

a klinických zkoušek pro stávající a nové kombinované způsoby léčby viru Ebola; 

8. vítá skutečnost, že v lednu 2015 byla zahájena první zkouška potenciálního léku na virus 

Ebola ve středisku organizace Lékaři bez hranic v Libérii a že zkoušky očkovacích látek, 

které obvykle trvají desítky let, nyní probíhají zrychleně v zemích postižených virem 

Ebola řádově v týdnech či měsících; 

9. domnívá se, že první reakce členských států a Komise byla váhavá a neodrážela skutečný 

rozsah krize; v této souvislosti vítá a podporuje probíhající zvyšování finančního závazku 

Komise a členských států v oblasti humanitární a rozvojové pomoci, logistiky a výzkumu 

určeného na reakci na krizi; poukazuje však na to, že je nezbytné zajistit přístup 
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inovativních léků na trh a přístup lékařských týmů, kvalifikovaných zdravotníků, 

laboratoří, epidemiologů, ochranného vybavení atd. do oblastí zasažených virem Ebola; 

10. vyzývá EU, aby si zachovala vedoucí postavení v boji proti viru Ebola; zdůrazňuje, že 

ačkoli úsilí vynaložené na zvládnutí nákazy přineslo významné výsledky, je nutné 

chorobu zcela vymýtit; vítá v této souvislosti mezinárodní konferenci na vysoké úrovni 

o Ebole konanou dne 3. března 2015, kterou zorganizovala EU a klíčoví partneři s cílem 

vymýtit virus Ebola, ale rovněž posoudit jeho dopady na postižené země, aby bylo 

zajištěno, že se rozvojová pomoc bude zakládat na humanitárním úsilí; 

11. vyzývá Komisi, aby zavedla přísné kontrolní systémy s cílem zajistit, aby celkový 

rozpočet určený na zlepšení infrastruktury zdravotní péče a hygienické infrastruktury, 

která umožní vypořádat se s nerovnostmi v oblasti celkového zdraví a zároveň bojovat 

proti epidemii viru Ebola a zabránit propuknutí dalších zdravotnických krizí, byl skutečně 

použit na boj proti epidemii v zemích postižených virem, a nikoli na jiné účely; 

12. považuje za nezbytné odpovídajícím způsobem sledovat, zda se určený rozpočet rozděluje 

transparentně a jasně a zda jsou tyto finanční prostředky skutečně zaslány postiženým 

zemím; 

13. zdůrazňuje, že současná krize ohrožuje slabé hospodářství a politickou a sociální stabilitu, 

a to nejen v postižených zemích, ale také v celém západoafrickém regionu; zdůrazňuje, že 

zlepšení systémů zdravotní péče nebude pro vymýcení Eboly dostačující; zastává názor, 

že pro řešení zásadních nedostatků ve všech základních službách je nezbytný 

koordinovaný a dlouhodobý přístup zahrnující mezinárodní, národní a regionální subjekty 

a různá odvětví (zdravotní péče, vzdělávání a školení, sanitární zařízení, hygiena, 

dezinfekce, potravinová pomoc, pitná voda, funkční kanalizační sítě, likvidace odpadu, 

hospodářství); zdůrazňuje, že při hledání úplného řešení tohoto problému je zásadní 

vzdělání pokrývající rovněž kulturu a náboženství těchto zemí a komplexní řešení 

stávající epidemie Eboly, včetně vhodného šíření jasných informací; připomíná svůj 

závazek věnovat 20 % prostředků, které jsou k dispozici v rámci nástroje pro rozvojovou 

spolupráci, na zdravotnické služby; 

14. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že informace o viru Ebola a o šíření nemoci se 

kvůli nízké úrovni gramotnosti nedostanou ke každému; zdůrazňuje význam alternativních 

způsobů šíření informací, jako je poskytování více informací v rozhlase; všímá si 

nedůvěry vůči orgánům v postižených oblastech a zdůrazňuje, že je důležité poskytovat 

základní zdravotní péči i ve venkovských oblastech; 

15. zdůrazňuje, že se zdá stále pravděpodobnější, že bezprostředně po epidemii, která 

zdevastovala drobné zemědělce, vypukne potravinová krize; vyzývá členské státy, Komisi 

a mezinárodní společenství, aby investovaly do jejich dlouhodobého rozvoje s cílem 

zajistit, aby domácnosti zemědělců a zabezpečení potravin v západní Africe nebyly 

v budoucnu ohroženy; 

16. uznává, že pro dosažení nulového počtu nových případů Eboly je třeba identifikovat 

každého, kdo byl ve vysoce rizikovém kontaktu s osobou nakaženou virem Ebola; 

upozorňuje na skutečnost, že dohledatelnost a sledování kontaktů představují dva hlavní 

problémy, se kterými se potýkáme, a připomíná, že karanténní opatření vyžadují 
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poskytnutí zvláštní pomoci postiženým osobám, jako je zajišťování potravy, vody 

a lékařské péče; 

17. zdůrazňuje, že je důležité, aby EU nepoužívala uniformní přístup při poskytování krizové 

pomoci v rozvojových zemích, a zejména aby věnovala náležitou pozornost systémům 

zdravotní péče na nižší než celostátní úrovni navýšením kvalifikované pracovní síly ve 

zdravotnictví; vyzývá mezinárodní společenství a EU, aby se výrazně podílely na 

budování odolných systémů zdravotní péče prostřednictvím vnitrostátních plánů, které 

poslouží jako základ, na němž budou moci všichni mezinárodní aktéři a partneři stanovit 

svoji úlohu a odpovědnost, a aby ve spolupráci s postiženými zeměmi bezodkladně 

vypracovaly program zdravotnické odborné přípravy s cílem vyřešit naléhavý nedostatek 

místního zdravotnického personálu, a zajistily, aby byla učiněna opatření na místě 

k imunizaci obyvatelstva; 

18. zdůrazňuje, že je důležité poučit se z krize způsobené virem Ebola a že je nezbytné lépe 

koordinovat a posílit systémy zdravotní péče i v členských státech; 

19. vyzývá mezinárodní společenství k přijetí opatření nutných pro řešení sociálních 

problémů způsobených epidemií a zejména k zajištění ochrany dětí, které osiřely 

v důsledku epidemie viru Ebola, a péče o tyto děti a k zajištění toho, aby osoby, které 

prodělaly nákazu, byly začleněny do společnosti; 

20. blahopřeje misi Organizace spojených národů pro reakci na mimořádnou událost výskytu 

viru Ebola (UNMEER), partnerským organizacím a nevládním humanitárním 

organizacím, jako jsou mj. Lékaři bez hranic, Mezinárodní federace společností 

Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Emergency a další k jejich práci v terénu a velmi 

vítá jejich rozsáhlý příspěvek a pomoc při zvládání této epidemie; vyjadřuje politování 

nad případy nevhodného zacházení se zdravotnickým a jiným personálem, který se podílel 

na boji proti epidemii viru Ebola, po návratu z Afriky; 

21. vyzývá členské státy a Komisi, aby nabídly finanční pomoc rodinám členů organizací 

uvedených v bodě 20 (UNMEER, partnerské organizace a nevládní humanitární 

organizace, jako jsou Lékaři bez hranic), kteří zemřeli v boji proti epidemii viru Ebola 

a na jeho následky; 

22. vyzývá členské státy k zajištění toho, aby měl zdravotnický personál v případě nákazy 

právo na veškeré nezbytné lékařské ošetření a samozřejmě i na zdravotní evakuaci do 

země původu, má-li tato země potřebná zařízení pro léčbu Eboly, jako je tomu v případě 

členských států EU; 

 

23. vyzývá členské státy, Komisi a mezinárodní společenství, aby pokračovaly v posilování 

systémů zdravotní péče v postižených zemích západní Afriky; zdůrazňuje, že nakažení 

virem Ebola je nepochybně onemocněním s vysokou mírou úmrtnosti, ale že v této oblasti 

existují i jiné smrtelné choroby, které by měly být rovněž léčeny (např. malárie); 

zdůrazňuje, že je důležité, aby EU investovala do budování kapacit v této oblasti 

a podporovala je s cílem splnit požadavky mezinárodních zdravotních předpisů a v zájmu 

řešení problému nedostatečných systémů zdravotní péče, kvůli nimž lidé v mnoha 

oblastech západní Afriky nemají přístup k základní zdravotní péči, aby místní zaměstnanci 

získali školení a dostatečné zdroje, a mohly tak čelit budoucím epidemiím (viru Ebola 
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nebo jakémukoli jinému onemocnění); vyzdvihuje mimořádný význam ochrany 

zdravotnického personálu podílejícího se na boji proti této epidemii a zdůrazňuje, že je 

důležité, aby se na poslední epidemii viru Ebola nenahlíželo jako na izolovaný případ, ale 

jako na znamení toho, že boj s tímto virem vyžaduje dlouhodobé investice; 

24. vyzývá k uskutečnění vzdělávacích a informačních akcí zaměřených na zvýšení povědomí 

o příznacích a preventivních opatřeních s cílem zvýšit důvěru v opatření přijímaná proti 

šíření viru Ebola a usnadnit spolupráci veřejnosti na těchto opatřeních, jelikož informace 

a komunikace představují významný aspekt boje proti epidemii viru Ebola; poukazuje na 

to, že situace, která vznikla v některých členských státech po objevení se možných 

případů osob nakažených virem Ebola, ukázala, že i v Evropě je zapotřebí informační 

kampaň a účinnější komunikace; 

25. zdůrazňuje, že v postižených zemích je třeba pečovat o sirotky, kteří přišli o své rodiny 

v důsledku nákazy virem Ebola, jejich umístěním do sirotčinců a zajištěním poradenství; 

26. rozhodně zdůrazňuje, že je třeba usilovat o zmírnění napětí, které mezi jednotlivými 

skupinami vzniklo v důsledku vypuknutí epidemie viru Ebola, protože tvorba mýtů může 

mít za následek obviňování některých etnických skupin z šíření choroby; dále vyjadřuje 

znepokojení ohledně velmi zranitelného postavení dětí, protože děti, jejichž rodiče 

zemřeli, jsou považovány za přenašeče nákazy, a jsou proto izolovány od společnosti 

a nuceny žít samy na ulicích. 

27. domnívá se, že členské státy i orgány EU by měly posoudit vhodnost vytvoření 

profesionální zdravotnické databáze proškolených specialistů pro nouzové situace, kteří 

by mohli být rychle nasazeni, a pomáhat rozvojovým zemím při posilování jejich systémů 

veřejné zdravotní péče; 

28. vybízí k přijetí okamžitých opatření s cílem vytvořit finanční prostředí příznivé pro 

výzkum prevence dalších epidemií a koordinovat a posílit lékařský výzkum a výrobu 

účinných léků, klinické zkoušky a politiky, a to nejen proti viru Ebola, ale také proti 

některým jiným život ohrožujícím infekčním onemocněním, které mohou vyvolat 

epidemii a jsou příčinou vysokého počtu úmrtí v Africe, a zveřejňovat údaje týkající se 

bezpečnosti a účinnosti očkovacích látek; zdůrazňuje, že je nezbytné nepolevovat ve 

výzkumném úsilí vzhledem k potřebě pokračující kontroly epidemie a zajistit etické 

podmínky pro zkoušky prostřednictvím informovaného předchozího souhlasu pacientů 

zúčastňujících se zkoušek, transparentnosti klinických výsledků tohoto výzkumu 

a účinného přístupu zasaženého obyvatelstva k těmto očkovacím látkám a léčbě 

(kvalifikovaní pracovníci a vhodná infrastruktura pro poskytování péče spolu s cenou 

nepřevyšující skutečné výrobní náklady); očekává, že grantové dohody programu Ebola+ 

budou zveřejněny včetně jejich podmínek a řízení o přidělení grantů; 

29. vybízí členské státy, aby vyvinuly další úsilí o vybavení střediska pro koordinaci odezvy 

na mimořádné události EU potřebnými zdroji a personálem; naléhavě vyzývá členské 

státy, aby koordinovaly své úsilí s Výborem pro zdravotní bezpečnost a zapojily přitom 

Komisi, a zdůrazňuje, že je důležitá další spolupráce a výměna informací v oblasti 

dobrovolných poskytovatelů pomoci EU, jehož cílem je poskytnout účinnou evropskou 

odpověď v případě pohrom; 
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30. vyzývá mezinárodní společenství, aby zajistilo dodatečné dodávky osobních ochranných 

prostředků a aby přijalo opatření na zajištění bezpečné lékařské evakuace zdravotnického 

personálu v budoucnosti. 

31. této souvislosti vítá využití kapacit pro lékařskou evakuaci (Medevac) pro mezinárodní 

humanitární pracovníky, kteří se nakazili touto chorobou během svého působení 

v postižených zemích; 

32. požaduje, aby všechny subjekty podílející se na reakci na krizi přijaly mnohem 

flexibilnější přístup a přidělovaly zdroje podle: 

– nejnaléhavějších místních potřeb v daném místě a čase, s ohledem na dlouhodobý cíl 

vymýcení viru Ebola a zabránění propuknutí dalších epidemií; 

– potřeby připravit přechod k udržitelné pokrizové situaci, která přeje míru; 

 zdůrazňuje, že by vzdálené venkovské oblasti měly obdržet vetší mezinárodní podporu; 

33. Je znepokojen způsobem, jímž epidemie viru Ebola zhoršuje obživu žen v důsledku 

podstatného úpadku drobného farmaření a obchodu od vypuknutí epidemie viru, což ženy 

vystavuje ještě vyššímu riziku infekce; rovněž si je vědom úlohy žen při přípravě 

k pohřbu a zdůrazňuje důležitost ochrany proti infekci, aniž by tím byly ohroženy kulturní 

vzorce; 

34. vyzývá, aby po potlačení epidemie viru Ebola byla přijata vhodná opatření k obnovení 

důvěry v bezpečnost postižených zemí s cílem opětovně přilákat investory a zahájit 

hospodářské oživení, které je jednou ze základních podmínek pro prevenci epidemií 

v budoucnu; 

35. žádá, aby Komise, jakmile bude tato epidemie pod kontrolou, předložila zprávu o poučení 

z epidemie viru Ebola v západní Africe, v níž budou zdůrazněny potenciální oblasti pro 

zlepšení budoucí reakce EU na podobné zdravotnické krize; 

36. naléhavě vyzývá všechny zúčastněné subjekty, aby posoudily možnosti, které poskytují 

nové technologie při zajišťování rychlejší reakce. 
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