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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et 2014. aastal Lääne-Aafrikas vallandunud Ebola viiruse puhang on ajaloos 

kõige suurem ja keerulisem selle viiruse puhang, mis mõjutab paljusid riike ja on kaasa 

toonud tuhandete inimeste haigestumise ja surma1; arvestades, et Maailma 

Terviseorganisatsiooni (WHO) teavitati praegusest Ebola viiruse puhangust esmakordselt 

23. märtsil 2014, kuid alles 8. augustil kuulutas rahvusvaheliste tervise-eeskirjade alane 

kriisikomitee selle rahvusvahelise ulatusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks; 

arvestades, et enne seda puhangut ei peetud Ebola viirust rahvatervise valdkonnas 

oluliseks probleemiks; 

B. arvestades, et 15. märtsil 2015 lõppenud nädalal teatati kokku 150 uuest kinnitust leidnud 

Ebola viirushaiguse juhtumist; arvestades, et asjaomasel nädalal teatati Guineas 95 uuest 

kinnitust leidnud juhtumist, mis on riigi kõrgeim koguarv nädala kohta 2015. aastal, ning 

Sierra Leones teatati samal ajavahemikul 55 uuest kinnitust leidnud juhtumist, mis on riigi 

madalaim koguarv nädala kohta alates 2014. aasta juuni lõpust; arvestades, et Libeeria ei 

teatanud uutest kinnitust leidnud juhtumitest kolmandat järjestikust nädalat; 

C. arvestades, et puhang on mõjutanud rohkem kui 20 000 inimest peamiselt Guineas, 

Libeerias ja Sierra Leones ning on üksikjuhtumitena levinud Aafrikast kahele teisele 

mandrile; arvestades, et praegune Ebola viiruse puhang on kõige rängemini tabanud eriti 

väheste ressursside ja töötajatega haavatavate tervishoiusüsteemidega Lääne-Aafrika riike; 

arvestades, et Ebola viiruse epideemia süvenemine on lisaks tuhandeid elusid nõudnud 

meditsiinialasele kriisile põhjustanud ka sotsiaalset ja majanduslikku survet ning poliitilist 

ebastabiilsust mõjutatud riikides ja piirkondades laiemalt; 

D. arvestades, et isolatsiooniruumide ja kvalifitseeritud meditsiinitöötajate puudumise tõttu 

areneb epideemia ettearvamatult ja pidevalt, samal ajal kui välismaalastest 

meditsiinitöötajatel on raskusi mõjutatud rahvaste usalduse võitmisega; arvestades, et 

rahvusvaheline toetus peab olema suunatud epideemia kõigile peamistele aspektidele 

alates kogukonna harimisest ja mobiliseerimisest, tervishoiusüsteemide kvaliteedi 

parandamisest ja tõhustamisest, töötajate väljaõppest ja arstiabist kuni kooskõlastatud 

epidemioloogilise tõrje, väljaselgitamise ja seireni, et puhangut tulemuslikult ohjata; 

tuletab meelde, kuni juhtumitest teatatakse mis tahes riigis, püsib oht asjaomase juhtumi 

esinemiseks mõnes mõjutamata riigis; 

E. arvestades, et kolmes kõige enam mõjutatud riigis on peamised probleemid olnud Ebola 

viiruse korral toimimise kogemuse puudumine, äärmiselt liikuv elanikkond, levinud 

üldsuse väärarvamus haigusest ja selle edasikandumise viisidest ning kogukonna suur 

vastuseis varajasele ravile, mis on kaasa toonud rahvusvaheliste meditsiinitöötajate vastu 

suunatud rünnakuid; 

F. arvestades, et tervishoiusüsteemide kvaliteet ja tõhusus on olnud otsustava tähtsusega 

                                                 
1 Olukorda käsitlev aruanne: http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/archive/en/ 
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puhangu tulemusliku ohjamise jaoks; 

G. arvestades, et Ebola kriisi mõju ulatub suremusest kaugemale ning mõjutab hõlmatud 

piirkondade poliitilist stabiilsust ja majanduste jõukust, ohustades sealhulgas piirkonna 

toiduga kindlustatust ja sotsiaalset sidusust; arvestades, et Maailmapanga andmetel ulatub 

vahetult kriisist tulenev mõju enim kannatanud kolme riigi SKPle üksnes 2015. aastal 

kahe miljardi USA dollarini; 

H. arvestades, et 2015. aasta veebruaris teatas WHO esmakordselt asjaomasel aastal 

iganädalase nakatunute määra suurenemisest kõrge edasikandumise tasemega kolmes 

riigis (Guinea, Libeeria ja Sierra Leone), kus Ebola viiruse vastu võitlemine on endiselt 

suur väljakutse; 

I. arvestades, et rahvusvaheline üldsus alahindas puhangu ulatust ja reageeris seetõttu 

esialgu kõhklevalt, keskendudes eeskätt Ebola viirushaiguse juhtumite haldamise 

struktuuride rahastamisele või ehitamisele, jättes nende vajalike meditsiinitöötajatega 

varustamise riigi ametiasutuste, kohalike tervishoiutöötajate ja valitsusväliste 

organisatsioonide hooleks; 

J. arvestades, et Euroopa Liit on andnud 1,1 miljardi euro ulatuses rahalist abi rohkem kui 

434 Euroopa Komisjoni fondist; arvestades, et WHO nõudis hiljuti Ebola viiruse 

täielikuks likvideerimiseks kolme meetme võtmist: ühe miljardi USA dollari suuruse (800 

miljonit eurot) täiendava fondi loomine, hädaolukordade parem koordineerimine ja 

juhtimine ning uutele ravimitele turulepääsu tagamine;  

K. arvestades, et Euroopa Komisjon on aktiivselt osalenud puhangu algusest peale ja teinud 

epideemiale reageerimisel üha suuremaid pingutusi ning jälgib olukorda hädaolukordadele 

reageerimise koordineerimiskeskuse kaudu, mis koordineerib ELi abi ELi Ebola viiruse 

koordinaatori Christos Stylianidese juhtimisel; 

L. arvestades, et Ebola viirushaiguse likvideerimisel tuleb silmitsi seista märkimisväärsete 

väljakutsetega nagu vihmahooaja algus, laienev geograafiline ulatus, laialdane levik, 

kogukonna jätkuv vastuseis ja ohtlikud matmistavad; 

M. arvestades, et liidu kodanikukaitse mehhanismi aktiveerimine on aidanud erakorralist abi 

ja liikmesriikide pakutavaid eksperte kiiresti ja kooskõlastatult rakendada; 

N. arvestades, et kogu piirkonnas puuduvad senini kohapeal asjakohased rajatised patsientide 

isoleerimiseks ja diagnoosi määramiseks; arvestades, et paljudes kohtades Lääne-Aafrikas 

on kõnealuste rajatiste koordineerimise, geograafilise jaotumise ja paindlikkusega endiselt 

suuri probleeme; 

O. arvestades, et UNICEFi andmetel on epideemia tagajärjel orvuks jäänud mitu tuhat last; 

arvestades, et paljud Ebola viiruse ohvrid kannatavad diskrimineerimise, staatuse 

kaotamise ja sotsiaalse tõrjutuse all; 

P. arvestades, et Ebola viiruse epideemia on esile toonud tõsiseid puudusi seoses kohaliku 

tervishoiukriiside ennetamisega; arvestades, et rahvusvahelise üldsuse toetus Ebola viiruse 

all kannatavatele riikidele peaks olema mitmekülgne ning hõlmama laboratoorset 
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suutlikkust nakkuse diagnoosimiseks ja kindlakstegemiseks, teadlikkuse suurendamist, 

kogukonna pühendumuse ja kultuurilise mõistmise tugevdamist, ühiskonna 

mobiliseerimist, viirusega kokkupuutunud isikute väljaselgitamist ja jälgimist, 

hoiatusteateid ja seiret, tervishoiuteenuste kättesaadavust patsientidele, kes ei ole Ebola 

viirusesse nakatunud, ning ohutute matmistavade tagamist; arvestades, et Lääne-Aafrika 

mõnes piirkonnas endiselt puuduvate tervishoiurajatiste ja sellistes erakorralistes 

olukordades keskse tähtsusega tervishoiutöötajate kaitset tuleks täiustada meditsiinilisi 

hädaolukordi käsitleva väljaõppeprogrammi abil, et leevendada kohalike 

meditsiinitöötajate teravat puudust ja epideemia kontrolli alla saada; 

Q. arvestades, et komisjon on innovatiivsete ravimite algatuse kaudu käivitanud kaheksa 

projekti, mille eesmärk on töötada välja vaktsiin ja diagnostika ning mida viiakse ellu uue 

Ebola+ programmi raames, mille kogueelarve on 215 miljonit eurot; tuletab meelde, et 

114 miljonit eurot tuleb programmist „Horisont 2020” ning ülejäänud 101 miljonit eurot 

projektides osalevatelt ravimitootjatelt; arvestades, et siiski on vaja täiendavaid vahendeid, 

et aidata riikidel vaktsiinid kasutusele võtta, uuesti üles ehitada kokkuvarisenud 

tervishoiusüsteemid ja taastada immuniseerimisteenused Ebola viiruse all kannatavates 

riikides; arvestades, et Ebola viiruse vastaste vaktsiinide kliiniliste uuringute tulemused 

peaksid kättesaadavad olema 2015. aasta esimeses kvartalis, samas kui praegu inimeste 

peal katsetatavad kaks vaktsiinikandidaati on osutunud loomade puhul nii ohutuks kui ka 

tõhusaks; 

R. arvestades, et puhang on avaldanud väga suurt mõju kohalikele tervishoiutöötajatele ning 

väljaõppeprotsessi jätkamisele Lääne-Aafrikas; arvestades, et meditsiinitöötajatel on 

endiselt suur oht Ebola viirusega nakatuda; 

S. arvestades, et Ebola viiruse vastu võitlemiseks võetavad meetmed peaksid moodustama 

osa kooskõlastatud protsessist, millega tagatakse suurem läbipaistvus ja selgus ning 

keskendutakse rohkem puudustele ja vajaduste täitmisele; 

T. arvestades, et rahvusvahelise abi suunamisega üksnes võitlusele Ebola viiruse vastu ning 

mitte kohaliku suutlikkuse suurendamisele tõhusate tervishoiusüsteemide 

käigushoidmiseks, võivad kaasneda ohtlikud tagajärjed, näiteks teiste haiguste, nagu laste 

surma põhjustava kõhulahtisuse ning malaaria esinemise järsk tõus, mis on tingitud nende 

ennetamise ja ravimise jõupingutuste vähendamisest; 

U. arvestades, et suremuse mõju viiruse all kannatavates riikides süvendavad halvas seisus 

tervishoiusüsteemid, mis ei suuda tagada põhiteenuseid, nagu immuniseerimise ning laste 

ja emade tervishoiu teenused; 

1. peab kahetsusväärseks Ebola viiruse puhangust laastatud piirkondades esinevaid 

surmajuhtumeid ja avaldab siirast kaastunnet asjaomaste riikide valitsustele ning 

inimestele, keda haiguspuhang otseselt või kaudselt mõjutab; 

2. peab tervitatavaks ÜRO Ebola hädaolukorrale reageerimise missiooni (UNMEER) ja ELi 

Ebola rakkerühma loomist, volinik Christos Stylianidese nimetamist ELi Ebola viiruse 

koordinaatoriks ning paljude partnerorganisatsioonide, spetsialiseeritud riiklike ja 

rahvusvaheliste asutuste, fondide, riiklike ja rahvusvaheliste valitsusväliste 

organisatsioonide ning kohapeal tegutsevate kohalike ja rahvusvaheliste 
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meditsiinitöötajate ja vabatahtlike üldist panust ja abi Ebola viiruse vastu võitlemisel; 

3. märgib rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil tehtud edusamme ja panust, kuid rõhutab, et 

palju tööd on veel teha, et aidata asjaomastel riikidel Ebola viiruse epideemia kontrolli 

alla saada ja see likvideerida; kinnitab Euroopa strateegia olulisust Ebola viiruse 

puhangule reageerimise kooskõlastamiseks liidu tasandil ning liidu enda valmisoleku ja 

kaitse suurendamiseks; 

4. nõuab, et liikmesriigid, komisjon ja rahvusvaheline üldsus kooskõlastaksid ja tugevdaksid 

meditsiiniuuringuid ning tõhusate ravimite ja vaktsiinide väljatöötamist Ebola viiruse ja 

teiste uute haiguste vastu, millele ravimikaubanduse sektor muidu tähelepanu ei pööra, 

ning hoolitseksid selle eest, et asjaomased kliinilised uuringud toimuvad kooskõlas 

eetiliste tingimustega, mille kohaselt patsiendid annavad enne osalemist teadva nõusoleku, 

ja on tagatud läbipaistvus uuringutest tulenevate kliiniliste andmete osas ning nende 

vaktsiinide ja ravi tegelik kättesaadavus sihtrühmaks olevatele inimestele võimaluse korral 

tasuta (kvalifitseeritud töötajad ja raviks sobivad rajatised ning hinnad, mis ei ületa 

tegelikke tootmiskulusid); peab kahetsusväärseks aga asjaolu, et Ebola+ projektide 

toetuslepingud allkirjastatakse alles pärast innovatiivsete ravimite algatuse vahendite 

vabastamist, ning eeldab, et osalevad ravimitootjad järgivad ja austavad ettevõtja 

sotsiaalse vastutuse põhimõtteid, eelkõige innovatiivse vaktsiini taskukohasust silmas 

pidades; 

5. väljendab heameelt kaheksa teadusprojekti üle, mida EL viib läbi Ebola+ innovatiivsete 

ravimite algatuse raames eesmärgiga töötada välja vaktsiinid ja diagnostilised kiirtestid; 

6. juhib tähelepanu asjaolule, et rahvusvaheline üldsus peaks õppima hilise reageerimisega 

seotud enesekriitikast, võttes arvesse selle puhangu eripära; rõhutab vajadust jätkuvalt 

toetada selliseid institutsioone nagu WHO, mis on osutunud rahvusvahelisel tasandil 

hädavajalikuks, et koordineerida ja edendada rahvatervisega seotud küsimusi; 

7. väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon võttis programmi „Horisont 2020” raames 

2014. aastal kasutusele 24,4 miljonit eurot ja 2015. aastal 114 miljonit eurot, et rahastada 

teadusprojekte, mille eesmärk on võidelda Ebola viiruse vastu vaktsiinide, diagnostiliste 

kiirtestide ja kliiniliste uuringute väljatöötamise kaudu olemasolevate ja uute Ebola 

viiruse vastase kompleksravi meetodite katsetamiseks; 

8. tunneb heameelt selle üle, et 2015. aasta jaanuaris alustati Libeerias asuvas 

organisatsiooni Piirideta Arstid keskuses Ebola viiruse vastase võimaliku ravimi esimest 

kliinilist uuringut ning et vaktsiinide kliinilisi uuringuid, mis tavaliselt võtaksid aega 

aastakümneid, viiakse nüüd Ebola viiruse all kannatavates riikides läbi kiirkorras ehk 

nädalate ja kuudega; 

9. on seisukohal, et liikmesriigid ja komisjon reageerisid esialgu kõhklevalt ning see ei 

kajastanud kriisi tegelikku ulatust; peab tervitatavaks ja toetab sellega seoses innukalt 

komisjoni ja liikmesriikide rahalise panuse jätkuvat suurendamist humanitaar- ja 

arenguabi, logistika ja teadusuuringute valdkonnas, et kriisile reageerida; juhib siiski 

tähelepanu sellele, et on vaja tagada innovatiivsete ravimite turulepääs ning muu hulgas 

meditsiiniteenistuste, kvalifitseeritud tervishoiutöötajate, laborite, epidemioloogide ja 

kaitsevahendite jõudmine Ebola viiruse all kannatavatesse piirkondadesse; 
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10. kutsub ELi üles säilitama oma juhtrolli Ebola viirushaiguse puhangu vastases võitluses; 

rõhutab, et kuigi puhangu kontrolli alla saamiseks tehtud jõupingutused andsid 

märkimisväärseid tulemusi, on vaja haigus likvideerida; tunneb sellega seoses heameelt, et 

3. märtsil 2015 toimus Ebola viiruse teemaline kõrgetasemelise rahvusvaheline 

konverents, mille korraldasid EL ja peamised partnerid ning mille raames käsitleti nii 

Ebola viiruse likvideerimist kui ka hinnati mõju viiruse all kannatavatele riikidele 

eesmärgiga tagada, et arenguabiga edendatakse humanitaarabi alaseid jõupingutusi; 

11. kutsub komisjoni üles kehtestama rangeid kontrollisüsteeme, mille tagatakse, et kõiki 

eelarvevahendeid, mis on eraldatud tervishoiu ja sanitaarinfrastruktuuri parandamiseks, et 

võimaldada võidelda üldise tervisealase ebavõrdsusega, võideldes samal ajal Ebola viiruse 

puhanguga ja ennetades täiendavaid tervishoiukriise, kasutatakse tegelikult viiruse all 

kannatavates riikides epideemia vastu võitlemiseks ja mitte muul otstarbel; 

12. peab vajalikuks asjakohaselt jälgida, kas eraldatud eelarvevahendid jaotatakse läbipaistval 

ja kergesti arusaadaval viisil ning tõepoolest suunatakse mõjutatud riikidele; 

13. rõhutab, et praegune kriis ohustab nõrka majandust ning poliitilist ja sotsiaalset stabiilsust 

mitte ainult mõjutatud riikides vaid ka kogu Lääne-Aafrika piirkonnas; toonitab, et 

tervishoiusüsteemide parandamisest Ebola viiruse likvideerimiseks ei piisa; on seisukohal, 

et vaja on kooskõlastatud pikaajalist lähenemisviisi, mis hõlmab rahvusvahelisi, riiklikke 

ja piirkondlikke osalejaid ning erinevaid sektoreid (tervishoid, haridus ja koolitus, 

sanitaar- ja hügieenitingimused, desinfektsioon, toiduabi, joogivesi, toimivad 

kanalisatsioonisüsteemid, jäätmete kõrvaldamine ja majandus), et kõrvaldada olulised 

puudujäägid kõigi hädavajalike teenuste puhul; rõhutab, et probleemile tervikliku 

lahenduse leidmiseks on hädavajalik kultuurilist mõõdet ja asjaomaste riikide uskumusi 

hõlmav haridus ning praeguse Ebola viiruse puhanguga võitlemine kõikehõlmaval viisil, 

mille hulka kuulub selge teabe asjakohane levitamine; tuletab meelde oma lubadust 

eraldada 20 % arengukoostöö rahastamisvahendi raames saadaolevatest vahenditest 

tervishoiuteenustele; 

14. väljendab muret selle pärast, et teave Ebola viirushaiguse ja selle leviku kohta ei jõua 

vähese kirjaoskuse tõttu kõigi inimesteni; rõhutab, kui olulised on alternatiivsed teabe 

levitamise viisid, andes näiteks rohkem teavet raadio teel; märgib, et mõjutatud 

piirkondades esineb ametivõimude usaldamatus, ning juhib tähelepanu sellele, et on 

oluline tagada hädavajalikud tervishoiuteenused ka maapiirkondades; 

15. rõhutab, et üha tõenäolisem on toidukriisi järgnemine epideemiale, mis on 

väikepõllumajandustootjad laastanud; kutsub liikmesriike, komisjoni ja rahvusvahelist 

üldsust üles investeerima nende pikaajalisse arengusse, millega tagatakse, et 

talumajapidamised ja Lääne-Aafrika edaspidine toiduga kindlustatus ei satuks ohtu; 

16. tunnistab, et haigestumisjuhtumite nullini viimiseks tuleb kindlaks teha kõik inimesed, 

kellel oli kõrge riskitasemega kokkupuuteid mõne Ebola viirushaigusesse nakatunud 

inimesega; juhib tähelepanu asjaolule, et viirusega kokkupuutunud isikute 

väljaselgitamine ja jälgimine on kaks peamist meie ees seisvat probleemi, ning tuletab 

meelde, et karantiiniga seotud meetmete võtmise korral tuleb mõjutatud isikutele pakkuda 

erituge, näiteks tagada toit, vesi või arstiabi; 
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17. rõhutab, kui oluline on, et EL väldiks arenguriikides kriisiabi andmisel ühe universaalse 

lähenemisviisi kohaldamist ning pööraks eelkõige tähelepanu piirkondlikele 

tervishoiusüsteemidele ja suurendaks kvalifitseeritud tervishoiutöötajate arvu; kutsub 

rahvusvahelist üldsust ja ELi üles juhtima jätkusuutlike tervishoiusüsteemide rajamiseks 

tehtavat tööd riiklike kavade kaudu, mida kasutatakse lähtepunktina, mille põhjal kõik 

rahvusvahelised osalejad ja partnerid saavad määrata rollid ja vastutused, ning tegema 

mõjutatud riikidega koostööd, et töötada välja meditsiinilisi hädaolukordi käsitlev 

väljaõppeprogramm eesmärgiga leevendada kohalike meditsiinitöötajate teravat puudust 

ning tagada kohapeal meetmete võtmine elanikkonna immuniseerimiseks; 

18. rõhutab Ebola kriisist õppimise olulisust ning vajadust ka liikmesriikide 

tervishoiusüsteeme paremini koordineerida ja tõhustada; 

19. kutsub rahvusvahelist üldsust üles võtma vajalikke meetmeid puhangu põhjustatud 

sotsiaalsete probleemidega tegelemiseks ning eelkõige tagama, et Ebola viiruse tõttu 

orvuks jäänud lapsi kaitstakse ja nende eest kantakse hoolt ning et Ebola viiruse ohvrid 

integreeritakse ühiskonda; 

20. avaldab tunnustust ÜRO Ebola hädaolukorrale reageerimise missioonile (UNMEER), 

partnerorganisatsioonidele ja sellistele valitsusvälistele humanitaarabiorganisatsioonidele 

nagu Piirideta Arstid, Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside 

Föderatsioon, Emergency jt nende kohapeal tehtud töö eest ning väljendab suurt heameelt 

nende ulatusliku panuse ja abi üle puhangu kontrolli alla saamisel; peab kahetsusväärseks 

meditsiinitöötajate ja teiste Ebola viiruse puhangu vastases võitluses osalenud töötajate 

sobimatu kohtlemise juhtumeid pärast nende Aafrikast naasmist; 

21. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles andma rahalist toetust punktis 20 nimetatud 

organisatsioonide (UNMEER, partnerorganisatsioonid ja valitsusvälised 

humanitaarabiorganisatsioonid, nagu Piirideta Arstid) nende liikmete peredele, kes on 

surnud Ebola viiruse vastase võitluse käigus ja viiruse tagajärjel; 

22. kutsub liikmesriike üles tagama, et meditsiinitöötajatel oleks õigus mis tahes vajalikule 

ravile, kui nad peaksid viirusega nakatuma, ning sealhulgas kindlasti meditsiinilisele 

evakuatsioonile nende päritoluriiki, kui seal on olemas Ebola viiruse raviks vajalikud 

rajatised, nagu see on ELi liikmesriikide puhul; 

23. kutsub liikmesriike, komisjoni ja rahvusvahelist üldsust üles jätkuvalt tõhustama 

tervishoiusüsteeme haiguspuhangust mõjutatud Lääne-Aafrika riikides; rõhutab, et Ebola 

viirushaigusega kaasneb kindlasti kõrge suremus, kuid piirkonnas esineb ka teisi surmaga 

lõppevaid haigusi (nt malaaria), mida tuleks samuti ravida; rõhutab, kui oluline on, et EL 

investeeriks suutlikkuse suurendamisse kõnealuses valdkonnas ja seda ergutaks, et vastata 

rahvusvaheliste tervise-eeskirjade nõuetele ja tegeleda nõrkade tervishoiusüsteemide 

probleemiga, mille tõttu puudub inimestel mitmel pool Lääne-Aafrikas juurdepääs 

põhilistele tervishoiuteenustele, ning et kohalikud töötajad saaksid väljaõppe ja 

asjakohased vahendid tulevaste epideemiatega (Ebola või mõni muu haigus) 

toimetulekuks; rõhutab, et haiguspuhangu vastases võitluses osalevate meditsiinitöötajate 

kaitsmine on ülimalt tähtis, ning toonitab, et on oluline mitte pidada viimast Ebola viiruse 

puhangut erandlikuks, vaid märgiks sellest, et viiruse vastu võitlemiseks on vaja 

pikaajalisi investeeringuid; 
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24. nõuab haridus- ja teavitamismeetmete võtmist, et suurendada teadlikkust haiguse 

sümptomitest ja ennetusvõimalustest ning edendada usaldust ja kohalike elanike koostööd 

Ebola viiruse vastaste meetmete valdkonnas, sest teave ja teabevahetus on Ebola viiruse 

puhangu vastu võitlemise oluline tahk; juhib tähelepanu sellele, et mõnedes 

liikmesriikides pärast võimalike Ebola viirushaigusesse nakatunute saabumist tekkinud 

olukord näitas, et Euroopas on vaja teavituskampaaniat ja tõhusamat teabevahetust; 

25. rõhutab, et mõjutatud riikides Ebola viiruse tagajärjel pere kaotanud orbude eest tuleb 

hoolt kanda lastekodudesse paigutamise ja nõustamise teel; 

26. rõhutab kindlalt vajadust võidelda Ebola viiruse puhangu tagajärjel elanikkonnarühmade 

vahel teravnenud pingetega, kuna võivad tekkida müüdid, milles süüdistatakse Ebola 

viiruse puhangus teatavaid etnilisi rühmi; väljendab ka muret laste äärmise haavatavuse 

pärast, arvestades et lapsi, kelle vanemad on surnud, peetakse haiguse edasikandjateks 

ning nad eraldatakse ühiskonnast ja neid sunnitakse üksi tänaval elama; 

27. on seisukohal, et liikmesriigid ja ELi institutsioonid peaksid kaaluma võimalust luua 

tervishoiutöötajate andmebaas hädaolukordade jaoks väljaõppe saanud spetsialistidest, 

keda saaks õigeaegselt rakendada, ning aidata arenguriikidel tõhustada oma riiklikke 

tervishoiusüsteeme; 

28. ergutab viivitamata meetmeid võtma, et luua edaspidiste puhangute ennetamist käsitlevaid 

teadusuuringuid võimaldav finantskeskkond, koordineerida ja tugevdada 

meditsiiniuuringuid ning tõhusate ravimite, kliiniliste katsete ja poliitikameetmete 

väljatöötamist mitte ainult seoses Ebola viirusega, vaid ka teatavate teiste eluohtlike 

nakkushaigustega, millega kaasneb epideemiate oht ja mis põhjustavad Aafrikas palju 

surmasid, ning avaldada vaktsiinide ohutust ja tõhusust puudutavad andmed; rõhutab 

vajadust jätkata teadustööd, võttes arvesse asjaolu, et epideemiat tuleb püsivalt kontrolli 

all hoida, ning hoolitseda selle eest, et kliinilised uuringud toimuksid kooskõlas eetiliste 

tingimustega, mille kohaselt uuringutes osalevad patsiendid annavad eelneva teadva 

nõusoleku, ja oleks tagatud läbipaistvus uuringutest tulenevate kliiniliste andmete osas 

ning nende vaktsiinide ja ravi tegelik kättesaadavus asjaomasele elanikkonnale 

(kvalifitseeritud töötajad ja asjakohane infrastruktuur tervishoiuteenuste pakkumiseks ning 

hinnad, mis ei ületa tegelikke tootmiskulusid); loodab, et Ebola+ programmi raames 

sõlmitavate toetuslepingute tingimused ja toetuse andmise menetlused avalikustatakse; 

29. kutsub liikmesriike üles tegema täiendavaid pingutusi, et tagada ELi hädaolukordadele 

reageerimise koordineerimiskeskusele vajalikud vahendid ja töötajad; nõuab tungivalt, et 

liikmesriigid kooskõlastaksid oma tegevust terviseohutuse komitees komisjoni osalusel, 

ning rõhutab vajadust edasise koostöö ja teabevahetuse järele ELi humanitaarabi 

vabatahtlike reservi kohta, mille eesmärk on tagada Euroopa tõhus reageerimine 

katastroofidele; 

30. kutsub rahvusvahelist üldsust üles kindlustama, et saadaval on piisavalt 

isikukaitsevahendeid, ning võtma meetmeid rahvusvaheliste töötajate ohutu meditsiinilise 

evakuatsiooni tagamiseks tulevikus; 

31. väljendab sellega seoses heameelt meditsiinilise evakuatsiooni rakendamise üle 

rahvusvaheliste humanitaarabitöötajate puhul, kes on mõjutatud riikides tehtava töö 
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käigus haigusesse nakatunud; 

32. kutsub kõiki haiguspuhangu vastases võitluses osalejaid üles võtma kasutusele palju 

paindlikumat lähenemisviisi ning eraldama ressursse vastavalt alljärgnevale: 

– kõige pakilisemad kohalikud vajadused mis tahes ajahetkel ja kohas, võttes arvesse Ebola 

viiruse likvideerimise ja edaspidiste puhangute ennetamise pikaajalist eesmärki; 

– vajadus valmistada ette üleminekut jätkusuutlikule ja rahu soodustavale kriisijärgsele 

olukorrale; 

 rõhutab, et kaugetele maapiirkondadele tuleks anda rohkem rahvusvahelist toetust; 

33. on mures selle pärast, kuidas Ebola viiruse puhang vähendab ka naiste elatist, kuna pärast 

viirushaiguse puhkemist on väikepõllumajanduse ja kaubanduse osakaal märkimisväärselt 

langenud, mis veelgi suurendab naiste nakatumise ohtu; märgib ka naiste tähtsust matuste 

ettevalmistamisel ja rõhutab, et on oluline kaitsta nakatumise eest kultuuritavasid 

ohustamata; 

34. nõuab Ebola viiruse likvideerimise järel meetmete rakendamist, et taastada usk mõjutatud 

riikide turvalisusesse ning tuua tagasi investorid ja käivitada majanduse elavdamine, mis 

on üks eeltingimus edaspidiste epideemiate ennetamiseks; 

35. palub komisjonil pärast selle puhangu kontrolli alla saamist esitada aruande, mis tugineb 

Lääne-Aafrikas vallandunud Ebola viiruse puhangust saadud kogemustele, ning tuua välja 

võimalikud parandamist vajavad valdkonnad seoses ELi reageerimisega sarnastele 

tervishoiukriisidele tulevikus; 

36. nõuab tungivalt, et kõik kriisi lahendamisse kaasatud osalejad kaaluksid uue tehnoloogia 

pakutavaid võimalusi kiiremaks reageerimiseks. 
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