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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa kehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 

jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. toteaa, että Länsi-Afrikassa vuonna 2014 puhjennut ebolaepidemia on viruksen tähän 

mennessä suurin ja monitahoisin epidemia, joka on levinnyt useisiin maihin ja aiheuttanut 

tuhansia sairaus- ja kuolemantapauksia1; toteaa, että Maailman terveysjärjestö (WHO) sai 

ensimmäisen varoituksen tämänhetkisestä ebolaepidemiasta 23. maaliskuuta 2014, mutta 

kansainvälisen terveyssäännöstön poikkeustilakomitea julisti epidemian kansainväliseksi 

kansanterveyden uhaksi vasta 8. elokuuta; toteaa, että ebolaa ei ennen tätä epidemiaa 

pidetty suurena terveyspoliittisena haasteena; 

B. toteaa, että 15. maaliskuuta 2015 päättyneellä viikolla havaittiin yhteensä 150 uutta ja 

vahvistettua ebolaviruksen aiheuttamaa sairautta; toteaa, että kyseisellä viikolla 

Guineassa oli 95 uutta ja vahvistettua tapausta, mikä on maan suurin viikon 

kokonaismäärä vuonna 2015, ja Sierra Leone ilmoitti 55 uudesta vahvistetusta 

tapauksesta samana aikana, mikä oli maan pienin viikon kokonaismäärä sitten kesäkuun 

lopun 2014; toteaa, ettei Liberia ei ollut kolmeen viikkoon ilmoittanut yhdestäkään 

uudesta vahvistetusta tapauksesta; 

C. toteaa, että epidemian myötä on sairastunut yli 20 000 ihmistä ennen kaikkea Guineassa, 

Liberiassa ja Sierra Leonessa ja että epidemia on levinnyt Afrikasta kahdelle muulle 

mantereelle, joilla on esiintynyt yksittäisiä tapauksia; toteaa, että tämänhetkisestä 

ebolaepidemiasta pahiten kärsineissä Länsi-Afrikan maissa terveydenhuoltojärjestelmillä 

on erityisen vähän resursseja ja työntekijöitä ja ne ovat haavoittuvia; toteaa, että 

ebolaepidemian leviäminen on aiheuttanut sen kohteiksi joutuneissa maissa ja 

laajemmilla alueilla paitsi tuhansia ihmishenkiä vaatineen lääketieteellisen kriisin myös 

sosiaalisia ja taloudellisia paineita sekä poliittista epävakautta; 

D. toteaa, että epidemia kehittyy ennustamattomasti ja jatkuvasti, mikä johtuu 

eristysmahdollisuuksien ja ammattitaitoisen lääketieteellisen henkilöstön puutteesta, ja 

että ulkomaisten lääkintätyöntekijöiden on vaikea saada asianomaisten väestönosien 

luottamusta; toteaa, että kansainvälisen tuen yhteydessä on otettava huomioon kaikki 

epidemiaan liittyvät keskeiset tekijät, kuten yhteisöjen koulutus ja mobilisointi, 

terveydenhuoltojärjestelmien laadun ja tehokkuuden parantaminen, henkilöstön koulutus 

ja tukeva lääketieteellinen hoito samoin kuin epidemian koordinoitu hallinta, jäljitys ja 

valvonta, jotta epidemiaa voidaan hillitä tehokkaasti; muistuttaa, että vaarana on ebolan 

leviäminen taudista vapaisiin maihin niin kauan kuin tautitapauksista raportoidaan 

missään maassa; 

E. ottaa huomioon, että suurimpia haasteita kolmessa epidemiasta eniten kärsineessä maassa 

ovat olleet ebolaa koskevan kokemuksen puute, väestön suuri liikkuvuus, laaja yleinen 

väärinkäsitys sairaudesta ja sen leviämisestä, yhteisön merkittävä vastustus aikaisessa 

                                                 
1 Toimintakertomus: http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/archive/en/ 
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vaiheessa annettua hoitoa kohtaan sekä aggressiivinen toiminta kansainvälistä 

hoitohenkilökuntaa kohtaan; 

F. toteaa, että terveydenhuoltojärjestelmien laatu ja vahvuus ovat olleet keskeisellä sijalla 

epidemian hillitsemisessä; 

G. toteaa, että ebolakriisin vaikutukset ulottuvat sen aiheuttamaa kuolleisuutta pidemmälle, 

sillä se vaikuttaa asianomaisten alueiden poliittiseen vakauteen ja hyvinvointiin uhaten 

alueellista elintarviketurvaa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta; toteaa, että Maailmanpankin 

mukaan pelkästään vuonna 2015 kriisin suorat vaikutukset kolmen eniten kärsineen maan 

bruttokansantuotteeseen ovat kaksi miljardia dollaria; 

H. ottaa huomioon, että WHO ilmoitti helmikuussa 2015 ensimmäisen kerran vuoden 2015 

viikoittaisten tartuntojen määrän noususta kolmessa maassa, joissa tartuntojen määrä on 

korkea (Guinea, Liberia ja Sierra Leone) ja joissa ebolan hoito on edelleen hyvin 

haasteellista; 

I. toteaa, että kansainvälinen yhteisö aliarvio epidemian laajuuden, minkä vuoksi 

alkuvaiheen toimet olivat epäröiviä ja niissä keskityttiin ensisijaisesti ebolatapausten 

hallintarakenteiden rahoittamiseen tai perustamiseen, ja samalla tarvittavien 

terveydenhoitohenkilöstöön liittyvin resurssien hankkiminen on jätetty kansallisten 

viranomaisten, paikallisten terveydenhoitotyöntekijöiden ja kansalaisjärjestöjen vastuulle; 

J. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on myöntänyt taloudellista tukea 1,1 miljardia 

euroa, mistä yli 434 miljoonaa euroa on komission myöntämiä varoja; ottaa huomioon, 

että WHO vaati äskettäin seuraavia kolmea toimenpidettä ebolan poistamiseksi 

kokonaan: miljardin dollarin (800 miljoonan euron) lisärahasto, hätätilanteiden 

koordinoinnin ja hallinnan parantaminen sekä uusien lääkkeiden markkinoille pääsyn 

varmistaminen;  

K. toteaa, että komissio on osallistunut toimintaan aktiivisesti aivan epidemian alusta alkaen 

ja lisännyt epidemian torjuntaan liittyviä toimiaan, ja se valvoo tilannetta EU:n avun 

koordinoinnista vastaavan EU:n hätäavun koordinointikeskuksen avulla EU:n 

ebolakoordinaattori Christos Stylianidesin johdolla; 

L. toteaa, että ebolaviruksen aiheuttaman sairauden hävittäminen on haasteellista monista 

syistä, joista voidaan mainita sadekauden alkaminen, taudin kattaman maantieteellisen 

alueen kasvaminen, laajalle levinneet tartunnat, yhteisöjen jatkuva vastustus ja riskin 

aiheuttava hautaaminen; 

M. toteaa, että unionin pelastuspalvelumekanismi on auttanut jäsenvaltioiden tarjoaman 

hätäavun ja asiantuntijoiden nopeassa ja koordinoidussa käytössä; 

N. toteaa, että potilaiden eristämiseen ja diagnosointiin käytettävät tilat ovat edelleen 

puutteellisia koko alueella; toteaa, että monin paikon Länsi-Afrikkaa näiden valmiuksien 

koordinointi, maantieteellinen jakautuminen ja joustavuus aiheuttavat edelleen 

merkittävän haasteen; 
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O. ottaa huomioon, että UNICEFin tietojen mukaan tuhannet lapset ovat jääneet orvoiksi 

epidemian seurauksena; ottaa huomioon, että lukuisat ebolan uhrit kärsivät syrjinnästä, 

aseman menetyksestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä; 

P. toteaa, että ebolaepidemia on tuonut esiin vakavia puutteita paikallisessa terveyskriisien 

ehkäisyssä; toteaa, että kansainvälisen yhteisön ebolasta kärsiviä maita kohtaan 

osoittaman reaktion olisi sisällettävä erilaisia osia, kuten laboratoriokapasiteetti tartunnan 

diagnosoimiseksi ja vahvistamiseksi, tietoisuuden lisääminen yhteisön sitoutumisen ja 

kulttuurisen ymmärryksen parantaminen, sosiaalinen mobilisoituminen, kontaktien 

jäljittäminen ja seuranta, hälytys- ja valvontajärjestelmät sekä muiden kuin 

ebolapotilaiden hoitoon pääsy ja turvallisen hautaamisen varmistaminen; katsoo, että sekä 

monista Länsi-Afrikan osista edelleen puuttuvien terveyteen liittyvien toimintojen 

suojelua että terveystyöntekijöiden, joilla on keskeinen rooli tällaisissa hätätapauksissa, 

suojelua olisi kehitettävä hätätapauksia koskevan lääketieteellisen koulutuksen avulla, 

jotta voidaan korjata paikallisen lääketieteellisen henkilöstön akuutti puute ja hillitä 

epidemiaa; 

Q. toteaa, että komissio on käynnistänyt innovatiivisia lääkkeitä koskevan aloitteen 

yhteydessä ja uuden Ebola+-ohjelman alaisuudessa kahdeksan rokottamis- ja 

diagnostiikkahanketta, joiden kokonaisbudjetti on yhteensä 215 miljoonaa euroa; 

palauttaa mieliin, että 114 miljoonaa euroa on peräisin Horisontti 2020 -ohjelmasta ja 

loput 101 miljoonaa euroa hankkeisiin osallistuvilta lääkeyrityksiltä; katsoo, että jatkossa 

tarvitaan edelleen lisää varoja, jotta voitaisiin tukea maita rokotteiden käyttöönotossa, 

korjata luhistuneet terveydenhuoltojärjestelmät ja palauttaa rokotukset ebolasta 

kärsineissä maissa; toteaa, että ebolarokotteiden kliinisten kokeiden tulosten pitäisi olla 

saatavilla vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä ja että tällä hetkellä ihmisillä 

testattavat kaksi mahdollista rokotetta ovat osoittautuneet sekä turvallisiksi että 

tehokkaiksi eläimillä; 

R. toteaa, että ebolaepidemia on vaikuttanut dramaattisesti paikalliseen 

terveydenhuoltohenkilökuntaan ja koulutusprosessin jatkamiseen Länsi-Afrikassa; toteaa, 

että hoitohenkilökunta on edelleen suuressa vaarassa sairastua ebolaan; 

S. toteaa, että ebolan torjumiseksi toteutettavien toimenpiteiden olisi oltava osa koordinoitua 

prosessia, jonka avulla varmistetaan aiempaa parempi avoimuus ja keskitytään entistä 

enemmän puutteisiin sekä tarpeiden tyydyttämiseen; 

T. toteaa, että kansainvälisen avun suuntaaminen yksinomaan ebolaviruksen hoitoon eikä 

paikallisten valmiuksien vahvistamiseen tehokkaiden hoitojärjestelmien toiminnan 

varmistamiseksi voi aiheuttaa haittoja, kuten muiden sellaisten sairauksien puhkeamista, 

joiden ennaltaehkäisy- ja hoitotoimia on supistettu, kuten lapsikuolleisuutta aiheuttavat 

ripulisairaudet ja malaria; 

U. toteaa, että epidemiasta kärsineissä maissa kuolleisuuslukujen vaikutusta pahentavat 

entisestään vaikeuksissa olevat terveydenhuoltojärjestelmät, jotka eivät kykene 

tarjoamaan peruspalveluja, kuten rokotuksia sekä lastenhoitoon ja 

äitiysterveydenhuoltoon liittyviä palveluja; 
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1. pitää valitettavana ihmishenkien menetystä ebolaepidemiasta pahoin kärsineillä alueilla ja 

ilmaisee vilpittömän osanottonsa niiden maiden hallituksille ja kansoille, joita epidemia 

on koskenut suoraan tai epäsuorasti; 

2. panee tyytyväisenä merkille Yhdistyneiden kansakuntien ebolaan liittyvien 

hätäapuoperaatioiden (UNMEER) sekä ebolaa käsittelevän EU:n työryhmän 

perustamisen, komission jäsenen Christos Stylianidesin valinnan ebolaan liittyvistä 

toimista vastaavaksi koordinaattoriksi sekä lukuisten kumppaniorganisaatioiden, 

kansallisten ja kansainvälisten erityisviranomaisten, rahastojen ja kansallisten ja 

kansainvälisten kansalaisjärjestöjen antaman laajan tuen ja avun sekä paikallisen ja 

kansainvälisen hoitohenkilökunnan ja vapaaehtoisten paikalla tekemän työn ebolan 

torjumiseksi; 

3. panee merkille kansainvälisellä ja EU:n tasolla saavutetun edistyksen ja toteutetut toimet, 

mutta korostaa kuitenkin, että on vielä tehtävä paljon työtä, jotta maita voidaan auttaa 

ebolaepidemian hillitsemisessä ja hävittämisessä; muistuttaa jälleen, että tärkeässä 

asemassa on EU:n strategia ebolan liittyvien toimien koordinoimiseksi unionin tasolla 

sekä valmiustilan ja suojan parantaminen unionin sisällä; 

4. vaatii jäsenvaltioita, komissiota ja kansainvälistä yhteisöä koordinoimaan ja 

vahvistamaan ebolan lääketieteellistä tutkimusta ja ebolan ja muiden sellaisten 

kehittyvien sairauksien tehokkaiden lääkkeiden ja rokotteiden tuotantoa, jotka jäävät 

muutoin huomiotta kaupallisella lääkealalla; kehottaa varmistamaan että nämä kokeet 

suoritetaan eettisissä olosuhteissa niin, että kokeisiin osallistuvat potilaat antavat niihin 

etukäteen tietoon perustuvan suostumuksensa ja tutkimuksista saatavissa kliinisissä 

tiedoissa noudatetaan avoimuutta ja että kohdeväestöllä on todellinen mahdollisuus 

päästä näiden rokotusten ja hoitojen piiriin maksutta (on olemassa pätevä henkilökunta ja 

tarkoituksenmukaiset infrastruktuurit hoitojen hallinnointia varten, eivätkä hinnat eivät 

ylitä todellisia tuotantokustannuksia); pitää kuitenkin valitettavana, että Ebola+-

hankkeisiin liittyvät avustuksia koskevat sopimukset allekirjoitetaan vasta sen jälkeen, 

kun innovatiivisia lääkkeitä koskevan aloitteen varat on vapautettu, ja odottaa, että 

mukana olevat lääkeyritykset noudattavat yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia 

periaatteita erityisesti varmistamalla innovatiivisten rokotteiden edullisuuden; 

5. panee tyytyväisenä merkille kahdeksan tutkimushanketta, jotka EU toteuttaa 

innovatiivisia lääkkeitä koskevaan aloitteeseen kuuluvan Ebola+-ohjelman osana ja 

joiden tavoitteena on kehittää rokotteita ja diagnostisia pikatestejä; 

6. huomauttaa, että kansainvälisen yhteisön olisi otettava opiksi myöhäistä reagointia 

koskevasta itsekritiikistä ja otettava huomioon tämän epidemian erityispiirteet; korostaa, 

että WHO:n kaltaisten toimijoiden tukemista on jatkettava, sillä se on osoittautunut 

keskeiseksi kansainvälisellä tasolla kansanterveyteen liittyvien kysymysten 

koordinoinnissa ja edistämisessä; 

7. pitää myönteisenä sitä, että komissio on myöntänyt Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä 

ebolan torjuntaan yhteensä 24,4 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja yhteensä 114 miljoonaa 

euroa vuonna 2015 rokotteiden, diagnostisten pikatestien ja sellaisten kliinisten kokeiden 

kehittämiseksi, joilla testataan nykyisiä ja uusia ebolan yhdistelmähoitoja; 
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8. pitää myönteisenä, että tammikuussa 2015 aloitettiin ensimmäiset mahdollisen 

ebolalääkkeen kokeet Médecins Sans Frontières -järjestön keskuksessa Liberiassa ja että 

normaalisti kymmeniä vuosia kestävät rokotekokeet tehdään nyt ebolasta kärsivissä 

maissa nopeasti niin, että niihin kuluu vain viikkoja ja kuukausia; 

9. toteaa, jäsenvaltioiden ja komission ensireaktio oli epäröivä eikä se vastannut kriisin 

todellista laajuutta; suhtautuu siksi myönteisesti ja kannustavasti komission ja 

jäsenvaltioiden jatkuvaan taloudellisen sitoumuksen kasvattamiseen humanitäärisen avun, 

kehitysavun, logistiikan ja tutkimuksen alalla kriisin torjumiseksi; toteaa kuitenkin, että 

on taattava innovatiivisten lääkkeiden pääsy markkinoille sekä esimerkiksi 

lääkintäryhmien, pätevien terveydenhoitoalan työntekijöiden, laboratorioiden, 

epidemiologien pääsy ebola-alueille sekä suojavälineiden saanti näillä alueilla; 

10. kehottaa EU:ta säilyttämään johtavan asemansa ebolaviruksen aiheuttaman sairauden 

torjunnassa; korostaa, että vaikka epidemian hillitsemistoimet ovatkin tuottaneet 

merkittäviä tuloksia, sairaus on hävitettävä kokonaan; suhtautuu siksi myönteisesti EU:n 

ja sen tärkeimpien kumppaneiden 3. maaliskuuta 2015 järjestämään korkean tason 

kansainväliseen ebolakonferenssiin, jonka tavoitteena on paitsi ebolan hävittäminen myös 

ebolasta kärsineitä maita kohdanneiden vaikutusten arviointi, jotta voidaan varmistaa, että 

kehitysavun perustana ovat humanitaariset toimet; 

11. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön tiukkoja valvontajärjestelmiä sen 

varmistamiseksi, että kaikki hoito- ja sanitaatioinfrastruktuurien vahvistamiseen 

tarkoitetut varat todella käytetään epidemian torjumiseen maissa, joihin virus on levinnyt, 

eikä muihin tarkoituksiin, jotta näiden toimien avulla voidaan torjua yleistä terveyteen 

liittyvää eriarvoisuutta ja pysäyttää ebolaepidemia ja ehkäistä uusia terveyskriisejä; 

12. katsoo, että on seurattava riittävällä tavalla sitä, jakautuvatko osoitetut varat avoimesti ja 

ymmärrettävällä tavalla ja käytetäänkö ne todella kriisin koettelemissa maissa; 

13. korostaa, että tämänhetkinen kriisi uhkaa heikkoa taloutta sekä poliittista ja 

yhteiskunnallista vakautta paitsi kriisin koettelemissa maissa myös koko Länsi-Afrikan 

alueella; painottaa, että ebolaa ei voida hävittää pelkästään parantamalla 

terveydenhuoltojärjestelmiä; katsoo, että tarvitaan yhteisiä keskitettyjä pitkän aikavälin 

toimia, joihin osallistuu kansainvälisiä, kansallisia ja alueellisia toimijoita ja joka kattaa 

eri aloja (terveydenhoito, koulutus, sanitaatio, hygienia, desinfiointi, ruoka-apu, 

juomavesi, toimivat viemärijärjestelmät, jätteenkäsittely ja talous), jotta voidaan käsitellä 

kaikkien keskeisten palveluiden kriittisiä puutteita; korostaa, että todellisen ja kattavan 

ratkaisun löytämisessä ongelmaan keskeisellä sijalla on näiden maiden kulttuurisen 

ulottuvuuden ja uskomukset huomioon ottava koulutus sekä tämänhetkisen 

ebolaepidemian täydellinen käsittely sekä selkeän tiedon asianmukainen levittäminen; 

palauttaa mieliin sitoumukset, joiden mukaan 20 prosenttia kehitysyhteistyön 

rahoitusvälineen käytettävissä olevista varoista osoitetaan terveyspalveluihin; 

14. on huolissaan siitä, että ebolaa ja sen leviämistä koskeva tieto ei tavoita kaikkia 

lukutaidottomuuden yleisyyden vuoksi; pitää tärkeinä vaihtoehtoisia tiedonvälitystapoja 

ja esimerkiksi radion välityksellä tapahtuvan tiedotuksen lisäämistä; panee merkille, että 

epidemiasta kärsineillä alueilla ollaan epäluuloisia viranomaisia kohtaan, ja korostaa, että 

tarpeellista sairaanhoitoa on tarjottava myös maaseudulla; 
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15. korostaa, että pienviljelijöiden keskuudessa tuhoa aiheuttanutta epidemiaa seuraa yhä 

todennäköisemmin elintarvikekriisi; kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja kansainvälistä 

yhteisöä investoimaan pitkäkestoiseen kehitystyöhönsä, jotta voidaan varmistaa, että 

perheviljelijöiden asema ja Länsi-Afrikan tuleva elintarviketurva eivät enää vaarannu; 

16. toteaa, että tautitapausten määrän saaminen nollaan edellyttää kaikkien sellaisten 

ihmisten tunnistamista, jotka ovat olleet riskialttiissa kontaktissa ebolaan sairastuneiden 

ihmisten kanssa; toteaa, että näiden yhteyksien jäljitettävyys ja seuranta ovat kaksi 

suurinta haastetta, ja palauttaa mieliin, että karanteeniin liittyvät toimenpiteet edellyttävät 

erityistä tukea asianomaisille henkilöille, kuten elintarvikkeiden, veden ja 

lääketieteellisen hoidon tarjoamista; 

17. pitää tärkeänä, että EU välttää kehitysmaille tarjottavan kriisiavun yhteydessä yhden ja 

saman menettelytavan käyttöä kaikissa tilanteissa ja kiinnittää erityisesti huomiota 

alueellisen ja paikallisen tason terveydenhuoltojärjestelmiin lisäämällä pätevän 

terveydenhuoltohenkilöstön määrää; kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja EU:ta johtamaan 

työtä kestävien terveydenhoitojärjestelmien rakentamiseksi käyttäen kansallisia 

suunnitelmia perustana, joiden pohjalta kaikki kansainväliset toimijat ja kumppanit voivat 

määrittää tehtäviä ja vastuualueita; kehottaa myös tekemään yhteistyötä asianomaisten 

maiden kanssa hätätilojen lääketieteellisiä toimia koskevan koulutusohjelman 

kehittämiseksi, jotta voidaan korjata lääketieteellisen henkilöstön akuutti paikallinen vaje 

ja varmistaa, että paikalla suoritetaan toimia väestön rokottamiseksi; 

18. korostaa, että on tärkeää oppia ebolakriisistä ja sen myötä koordinoida ja vahvistaa myös 

jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiä; 

19. kehottaa kansainvälistä yhteisöä ryhtymään tarvittaviin toimiin epidemian aiheuttamien 

sosiaalisten ongelmien käsittelemiseksi ja ennen kaikkea varmistamaan ebolan vuoksi 

orvoksi jääneiden lasten suojelun ja huolenpidon ja ebolan uhrien integroimisen 

yhteiskuntaan; 

20. kiittää ebolan torjunnasta vastaavaa YK:n elintä (UNMEER), kumppaniorganisaatioita ja 

humanitaarisia kansalaisjärjestöjä, kuten Médecins Sans Frontières´iä ja Punaisen ristin ja 

Punaisen puolikuun kansainvälistä liittoa, sekä muita järjestöjä niiden paikalla tekemästä 

työstä ja pitää erittäin myönteisenä niiden suurta panosta ja apua epidemian hallinnassa; 

pitää valitettavina tapauksia, joissa hoitohenkilökuntaan kuuluvia ja muita 

ebolaepidemian torjuntaan osallistuneita henkilöitä on kohdeltu epäasianmukaisesti 

heidän palattuaan Afrikasta; 

21. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota antamaan taloudellista tukea ebolan torjuntatyössä 

taudin seurauksiin kuolleiden 20 kohdassa mainittujen organisaatioiden (YK:n ebolan 

torjunnasta vastaava elin, kumppaniorganisaatiot ja Médecins Sans Frontières -järjestön 

kaltaiset valtioista riippumattomat humanitääriset avustusjärjestöt) jäsenten perheille; 

22. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan, että lääkintähenkilökunnalla on oikeus saada kaikki 

tarvitsemansa hoito tartuntatapauksissa ja että heille järjestetään lääkinnällisistä syistä 

tapahtuva evakuointi heidän alkuperämaahansa, mikäli niissä on tarvittavat valmiudet 

ebolatapausten hoitamiseen, kuten EU:n jäsenvaltioissa on; 
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23. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja kansainvälistä yhteisöä jatkamaan asianomaisten 

Länsi-Afrikan maiden terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamista; korostaa, että ebolan 

aiheuttama kuolleisuus on kiistatta korkea, mutta alueella esiintyy muitakin tappavia 

tauteja (kuten malariaa), joita olisi hoidettava myös; katsoo, että EU:n tulisi investoida ja 

kannustaa lisäkapasiteetin rakentamiseen paikalla, jotta voidaan täyttää kansainvälisen 

terveyssäännöstön vaatimukset ja käsitellä heikkojen terveydenhuoltojärjestelmien 

ongelmaa, jonka vuoksi ihmiset ovat jääneet monilla Länsi-Afrikan alueilla ilman 

perusterveydenhuoltoa; kehottaa antamaan paikalliselle henkilökunnalle koulutusta ja 

riittävästi resursseja tulevien epidemioiden (ebolan tai muiden sairauksien) torjuntaan; 

toteaa, että epidemian torjuntaan osallistuvan lääkintähenkilöstön suojelu on erittäin 

tärkeää, ja korostaa, että uusinta ebolaepidemiaa ei pidä tarkastella yksittäisenä ilmiönä 

vaan merkkinä siitä, että viruksen torjumiseen tarvitaan pitkäaikaisia investointeja; 

24. vaatii koulutus- ja tiedotustoimia, joilla lisätään tietämystä oireista ja ennaltaehkäisystä 

sekä edistetään luottamusta ja kansalaisten yhteistyötä ebolan vastaisissa toimissa, sillä 

tiedotus ja viestintä ovat keskeisellä sijalla epidemian torjunnassa; toteaa, että 

mahdollisten ebolatapausten löytymisestä joissakin jäsenvaltioissa seurannut tilanne 

osoittaa, että Euroopassa tarvitaan tiedotuskampanjoita ja entistä tehokkaampaa 

viestintää; 

25. korostaa, että epidemiamaissa ebolaviruksen vuoksi perheensä menettäneistä orvoista on 

huolehdittava sijoittamalle heidät lastenkoteihin ja antamalla heille tukea; 

26. pitää erittäin tärkeänä, että ebolaepidemiasta johtuvaa eri ryhmien välisten jännitteiden 

lisääntymistä pyritään torjumaan, sillä myyttien syntyminen voi merkitä tiettyjen etnisten 

ryhmien syyllistämistä ebolaepidemiasta; on huolissaan myös lasten äärimmäisen 

haavoittuvasta tilanteesta, kun vanhempansa menettäneitä lapsia pidetään 

tartunnankantajina ja heidät eristetään yhteiskunnasta ja pakotetaan elämään yksin 

kadulla; 

27. katsoo, että jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten on arvioitava mahdollisuutta perustaa 

tietokanta hätätilanteita varten koulutetuista terveydenhuollon ammattilaisista, jotka 

voidaan lähettää alueille nopeasti ja jotka voivat auttaa kehitysmaita vahvistamaan 

julkisia terveydenhuoltojärjestelmiään; 

28. kehottaa toteuttamaan välittömästi toimia rahoituksen saamiseksi tutkimukseen uusien 

epidemioiden estämiseksi ja kehottaa koordinoimaan ja vahvistamaan lääketieteellistä 

tutkimusta, tehokkaiden lääkkeiden tuotantoa, kliinisiä testejä ja menettelyjä paitsi ebolan 

torjunnassa myös liittyen tiettyihin, helposti epidemioina leviäviin hengenvaarallisiin 

tartuntatauteihin, jotka aiheuttava paljon kuolemia Afrikassa, ja kehottaa julkistamaan 

rokotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta koskevat tiedot; pitää tärkeänä, ettei 

tutkimustoimintaa vähennetä, koska epidemiaa on valvottava jatkuvasti; kehottaa 

varmistamaan että nämä kokeet suoritetaan eettisissä olosuhteissa niin, että kokeisiin 

osallistuvat potilaat antavat niihin tietoon perustuvan etukäteissuostumuksensa, että näistä 

tutkimuksista saatavissa kliinisissä tiedoissa noudatetaan avoimuutta ja että 

kohdeväestöllä on todellinen mahdollisuus päästä näiden rokotusten ja hoitojen piiriin 

(pätevä henkilökunta ja riittävä infrastruktuuri hoidon antamista varten sekä hinnat, jotka 
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eivät ylitä todellisia tuotantokuluja); odottaa, että Ebola+-ohjelmaan liittyviä avustuksia 

koskevien sopimusten ehdot ja avustusten myöntämismenettelyt julkistetaan; 

29. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään lisätoimiin tarvittavien resurssien ja henkilöstön 

tarjoamiseksi EU:n hätäavun koordinointikeskukselle; kehottaa jäsenvaltioita 

koordinoimaan toimiaan terveysturvakomiteassa niin, että myös komissio on mukana; 

pitää tärkeänä yhteistyön jatkamista ja EU:n vapaaehtoisia avustustyöntekijöitä koskevien 

tietojen vaihtamista, jotta katastrofitilanteissa voidaan toteuttaa tehokkaita unionin 

toimia; 

30. kehottaa kansainvälistä yhteisöä varmistamaan, että saatavissa on riittävästi 

henkilökohtaisia suojavarusteita, sekä ryhtymään toimiin kansainvälisten työntekijöiden 

turvallisen lääkinnällisen evakuoinnin takaamiseksi tulevaisuudessa; 

31. pitää tässä yhteydessä myönteisenä lääkinnällisen evakuointikapasiteetin (Medevac) 

käyttöönottoa kansainvälisille humanitaarisille avustustyöntekijöille, jotka ovat saaneet 

tartunnan tehdessään työtä asianomaisissa maissa; 

32. vaatii kaikkia epidemian torjuntaan osallistuvia toimijoita omaksumaan entistä 

joustavamman menettelytavan ja ottamaan resurssien jakamisessa huomioon seuraavat 

seikat: 

– kiireellisimmät paikalliset tarpeet tiettyyn aikaan ja tietyssä paikassa ja ebolan 

kitkemisen pitkän aikaväin tavoite samoin kuin tulevien epidemioiden estäminen; 

– tarve valmistella siirtymistä kohti kriisin jälkeistä kestävää ja rauhaa edistävää 

tilannetta; 

 korostaa, että syrjäisille maaseutualueille olisi myönnettävä enemmän kansainvälistä 

tukea; 

33. on huolissaan siitä, että ebolaepidemia heikentää myös naisten 

toimeentulomahdollisuuksia, koska pienimuotoinen maatalous ja kauppa ovat 

vähentyneet merkittävästi epidemian puhjettua, minkä vuoksi naisten tartuntariski on yhä 

suurempi; panee merkille myös naisten osuuden hautajaisvalmisteluissa ja pitää tärkeänä 

naisten suojaamista tartunnalta kulttuurisia rakenteita uhkaamatta; 

34. kehottaa toteuttamaan ebolaepidemian tukahduttamisen jälkeen toimia, joilla palautetaan 

luottamus epidemiasta kärsineiden maiden turvallisuuteen ja saadaan näin sijoittajat 

palaamaan ja talouden elpyminen käynnistymään, mikä on yksi tulevien epidemioiden 

ehkäisemisen edellytyksistä; 

35. pyytää komissiota esittelemään epidemian hallintaan saamisen jälkeen Länsi-Afrikan 

ebolaepidemiasta saaduista opetuksista raportin, jossa korostetaan mahdollisesti 

parannettavia alueita EU:n tulevissa toimissa vastaavien terveyskriisien yhteydessä; 

36. kehottaa kaikkia kriisissä osallisia olevia toimijoita harkitsemaan mahdollisuuksia, joita 

uudet teknologiat voivat tarjota toiminnan nopeuttamiseksi. 
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