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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā Ebolas vīrusslimības uzliesmojums Rietumāfrikā 2014. gadā ir līdz šim plašākais un 

sarežģītākais šīs vīrusslimības uzliesmojums, kas skāra daudzas valstis un izraisīja 

tūkstošiem saslimšanas un nāves gadījumu1; tā kā Pasaules Veselības organizāciju (PVO) 

par kārtējo Ebolas vīrusslimības uzliesmojumu brīdināja jau 2014. gada 23. martā, bet 

tikai 8. augustā Starptautisko veselības noteikumu ārkārtas komiteja pasludināja to par 

starptautiska mēroga ārkārtas situāciju sabiedrības veselības jomā; tā kā pirms minētā 

uzliesmojuma uzskatīja, ka Ebolas vīruss nerada nopietnus draudus sabiedrības veselībai; 

B. tā kā nedēļas laikā līdz 2015. gada 15. martam tika ziņots vēl par 150 jauniem Ebolas 

vīrusslimības gadījumiem; tā kā tajā pašā nedēļā Gvinejā tika apstiprināti 95 jauni 

saslimšanas gadījumi — vislielākais skaits, kas nedēļas laikā šajā valstī konstatēts 

2015. gadā, un Sjerraleonē tajā pašā laikā tika apstiprināti 55 jauni gadījumi, kas šajā 

valstī kopš 2014. gada jūnija beigām bija vismazākais skaits nedēļas laikā; tā kā Libērijā 

jau trīs nedēļas pēc kārtas nav apstiprināts neviens jauns saslimšanas gadījums; 

C. tā kā šis vīrusslimības uzliesmojums ir skāris vairāk nekā 20 000 cilvēku Gvinejā, Libērijā 

un Sjerraleonē un pārsviedies no Āfrikas vēl uz diviem kontinentiem, kur konstatēti 

atsevišķi gadījumi; tā kā pašreizējais Ebolas vīrusslimības uzliesmojums Rietumāfrikā 

vissmagāk skāris valstis, kurās veselības aprūpes sistēma ir īpaši vāja un kurā trūkst 

finansējuma un darbinieku; tā kā Ebolas vīrusa epidēmijas izplatīšanās ir izraisījusi krīzi 

medicīnas aprūpes jomā, prasot tūkstošiem upuru, kā arī radījusi sociālo un ekonomisko 

spriedzi un politisko nestabilitāti tās skartajās valstīs un plašākos reģionos; 

D. tā kā šī epidēmija ir neprognozējama un visu laiku iet plašumā, jo trūkst izolatoru un 

kvalificētu medicīnas darbinieku, bet ārvalstu medicīnas darbiniekiem ir grūti iemantot 

vietējo iedzīvotāju uzticību; tā kā, sniedzot starptautisku atbalstu, ir jāpievērš uzmanība 

visiem galvenajiem epidēmijas aspektiem, kas aptver vietējo kopienu izglītošanu un 

mobilizēšanu, veselības aprūpes sistēmu kvalitātes un izturības uzlabošanu, personāla un 

medicīniskās aprūpes darbinieku apmācību, kā arī labi koordinētu epidemioloģisko 

kontroli, izsekojamību un uzraudzību, lai efektīvi ierobežotu vīrusa izplatību; atgādina, ka 

joprojām pastāv saslimšanas risks epidēmijas neskartās valstīs, kamēr tiek ziņots par 

šādiem gadījumiem kādā no valstīm; 

E. tā kā galvenās problēmas trijās vissmagāk skartajās valstīs ir saistītas ar pieredzes 

trūkumu, apkarojot Ebolas vīrusu, augstu iedzīvotāju mobilitāti, plaši izplatītiem 

maldīgiem priekšstatiem sabiedrībā par šo slimību un tās izplatīšanās veidiem, kā arī 

vietējo kopienu noraidošo attieksmi pret agrīnu ārstēšanu, kas veicina agresīvu attieksmi 

pret starptautisko medicīnisko personālu; 

F. tā kā veselības aprūpes sistēmu kvalitātei un izturībai ir izšķiroša nozīme, lai varētu 

efektīvi ierobežot vīrusa izplatību; 

                                                 
1 Ziņojums par radušos stāvokli: http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/archive/en/ 
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G. tā kā Ebolas vīrusa izraisītā krīze ir saistīta ne tikai ar augstiem mirstības rādītājiem, tā 

ietekmē politisko stabilitāti un ekonomiku skartajos reģionos, vienlaikus apdraudot 

reģionu nodrošinātību ar pārtiku un sociālo kohēziju; tā kā, pēc Pasaules Bankas aplēsēm, 

2015. gadā vien krīzes tiešās ietekmes dēļ IKP trijās vissmagāk skartajās valstīs 

samazināsies par 2 miljardiem USD; 

H. tā kā PVO 2015. gada februārī pirmo reizi šajā gadā ziņoja par to, ka trijās valstīs ar 

augstu slimības pārnēsāšanas līmeni (Gvinejā, Libērijā un Sjerraleonē), kur Ebolas vīruss 

joprojām rada nopietnas problēmas, ir palielinājies nedēļas laikā inficējušos cilvēku skaits; 

I. tā kā starptautiskā sabiedrība nav pienācīgi novērtējusi epidēmijas apmērus un līdz ar to 

sākotnējā reakcija bijusi svārstīga, galveno uzmanību pievēršot tādu struktūru finansēšanai 

vai izveidei, kuras nodarbojas ar Ebolas vīrusa inficēšanās gadījumu apzināšanu, 

personāla nodrošināšanu atstājot attiecīgo valsts iestāžu, vietējo veselības aprūpes 

darbinieku un NVO ziņā; 

J. tā kā Eiropas Savienība ir nodrošinājusi finansiālu atbalstu 1,1 miljarda EUR apmērā, 

izmantojot vairāk nekā 434 Eiropas Komisijas fondus; tā kā PVO nesen aicināja īstenot 

trīs pasākumus, lai pilnībā izskaustu Ebolas vīrusu: piešķirt papildu finansējumu 

1 miljarda USD (800 miljonu EUR) apmērā, uzlabot ārkārtas situāciju koordinēšanu un 

pārvaldību un nodrošināt jaunu zāļu pieejamību tirgū; 

K. tā kā Eiropas Komisija jau no paša sākuma ir aktīvi iesaistījusies procesā un palielinājusi 

savu ieguldījumu cīņā ar epidēmiju, uzraugot situāciju ar Ārkārtas reaģēšanas 

koordinācijas centra palīdzību, kas koordinē ES palīdzību ES Ebolas vīrusslimības 

jautājumu koordinatora Christos Stylianides vadībā; 

L. tā kā Ebolas vīrusslimības izskaušana saskaras ar nopietnām grūtībām, piemēram, lietus 

sezonas sākumā, kad palielinās tās ģeogrāfiskā izplatība, kā arī slimības pārnēsāšanas, 

vietējo iedzīvotāju pretestības un nedrošas apbedīšanas gadījumi; 

M. tā kā ES civilās aizsardzības mehānisma aktivizēšana ir palīdzējusi ātri un koordinēti 

nogādāt ārkārtas palīdzības krājumus un norīkot dalībvalstu piedāvātos ekspertus; 

N. tā kā visā reģionā joprojām trūkst pienācīga aprīkojuma vietās, kas vajadzīgas pacientu 

izolēšanai un slimības diagnosticēšanai; tā kā daudzviet Rietumāfrikā šāda aprīkojuma 

izmantošanas koordinēšana, ģeogrāfiskais sadalījums un elastība joprojām rada 

ievērojamas problēmas; 

O. tā kā saskaņā ar UNICEF datiem vairāki tūkstoši bērnu ir kļuvuši par bāreņiem epidēmijas 

dēļ; tā kā daudzi Ebolas vīrusa upuri izjūt diskrimināciju, piedzīvo sabiedriskā stāvokļa 

zaudēšanu un sociālo atstumtību; 

P. tā kā Ebolas vīrusa epidēmija izgaismoja nopietnus trūkumus vietējā krīzes novēršanas 

sistēmā veselības jomā; tā kā, starptautiskajai sabiedrībai reaģējot uz Ebolas vīrusa 

skartajās valstīs notiekošo, būtu jāparedz dažādas lietas, piemēram, laboratorijas infekcijas 

diagnosticēšanai un apstiprināšanai, izpratnes veicināšana, vietējo kopienu apņēmības 

sekmēšana un kultūras izpratne, sociālā mobilizācija, kontaktu izsekošana un pārraudzība, 

brīdināšana un uzraudzība, veselības aprūpes pieejamība pacientiem, kas nav inficējušies 
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ar Ebolas vīrusu, un droša apbedīšana; tā kā gan veselības aprūpes iestāžu, kuru joprojām 

trūkst dažviet Rietumāfrikā, aizsardzība, gan veselības aprūpes darbinieku aizsardzība, 

kam ir būtiska nozīme šādos ārkārtas apstākļos, būtu jānodrošina, izmantojot ārkārtas 

mediķu apmācības programmu, lai novērstu vietējā medicīniskā personāla akūto trūkumu 

un ierobežotu epidēmiju; 

Q. tā kā Komisija, izmantojot Novatorisku zāļu ierosmi (IMI), ir uzsākusi astoņus projektus 

saistībā ar vakcīnas izstrādi un diagnostiku, ko īsteno saskaņā ar jauno programmu Ebola+ 

ar kopējo budžetu 215 miljonu EUR apmērā; atgādina, ka 114 miljoni EUR ir iegūti no 

pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” un atlikusī summa 101 miljona EUR apmērā — no 

projektos iesaistītajiem farmācijas uzņēmumiem; tā kā joprojām ir vajadzīgs papildu 

finansējums, lai palīdzētu valstīm ieviest vakcīnas, atjaunot bankrotējušo veselības 

aprūpes sistēmu un atjaunot imunizācijas pakalpojumus Ebolas vīrusa skartajās valstīs; tā 

kā pret Ebolas vīrusu iegūtu vakcīnu klīnisko pārbaužu rezultāti varētu būt pieejami 

2015. gada pirmajā ceturksnī, bet tikmēr tiek pārbaudīta divu potenciālo vakcīnu ietekme 

uz cilvēkiem, kuras, kā pierādīts, bija drošas un iedarbīgas izmēģinājumos ar dzīvniekiem; 

R. tā kā vīrusslimības uzliesmojums ir dramatiski ietekmējis vietējo veselības aprūpes 

personālu un turpmāko apmācības norisi Rietumāfrikā; tā kā joprojām pastāv liels risks, 

ka medicīnas darbinieki var inficēties ar Ebolas vīrusu; 

S. tā kā pasākumi, kas veikti cīņā pret Ebolas vīrusu, būtu jāiekļauj saskaņotā procesā, 

nodrošinot lielāku pārredzamību un skaidrību un pievēršot lielāku uzmanību trūkumiem 

un esošajām vajadzībām; 

T. tā kā starptautiskās palīdzības izmantošana tikai cīņai pret Ebolas vīrusu un nevis, lai 

stiprinātu vietējās spējas vadīt efektīvu veselības aprūpes sistēmu, var radīt postošas sekas, 

piemēram, var strauji pieaugt saslimstība ar citām slimībām, tādām kā diareja, kas izraisa 

bērnu nāvi, un malārija, jo to profilakse un ārstēšana ir atstāta novārtā; 

U. tā kā veselības sistēma, kas, cīnoties ar epidēmiju, nespēj nodrošināt pamatpakalpojumus, 

piemēram, imunizāciju, bērnu un māšu veselības aprūpi, var vēl vairāk pasliktināt augstās 

mirstības sekas infekcijas skartajās valstīs, 

1. pauž satraukumu par cilvēku upuriem Ebolas vīrusa smagi skartajā reģionā un dziļu 

līdzjūtību infekcijas tieši vai netieši skarto valstu valdībām un iedzīvotājiem; 

2. atzinīgi vērtē ANO ārkārtas reaģēšanas misijas izveidi cīņai pret Ebolas vīrusu 

(UNMEER) un to, ka ES reakcijas uz Ebolas vīrusslimību koordinatora amatā ir iecelts 

komisārs Christos Stylianides, kā arī daudzu partnerorganizāciju, specializēto valsts un 

starptautisko aģentūru, fondu, valsts, starptautisko un nevalstisko organizāciju sniegto 

kopējo ieguldījumu un palīdzību, vietējo un starptautisko medicīnas darbinieku un 

brīvprātīgo darbu, kuri strādā uz vietas, lai apkarotu Ebolas vīrusu; 

3. norāda uz progresu un ieguldījumiem starptautiskā un Eiropas līmenī, bet uzsver, ka vēl 

joprojām ir jāpaveic liels darbs, lai palīdzētu valstīm apturēt un izskaust Ebolas 

vīrusslimības epidēmiju; atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt Eiropas stratēģiju, lai 

Savienības līmenī koordinētu pret Ebolas vīrusslimību vērstos pasākumus un paaugstinātu 

gatavības un aizsardzības pakāpi pašā Savienībā; 
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4. pieprasa dalībvalstīm, Komisijai un starptautiskajai sabiedrībai koordinēt un veicināt 

medicīnisko pētniecību un iedarbīgu zāļu un vakcīnu ražošanu pret Ebolas vīrusu un citām 

jaunām slimībām, kas citādi paliek ārpus zāļu tirdzniecības nozares interešu loka, 

cenšoties nodrošināt, lai šie izmēģinājumi tiktu veikti saskaņā ar ētikas nosacījumiem, jau 

iepriekš saņemot pacientu apzinātu piekrišanu un nodrošinot pārredzamību attiecībā uz 

šajos pētījumos gūtajiem klīniskajiem datiem un reālu iespēju, vēlams bez maksas, 

mērķgrupām izmantot šīs vakcīnas un ārstēšanu (kvalificētu personālu un piemērotas 

telpas ārstēšanas vajadzībām, cenas, kas nepārsniedz faktiskās ražošanas izmaksas); tomēr 

pauž nožēlu par to, ka Ebola+ projektu dotāciju nolīgumi tiks parakstīti pēc IMI līdzekļu 

atvēlēšanas, nevis pirms tam un sagaida, ka iesaistītie farmācijas uzņēmumi ievēros 

uzņēmumu sociālās atbildības principus, jo īpaši attiecībā uz novatorisku vakcīnu 

pieejamību; 

5. atzinīgi vērtē astoņus pētniecības projektus, kas veikti Eiropas Savienībā, izmantojot 

programmu Ebola+ un Novatorisku zāļu ierosmi, ar mērķi iegūt vakcīnas un izstrādāt 

ātrus diagnostikas testus; 

6. norāda, ka starptautiskajai sabiedrībai vajadzētu ņemt vērā pausto paškritiku saistībā ar 

novēloto reakciju, paturot prātā šā infekcijas uzliesmojuma īpatnības; uzsver, ka ir 

jāturpina atbalstīt tādas iestādes kā PVO, kas ir apliecinājusi savu svarīgo lomu, 

starptautiskā līmenī koordinējot un risinot ar sabiedrības veselību saistītus jautājumus; 

7. atzinīgi vērtē to, ka Komisija izmantoja 24,4 miljonus EUR 2014. gadā un 

114 miljonus EUR 2015. gadā no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” līdzekļiem, lai 

finansētu pētniecības projektus Ebolas vīrusa apkarošanai ar mērķi izstrādāt vakcīnas, 

ātrās diagnostikas testus un klīniskos izmēģinājumus, lai pārbaudītu esošās un jaunās 

Ebolas vīrusslimības kombinētās ārstēšanas metodes; 

8. atzinīgi vērtē to, ka 2015. gada janvārī „Ārstu bez robežām” centrā Libērijā pirmo reizi 

tika izmēģinātas potenciālas zāles pret Ebolas vīrusu un ka vakcīnu izmēģinājumi, kas 

parasti ilgst vairākas desmitgades, tagad paātrinātā tempā noris Ebolas vīrusa skartajās 

valstīs un rezultāti būs zināmi dažu nedēļu vai mēnešu laikā; 

9. uzskata, ka dalībvalstu un Komisijas sākotnējā reakcija bija svārstīga un neatbilda krīzes 

patiesajiem apmēriem; šajā sakarā atzinīgi vērtē un atbalsta to, ka Komisija un 

dalībvalstis, reaģējot uz krīzi, pašlaik palielina savas finansiālās saistības humānās un 

attīstības palīdzības, loģistikas un pētniecības jomā; tomēr norāda, ka ir jānodrošina 

novatorisku zāļu pieejamība tirgū, kā arī mediķi, kvalificēti veselības aprūpes darbinieki, 

laboratorijas, epidemiologi un aizsardzības līdzekļi, cita starpā arī Ebolas vīrusa skartajos 

reģionos; 

10. aicina ES saglabāt vadošo lomu cīņā pret Ebolas vīrusslimības uzliesmojumu; uzsver, ka, 

lai arī centieni apturēt infekcijas izplatīšanos devuši ievērojamus rezultātus, ir jācenšas 

izskaust šo slimību; šajā sakarā atzinīgi vērtē augsta līmeņa starptautisko konferenci par 

Ebolas vīrusslimību, ko 2015. gada 3. martā rīkoja ES un tās galvenie partneri ar mērķi 

izskaust Ebolas vīrusu un lai novērtētu sekas skartajās valstīs, kā arī panāktu attīstības 

palīdzības un humānās palīdzības pasākumu saskaņotību; 

11. aicina Komisiju izveidot stingras kontroles sistēmas, kuras nodrošinātu, ka visi līdzekļi, 
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kas piešķirti veselības aprūpes un sanitārijas infrastruktūras uzlabošanai, tādējādi ļaujot 

atrisināt vispārējo nevienlīdzību veselības jomā un apkarot Ebolas vīrusslimības 

uzliesmojumu, kā arī nepieļaut turpmākas krīzes veselības jomā, patiešām tiek izmantoti 

cīņai pret epidēmiju vīrusa skartajās valstīs un nevis citiem mērķiem; 

12. uzskata, ka ir pienācīgi jāuzrauga, vai atvēlētie budžeta līdzekļi tiek piešķirti pārredzamā 

un viegli saprotamā veidā un tiešām tiek izmantoti infekcijas skartajās valstīs; 

13. uzsver, ka pašreizējā krīze rada apdraudējumu vājai ekonomikai un politiskajai un 

sociālajai stabilitātei ne tikai skartajās valstīs, bet arī visā Rietumāfrikas reģionā; uzsver, 

ka ar veselības aprūpes sistēmu uzlabojumiem vien nav iespējams izskaust Ebolas vīrusu; 

uzskata, ka, lai novērstu nopietnos trūkumus visās pamatpakalpojumu jomās, ir vajadzīga 

saskaņota un ilgtermiņa pieeja, kurā būtu iesaistīti starptautiskie, valsts un reģionālie 

dalībnieki, kā arī vairāki sektori (veselības aprūpe, izglītība un apmācība, sanitārija, 

higiēna, dezinfekcija, pārtikas palīdzība, dzeramais ūdens, funkcionējošas kanalizācijas 

sistēmas, atkritumu apsaimniekošana, ekonomika); uzsver, ka izglītībai, kas ietver 

attiecīgo valstu kultūras aspektus un paražas un ir vērsta uz pašreizējā Ebolas 

vīrusslimības uzliesmojuma vispusīgu analīzi, cita starpā nodrošinot pienācīgu skaidras 

informācijas izplatīšanu, ir ļoti liela nozīme, meklējot visaptverošu problēmas risinājumu; 

atgādina par apņemšanos atvēlēt 20 % no attīstības sadarbības instrumenta līdzekļiem 

veselības aprūpes pakalpojumiem; 

14. pauž bažas, ka informācija par Ebolas vīrusu un slimības izplatību nenokļūst pie visiem 

zemā lasītprasmes līmeņa dēļ; uzsver alternatīvu informācijas izplatīšanas veidu nozīmi, 

piemēram, sniedzot plašāku informāciju ar radio starpniecību; norāda, ka skartajos 

reģionos pastāv neuzticība varasiestādēm, un uzsver, ka ir svarīgi veselības aprūpes 

pamatpakalpojumus sniegt arī lauku apvidos; 

15. uzsver, ka pēc epidēmijas, kuras rezultātā ir cietuši mazie lauksaimnieki, pastāv aizvien 

lielāka varbūtība, ka var iestāties pārtikas krīze; aicina dalībvalstis, Komisiju un 

starptautisko sabiedrību veikt ieguldījumus ilgtermiņa attīstībā, lai novērstu draudus lauku 

saimniecībām un nākotnē garantētu pārtikas nodrošinājumu Rietumāfrikā; 

16. apzinās, ka, lai pilnībā izskaustu slimību, ir jāapzina ikviens cilvēks, kam bijis 

paaugstināta riska kontakts ar Ebolas vīrusslimības slimnieku; norāda, ka kontaktu 

izsekojamība un uzraudzība ir divas galvenās problēmas, ar kurām mums jāsaskaras, un 

atgādina, ka ar karantīnu saistītos pasākumos ir vajadzīgs īpašs atbalsts inficētajiem, 

piemēram, ir jānodrošina viņiem pārtika, ūdens vai medicīniskā aprūpe; 

17. uzsver, ka ES ir jāizvairās no „vienas mērauklas” pieejas, sniedzot palīdzību jaunattīstības 

valstīm krīzes laikā, un īpaša uzmanība ir jāpievērš vietējām veselības aprūpes sistēmām, 

palielinot kvalificētu veselības aprūpes darbinieku skaitu; aicina starptautisko sabiedrību 

un ES uzņemties vadošo lomu, lai veidotu stabilas veselības aprūpes sistēmas, šim 

nolūkam izmantojot valsts plānus, kas kalpos par pamatu visiem starptautiskajiem 

dalībniekiem un partneriem, lai formulētu uzdevumus un pienākumus un sadarbotos ar 

skartajām valstīm ārkārtas mediķu apmācības programmas izveidei nolūkā pārvarēt akūto 

vietējā medicīniskā personāla trūkumu un veikt iedzīvotāju potēšanu uz vietas; 

18. uzsver, cik svarīgi ir mācīties no Ebolas vīrusa izraisītās krīzes un to, ka ir labāk 
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jākoordinē un jāpilnveido arī dalībvalstu veselības aprūpes sistēmas; 

19. aicina starptautisko sabiedrību veikt vajadzīgos pasākumus, lai risinātu sociālās 

problēmas, ko radījis infekcijas uzliesmojums, un jo īpaši, lai nodrošinātu bērniem, kuri 

kļuvuši par bāreņiem Ebolas vīrusslīmības dēļ, aizsardzību, aprūpi un integrāciju 

sabiedrībā; 

20. pauž atzinību par darbu, ko uz vietas veikusi ANO Ārkārtas reaģēšanas misija saistībā ar 

Ebolas vīrusu (UNMEER), partnerorganizācijas un nevalstiskas humanitārās organizācijas, 

piemēram, „Ārsti bez robežām”, Starptautisko Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness 

biedrību federācija, NVO Emergency u. c., un ļoti atzinīgi vērtē to milzīgo ieguldījumu un 

palīdzību, apkarojot infekcijas izplatīšanos; pauž nožēlu par nepieņemamas izturēšanās 

gadījumiem, kas skar medicīnas personālu un citus darbiniekus, kuri bija iesaistījušies 

cīņā pret Ebolas vīrusu, pēc viņu atgriešanās no Āfrikas; 

21. aicina dalībvalstis un Komisiju piedāvāt finansiālu atbalstu to 20. punktā minēto 

organizāciju (UNMEER, partnerorganizācijas un nevalstiskās humānās palīdzības 

organizācijas, piemēram, organizācija „Ārsti bez robežām”) locekļu ģimenēm, kuri gājuši 

bojā, cīnoties ar Ebolas vīrusslimību un tās sekām; 

22. aicina dalībvalstis nodrošināt medicīnas darbiniekiem tiesības uz jebkādu vajadzīgo 

medicīnisko aprūpi un, ja viņi ir inficējušies, medicīnisko evakuāciju uz izcelsmes valsti, 

ja, kā tas ir ES dalībvalstu gadījumā, tajā ir vajadzīgās iestādes Ebolas vīrusa infekcijas 

ārstēšanai; 

23. aicina dalībvalstis, Komisiju un starptautisko sabiedrību arī turpmāk uzlabot veselības 

aprūpes sistēmas infekcijas skartajās Rietumāfrikas valstīs; uzsver, ka Ebolas vīrusslimību 

nenoliedzami raksturo augsta mirstība, taču šajā reģionā ir sastopamas arī citas nāvējošas 

slimības (piemēram, malārija), kas arī būtu jāārstē; uzsver, ka ES ir svarīgi ieguldīt 

līdzekļus un veicināt spēju veidošanu šajā jomā, lai panāktu atbilstību Starptautiskajiem 

veselības aizsardzības noteikumiem un novērstu vājo veselības aprūpes sistēmu 

problēmas, kuru dēļ daudzviet Rietumāfrikā cilvēkiem nav pieejami veselības aprūpes 

pamatpakalpojumi, dodot iespēju apmācīt un nodrošināt ar vajadzīgajiem resursiem 

vietējos darbiniekus, lai tie spētu rīkoties potenciālo (Ebolas vīrusslimības vai citas 

slimības) epidēmiju gadījumā; uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi aizsargāt medicīnas 

personālu, kas iesaistīts infekcijas apkarošanā, un uzsver, cik svarīgi ir tas, ka jaunāko 

Ebolas vīrusslimības uzliesmojumu neuzskata par izolētu gadījumu, bet gan par 

apliecinājumu tam, ka ir vajadzīgi ilgtermiņa ieguldījumi, lai izskaustu šo vīrusu; 

24. prasa īstenot izglītojošus un informatīvus pasākumus, lai uzlabotu zināšanas par 

simptomiem un profilakses pasākumiem, tā veicinot iedzīvotāju uzticēšanos un līdzdalību 

Ebolas vīrusa apkarošanas pasākumos, jo informācijai un komunikācijai ir svarīga nozīme 

cīņā pret Ebolas vīrusa izplatīšanos; norāda, ka situācija, kas vairākās dalībvalstīs radusies 

pēc tam, kad tajās ieradās potenciālie Ebolas vīrusslimības slimnieki, apliecina 

informācijas kampaņu un efektīvākas komunikācijas nepieciešamību Eiropā; 

25. uzsver, ka infekcijas skartajās valstīs būtu jārūpējas par bāreņiem, kuri zaudējuši ģimeni 

Ebolas vīrusslimības dēļ, ievietojot viņus bāreņu patversmēs un sniedzot padomus; 



 

AD\1047854LV.doc 9/11 PE544.486v02-00 

 LV 

26. stingri uzsver, ka ir svarīgi mazināt Ebolas vīrusa izplatīšanās izraisīto spriedzi starp 

iedzīvotāju grupām, jo pastāv risks, ka tiks izplatīti izdomājumi un vaina par infekcijas 

uzliesmojumu tiks uzvelta konkrētām etniskajām grupām; turklāt pauž bažas par bērnu 

ārkārtīgo neaizsargātību, jo bērni, kuru vecāki ir miruši, tiek uzskatīti par slimības 

pārnēsātājiem, tiek nošķirti no sabiedrības un ir spiesti dzīvot vieni paši uz ielas; 

27. uzskata, ka dalībvalstīm un ES iestādēm vajadzētu apsvērt iespēju izveidot veselības 

aprūpes speciālistu datubāzi, tajā iekļaujot speciālistus, kuri apmācīti strādāt ārkārtas 

apstākļos un kurus laikus norīko palīdzēt jaunattīstības valstīm uzlabot sabiedrības 

veselības aprūpes sistēmas; 

28. mudina uz tūlītēju rīcību, lai izveidotu finanšu vidi pētījumiem par jaunu epidēmiju 

profilaksi, koordinētu un atbalstītu medicīnas pētījumus un iedarbīgu zāļu ražošanu, 

klīniskos izmēģinājumus un politiku cīņai ne tikai pret Ebolas vīrusu, bet arī pret citām 

dzīvībai bīstamām epidēmiskajām infekcijas slimībām, kas uzrāda augstus mirstības 

rādītājus Āfrikā, kā arī publicēt datus par vakcīnu drošumu un iedarbīgumu; uzsver, ka 

nedrīkst atteikties no pētījumiem, jo epidēmijas vusu laiku jāierobežo, ievērojot ētikas 

nosacījumus un jau iepriekš saņemot iesaistīto pacientu apzinātu piekrišanu 

izmēģinājumiem, nodrošinot šajos pētījumos gūto klīnisko datu pārredzamību un šo 

vakcīnu un ārstēšanas metožu pieejamību attiecīgajiem iedzīvotājiem (kvalificēts 

personāls un piemērota aprūpes pakalpojumu infrastruktūra, kā arī cenas, kas nepārsniedz 

faktiskās ražošanas izmaksas); sagaida, ka tiks publiskoti Ebola+ programmas dotāciju 

nolīgumu nosacījumi un piešķiršanas procedūras; 

29. aicina dalībvalstis pielikt visas pūles, lai nodrošinātu ES Ārkārtas reaģēšanas 

koordinācijas centram vajadzīgos resursus un personālu; mudina dalībvalstis koordinēt 

savus centienus Veselības drošības komitejā, iesaistot Komisiju, un uzsver, cik svarīgi ir 

turpināt sadarbību un apmainīties ar informāciju par ES palīdzības brīvprātīgo grupu, 

kuras mērķis ir nodrošināt efektīvu Eiropas reakciju uz katastrofām; 

30. aicina starptautisko sabiedrību pietiekamā daudzumā nodrošināt individuālās aizsardzības 

līdzekļus un veikt pasākumus, lai nākotnē būtu iespējama starptautiskā personāla droša 

medicīniskā evakuācija; 

31. šajā sakarā atzinīgi vērtē iespējas izmantot medicīnisko evakuāciju starptautiskās humānās 

palīdzības darbiniekiem, kas ir inficējušies, strādājot infekcijas skartajās valstīs; 

32. prasa visiem reaģēšanas pasākumu dalībniekiem īstenot daudz elastīgāku pieeju un, 

piešķirot resursus, ņemt vērā: 

– vissteidzamākās vietējās vajadzības konkrētā brīdī un vietā, paturot prātā ilgtermiņa mērķi 

nepieļaut jaunus Ebolas vīrusslimības uzliesmojumus; 

– nepieciešamību nodrošināt pāreju uz ilgtspējīgu pēckrīzes situāciju, kas sekmē mieru; 

 uzsver, ka vajadzētu sniegt lielāku starptautisku atbalstu attāliem lauku reģioniem; 

33. pauž bažas par to, ka Ebolas vīrusslimības izplatīšanās dēļ notiek arī sieviešu iztikas 

līdzekļu samazināšanās, jo kopš vīrusa infekcijas izplatīšanās ir ievērojami sarucis mazo 
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lauku saimniecību skaits un tirdzniecība, tādējādi vēl vairāk palielinot sieviešu inficēšanās 

risku; norāda arī uz sieviešu lomu mirušo apbedīšanas sagatavošanā un uzsver, ka ir 

svarīgi izsargāties no inficēšanās, neapdraudot kultūras struktūras; 

34. tiklīdz Ebolas infekcija būs apkarota, prasa īstenot pasākumus, lai atjaunotu ticību skarto 

valstu drošībai un, atgriežoties investoriem, atsāktos ekonomikas atveseļošanās, kas ir 

viens no priekšnosacījumiem jaunu epidēmiju nepieļaušanai nākotnē; 

35. tiklīdz šī epidēmija būs apvaldīta, prasa Komisijai nākt klajā ar ziņojumu, tajā 

atspoguļojot pieredzi, kas gūta Rietumāfrikā Ebolas vīrusa izplatības laikā, un uzsverot 

iespējamos uzlabojumus turpmākajā ES reakcijā uz līdzīgām krīzēm veselības jomā; 

36. prasa visiem krīzē iesaistītajiem dalībniekiem izsvērt iespējas, ko piedāvā jaunās 

tehnoloģijas, lai uzlabotu reaģēšanas ātrumu. 
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