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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għall-Iżvilupp, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-

mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi t-tifqigħ tal-Ebola fil-Punent tal-Afrika fl-2014 jikkostitwixxi l-ikbar u l-iktar tifqigħ 

kumpless ta' dan il-virus fl-istorja, fejn affettwa bosta pajjiżi u rriżulta f'eluf ta' morda u 

mejtin1; billi l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) ġiet imwissija għall-ewwel 

darba dwar it-tifqigħ attwali tal-Ebola fit-23 ta' Marzu 2014, iżda kien biss fit-8 ta' 

Awwissu li l-Kumitat Internazzjonali ta' Emerġenza dwar ir-Regolamenti dwar is-Saħħa 

ddikjara emerġenza għas-saħħa pubblika ta' tħassib internazzjonali; billi, qabel dan it-

tifqigħ, l-Ebola ma kinitx meqjusa bħala sfida ewlenija ta' saħħa pubblika; 

B. billi total ta' 150 każ ġdid ikkonfermat tal-marda tal-virus tal-Ebola (EVD) ġew 

irrappurtati fil-ġimgħa li ntemmet fil-15 ta' Marzu 2015; billi kien hemm 95 każ ġdid 

ikkonfermat irrapportati fil-Ginea f'dik il-ġimgħa – l-ogħla total ta' ġimgħa għall-pajjiż fl-

2015, u s-Sjerra Leone rrapporta 55 każ ġdid ikkonfermat fl-istess perjodu – l-iktar total 

baxx ta' ġimgħa tal-pajjiż sa minn tmiem Ġunju 2014; billi, il-Liberja rrappurtat l-ebda 

każ ikkonfermat ġdid għat-tielet ġimgħa konsekuttiva; 

C. billi t-tifqigħ affettwa 'l fuq minn 20 000 persuna, prinċipalment fil-Ginea, il-Liberja u s-

Sjerra Leone, u nfirex mill-Afrika għal żewġ kontinenti oħra b'każijiet iżolati; billi l-

pajjiżi li ntlaqtu l-iktar mit-tifqigħ preżenti tal-Ebola fil-Punent tal-Afrika huma pajjiżi 

partikolarment neqsin mir-riżorsi, mill-persunal u b'sistemi sanitarji vulnerabbli; billi d-

deterjorament fl-epidemija tal-Ebola mhux biss ikkawża kriżi medika li fiha mietu eluf ta' 

nies, iżda wkoll pressjonijiet soċjali u ekonomiċi u instabilità politika fil-pajjiżi milquta u 

fir-reġjuni ikbar; 

D. billi din l-epidemija qiegħda tevolvi kostantement u b'mod imprevedibbli minħabba n-

nuqqas ta' faċilitajiet ta' iżolament u ta' ħaddiema mediċi speċjalizzati, filwaqt li ħaddiema 

mediċi barranin għandhom diffikultajiet biex jiksbu l-fiduċja tal-popolazzjonijiet 

ikkonċernati; billi l-appoġġ internazzjonali għandu jindirizza l-aspetti kollha ewlenin tal-

epidemija, minn edukazzjoni komunitarja u mobilizzazzjoni, it-titjib tal-kwalità u s-saħħa 

tas-sistemi tas-saħħa, it-taħriġ tal-persunal u kura medika ta' appoġġ, għal kontroll, 

ittraċċar u sorveljanza epidemjoloġika kkoordinata, sabiex jiġi effettivament ikkontrollat 

it-tifqigħ; ifakkar li l-introduzzjoni ta' każ f'pajjiż mhux affettwat tibqa' tikkostitwixxi 

riskju sakemm il-każijiet jiġu rappurtati fi kwalunkwe pajjiż; 

E. billi l-isfidi ewlenin fl-iktar tliet pajjiżi milquta kienu n-nuqqas ta' esperjenza fit-

trattament tal-Ebola, popolazzjoni mobbli ħafna, perċezzjoni pubblika mifruxa u żbaljata 

b'rabta mal-marda u mal-metodi ta' trażmissjoni tagħha, u livell għoli ta' reżistenza mill-

komunità għal trattament bikri, li wasslu għal atti ta' aggressjoni kontra l-persunal mediku 

internazzjonali; 

F. billi l-kwalità u s-saħħa tas-sistemi sanitarji kienu element ewlieni fil-kontroll effikaċi tat-

                                                 
1 Sitwazzjoni attwali: http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/archive/en/ 
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tifqigħ; 

G. billi l-impatt tal-kriżi tal-Ebola jaqbeż ir-rati tal-mortalità tagħha, u jaffettwa l-istabbiltà 

politika u l-prosperità tal-ekonomiji tar-reġjuni affettwati, inkluż it-theddid fuq is-sigurtà 

tal-ikel reġjonali u l-koeżjoni soċjali; billi, skont il-Bank Dinji, fl-2015 biss, l-impatt fuq 

il-PDG tat-tliet pajjiżi l-aktar affettwati ser ikun USD 2 biljun, bħala konsegwenza diretta 

tal-kriżi; 

H. billi, fi Frar 2015, il-WHO rrappurtat għall-ewwel darba dik is-sena, żieda fir-rata ta' 

infezzjonijiet ta' kull ġimgħa fit-tliet pajjiżi b'livelli għoljin ta' trażmissjoni, fil-Ginea, fil-

Liberja u fis-Sjerra Leone, fejn ir-rispons għall-Ebola għadu jikkostitwixxi sfida 

prinċipali; 

I. billi l-komunità internazzjonali sottovalutat l-iskala tat-tifqigħ u r-reazzjoni inizjali kienet 

għalhekk inċerta, b'iffukar primarjament fuq il-finanzjament jew il-bini ta' strutturi għal 

ġestjoni tal-każijiet tal-Ebola, u jħalli f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali, persunal lokali tal-

kura tas-saħħa u l-NGOs biex jipprovdu r-riżorsi meħtieġa f'termini ta' persunal mediku; 

J. billi l-Unjoni Ewropea ħarġet għajnuna finanzjarja ta' valur ta' EUR 1.1 biljun, minn iktar 

minn 434 fond tal-Kummissjoni Ewropea; billi l-WHO reċentement talbet li jittieħdu tliet 

miżuri għall-qerda kompleta tal-Ebola: fond żejjed ta' USD 1 biljun (EUR 800 miljun), 

koordinazzjoni u ġestjoni aħjar tas-sitwazzjonijiet ta' emerġenza, u żgurar tal-aċċess ta' 

mediċini ġodda għas-suq;  

K. billi l-Kummissjoni Ewropea involviet ruħha attivament sa mill-bidu nett tat-tifqigħ, ilha 

żżid ir-rispons tagħha għall-epidemija u qed tissorvelja s-sitwazzjoni permezz taċ-Ċentru 

tagħha ta' Koordinazzjoni għal Rispons ta' Emerġenza, li jservi biex jikkoordina l-

assistenza tal-UE taħt l-awtorità tal-Koordinatur tal-UE għall-Ebola, Christos Stylianides; 

L. billi l-qerda tal-virus tal-Ebola qed tiffaċċja sfidi sinifikanti bħal pereżempju l-bidu tal-

istaġjun tax-xita, żieda fit-tixrid ġeografiku, trażmissjoni mifruxa, tkomplija fir-reżistenza 

tal-komunità u dfin mhux sikur; 

M. billi l-attivazzjoni tal-Mekkaniżmu ta' Protezzjoni Ċivili tal-UE ffaċilitat l-użu veloċi u 

kkoordinat ta' provvisti ta' emerġenza u ta' esperti offruti mill-Istati Membri; 

N. billi, fir-reġjun kollu, xorta għad m'hemmx faċilitajiet adegwati fil-postijiet meħtieġa 

għall-iżolament u fejn issir id-djanjożi tal-pazjenti; billi f'bosta postijiet fil-Punent tal-

Afrika, il-koordinazzjoni, id-distribuzzjoni ġeografika u l-flessibbiltà ta' dawn il-

faċilitajiet għadhom jirrappreżentaw sfida ewlenija; 

O. billi, skont l-UNICEF, bosta eluf ta' tfal sfaw orfni b'riżultat tal-epidemija; billi bosta 

vittmi tal-Ebola jbatu minn diskriminazzjoni, telf ta' status u esklużjoni soċjali; 

P. billi l-epidemija tal-Ebola enfasizzat nuqqasijiet serji fil-prevenzjoni tal-kriżijiet tas-saħħa 

lokali; billi r-rispons tal-komunità internazzjonali tal-pajjiżi milquta mill-Ebola għandu 

jinkludi elementi differenti, bħall-kapaċità tal-laboratorji li jidjanjostikaw u jikkonfermaw 

l-infezzjoni, is-sensibilizzazzjoni, it-titjib tal-impenn tal-komunità u l-komprensjoni 

kulturali, il-mobilizzazzjoni soċjali, ir-rintraċċar tal-kuntatti u l-monitoraġġ, twissijiet u 
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sorveljanza, aċċess għal kura tas-saħħa għal pazjenti li ma għandhomx l-Ebola u li jiġu 

żgurati funerali siguri; billi l-protezzjoni kemm tal-faċilitajiet tas-saħħa, li għadhom 

nieqsa f'partijiet mill-Punent tal-Afrika, u tal-ħaddiema tas-saħħa, li għandhom rwol 

ewlieni f'tali ċirkustanzi ta' emerġenza, għandha tiġi żviluppata permezz ta' programm ta' 

taħriġ mediku ta' emerġenza biex jingħeleb in-nuqqas serju ta' persunal mediku lokali u 

biex l-epidemija tiġi kkontrollata; 

Q. billi l-Kummissjoni, permezz tal-Innovative Medicines Initiative (IMI), nediet tmien 

proġetti ta' ħidma dwar tilqima u djanjostika taħt il-programm ġdid Ebola+, b'baġit totali 

ta' EUR 215-il miljun; ifakkar li EUR 114-il miljun ħarġu minn Orizzont 2020, u l-

EUR 101 miljun rimanenti minn kumpaniji farmaċewtiċi involuti fil-proġetti; billi fondi 

addizzjonali għadhom meħtieġa biex pajjiżi jiġu megħjuna jintroduċu tilqim, jibnu mill-

ġdid is-sistemi ta' kura tas-saħħa kollassati tagħhom u jiġu stabbiliti servizzi ta' 

immunizzazzjoni fil-pajjiżi affettwati mill-Ebola; billi r-riżultati ta' provi kliniċi għal 

tilqim tal-Ebola għandhom ikunu disponibbli fl-ewwel kwart tal-2015, filwaqt li 

sadanittant, żewġ tipi ta' tilqimiet li bħalissa qed jiġu ttestjati fil-bniedem ġew murija li 

huma sikuri u effikaċi fl-annimali; 

R. billi t-tifqigħ affettwa b'mod drammatiku l-persunal lokali fil-qasam tal-kura tas-saħħa, u 

t-tkomplija tal-proċess ta' taħriġ fil-Punent tal-Afrika; billi l-persunal mediku għadu jinsab 

f'riskju kbir li jisfa infettat bl-Ebola; 

S. billi l-miżuri meħuda fil-ġlieda kontra l-Ebola għandhom ikunu parti minn proċess 

ikkoordinat, li jiżgura iktar trasparenza u ċarezza u jiffoka iktar fuq in-nuqqasijiet u l-

issodisfar tal-ħtiġiet; 

T. billi l-iffukar tal-għajnuna internazzjonali unikament fuq il-virus tal-Ebola mingħajr ma 

tinbena kapaċità lokali għat-tmexxija aħjar tas-sistemi ta' kura tas-saħħa jista' jkollu effetti 

negattivi, pereżempju żieda fl-inċidenza ta' mard ieħor, bħall-mard tad-dijarea li joħloq 

imwiet tat-tfal, u l-malarja, bħala riżultat ta' tnaqqis fl-isforzi għall-prevenzjoni u t-

trattament ta' dan il-mard l-ieħor; 

U. billi l-impatt tar-rata ta' mwiet fil-pajjiżi affettwati jiżdied ulterjorment minħabba l-isfidi 

għas-sistemi ta' kura tas-saħħa li mhumiex kapaċi jipprovdu servizzi bażiċi bħall-

immunizzazzjoni, kura tat-tfal u servizzi s-saħħa tal-ommijiet; 

1. Jiddeplora l-imwiet fir-reġjun devastat mit-tfaqqigħ tal-Ebola u jestendi l-kondoljanzi 

sinċieri tiegħu lill-gvernijiet tal-pajjiżi u lill-persuni direttament jew indirettament 

affettwati mit-tfaqqigħ; 

2. Jilqa' t-twaqqif tal-Missjoni tan-NU għar-Rispons ta' Emerġenza għall-Ebola (UNMEER - 

Mission for Ebola Emergency Response) u tat-Task Force tal-UE għall-Ebola u l-ħatra tal-

Kummissarju Christos Stylianides bħala Koordinatur tal-UE għar-Rispons għall-Ebola, u 

l-kontribuzzjoni ġenerali u l-għajnuna ta' bosta organizzazzjonijiet sħab, aġenziji 

nazzjonali u internazzjonali speċjalizzati, il-Fondi, organizzazzjonijiet mhux governattivi 

nazzjonali u internazzjonali, persunal mediku lokali u internazzjonali u volontiera li 

jaħdmu fil-post għall-ġlieda kontra l-Ebola; 

3. Jinnota l-progress u l-kontribuzzjonijiet magħmula fil-livell internazzjonali u Ewropew, 
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iżda jenfasizza li għad hemm ammont ta' xogħol konsiderevoli xi jsir sabiex il-pajjiżi jiġu 

megħjuna jikkontrollaw u jeqirdu l-epidemija tal-Ebola; itenni l-importanza ta' strateġija 

Ewropea għall-koordinazzjoni tar-rispons għall-Ebola fil-livell tal-Unjoni u li jissaħħaħ l-

istat ta' tħejjija u protezzjoni fi ħdan l-Unjoni nnifisha; 

4. Jeżiġi lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-komunità internazzjonali jikkoordinaw u 

jsaħħu r-riċerka medika u l-produzzjoni ta' mediċini u tilqim effittivi kontra l-Ebola u 

kontra mard ieħor li qed jitfaċċa li kieku jiġu injorati mis-settur farmaċewtiku 

kummerċjali, filwaqt li jiġi żgurat li dawn il-provi jseħħu f'kundizzjonijiet etiċi fejn il-

pazjenti jagħtu l-kunsens infurmat tagħhom qabel ma jieħdu sehem, u li jkun hemm 

trasparenza fir-rigward tad-data klinika li toħroġ minn din ir-riċerka, u aċċess ġenwin, fejn 

jista' jkun mingħajr ħlas, għal dan it-tilqim u t-trattament għall-popolazzjonijiet fil-mira 

(persunal imħarreġ u faċilitajiet adegwati għall-għoti tat-trattament, prezzijiet li ma 

għandhomx jeċċedu l-ispiża reali tal-produzzjoni); jiddispjaċih madankollu dwar il-fatt li 

l-ftehimiet ta' għotja għall-proġetti Ebola+ se jiġu ffirmati wara r-rilaxx tal-fondi IMI u 

mhux bil-quddiem, u jistenna li l-kumpaniji farmaċewtiċi involuti jaderixxu u jirrispettaw 

il-prinċipji ta' responsabbiltà soċjali korporattiva, speċifikament permezz ta' prezzijiet 

raġonevoli għat-trattament b'tilqim innovattiv; 

5. Jilqa' t-tmien proġetti ta' riċerka mwettqa mill-UE taħt l-Inizjattiva dwar Mediċini 

Innovattivi Ebola+ bil-għan li jiġu żviluppati tilqim u provi djanjostiċi veloċi; 

6. Jirrimarka li l-komunità internazzjonali għandha titgħallem mill-awtokritika fuq rispons 

tard, filwaqt li tikkunsidra l-karatteristiċi speċifiċi ta' dan it-tifqigħ; jenfasizza l-ħtieġa li 

jkumplu jiġu appoġġati istituzzjonijiet bħall-WHO, li wriet li kienet essenzjali fil-livell 

internazzjonali għall-koordinazzjoni u biex tagħti spinta fil-kwistjonijiet relatati mas-

saħħa pubblika; 

7. Jilqa' l-mobilizzazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni ta' EUR 24.4 miljun fl-2014 u ta' 

EUR 114-il miljun fl-2015 minn Orizzont 2020 għall-finanzjament ta' proġetti ta' riċerka 

għall-ġlieda kontra l-Ebola permezz tal-iżvilupp ta' tilqim, testijiet djanjostiċi veloċi u 

provi kliniċi għall-ittestjar ta' trattamenti 'komposti' eżistenti u ġodda kontra l-Ebola; 

8. Jilqa' l-fatt li f'Jannar 2015 l-ewwel testijiet ta' mediċina potenzjali għat-trattament tal-

Ebola inbdew f'Ċentru tal-Médecins Sans Frontières fil-Liberja u li provi kliniċi ta' tilqim, 

li normalment jieħdu għexieren ta' snin, issa qed isiru b'ħeffa f'pajjiżi affettwati mill-Ebola 

fuq perjodu ta' żmien ta' ġimgħat u xhur; 

9. Iqis li r-reazzjoni inizjali tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni kienet waħda ta' eżitazzjoni 

u ma rriflettitx il-portata reali tal-kriżi; jilqa' u jħeġġeġ, f'dan ir-rigward, iż-żieda li qed 

isseħħ bħalissa fl-impenji finanzjarji tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri fl-oqsma tal-

għajnuna umanitarja u għall-iżvilupp, il-loġistika u r-riċerka b'rispons għall-kriżi; jinnota, 

madankollu, li huwa meħtieġ li jkun żgurat l-aċċess tal-mediċini innovattivi fis-suq, u l-

aċċess ta' gruppi mediċi, ħaddiema tas-saħħa kwalifikati, laboratorji, epidemjologi u 

tagħmir protettiv, fost oħrajn, għaż-żoni affettwati mill-Ebola; 

10. Jistieden lill-UE żżomm ir-rwol tagħha ta' tmexxija fil-ġlieda kontra t-tifqigħ tal-Ebola; 

jenfasizza li għalkemm l-isforzi li seħħew għall-kontroll tat-tifqigħ taw riżultati 

sinifikanti, jinħtieġ li l-marda tinqered; jilqa', f'dan ir-rigward, il-konferenza 
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internazzjonali ta' livell għoli tat-3 ta' Marzu 2015 organizzata mill-UE u sħab ewlenin 

bil-għan li tinqered l-Ebola, iżda wkoll biex jiġu evalwati l-impatti fuq il-pajjiżi affettwati 

sabiex jiġi żgurat li l-għajnuna għall-iżvilupp iżżid mal-isforzi umanitarji; 

11. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi sistemi rigorużi ta' kontroll biex jiżguraw li l-baġit 

sħiħ allokat għat-titjib tal-infrastruttura tal-kura tas-saħħa u tas-sanitazzjoni, li jagħmel 

possibbli li jiġu trattati l-inugwaljanzi fis-saħħa ġenerali filwaqt li tiġi miġġielda l-

epidemija tal-Ebola u jiġu prevenuti kriżijiet ulterjuri tas-saħħa, jintuża realment biex tiġi 

miġġielda l-epidemija fil-pajjiżi affettwati mill-virus, u mhux għal skopijiet oħra; 

12. Iqis li huwa neċessarju li jiġi mmonitorjat b'mod adegwat jekk il-baġit allokat huwiex 

imqassam b'mod trasparenti u li jinftiehem faċilment u huwiex verament indirizzat lill-

pajjiżi affettwati; 

13. Jenfasizza li l-kriżi attwali hija ta' theddida għall-ekonomija dgħajfa u għall-istabbiltà 

politika u soċjali, mhux biss fil-pajjiżi affettwati, iżda anke fil-Punent tal-Afrika kollu; 

jenfasiżża li t-titjib tas-sistemi tas-saħħa ma jkunx biżżejjed biex tinqered l-Ebola; huwa 

tal-fehma li approċċ miftiehem u fit-tul li jinvolvi atturi internazzjonali, nazzjonali u 

reġjonali u d-diversi setturi (il-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni u t-taħriġ, is-sanitazzjoni, l-

iġjene, id-diżinfettar, għajnuna pemezz tal-ikel, ilma tax-xorb, il-funzjonament tas-sistemi 

tad-drenaġġ, ir-rimi tal-iskart, l-ekonomija) huwa meħtieġ biex jiġu indirizzati n-

nuqqasijiet kritiċi fis-servizzi essenzjali kollha; jenfasizza li edukazzjoni li tkopri d-

dimensjoni kulturali u t-twemmin ta' dawn il-pajjiżi, u l-indirizzar tal-epidemija attwali 

tal-Ebola b'mod sħiħ, inkluż it-tixrid adatt ta' informazzjoni ċara, hija essenzjali biex 

tinstab soluzzjoni komprensiva għall-problema; ifakkar fl-impenji tiegħu li jiddedika 20 % 

tal-fondi disponibbli taħt l-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp għas-servizzi tas-

saħħa; 

14. Huwa mħasseb dwar il-fatt li dik l-informazzjoni dwar l-Ebola u t-tixrid tal-marda mhix 

qed tilħaq lil kulħadd minħabba livelli baxxi ta' litteriżmu; jenfasizza l-importanza ta' 

mezzi alternattivi kif titqassam l-informazzjoni, bħal pereżempju li tingħata iktar 

informazzjoni permezz tar-radju; jinnota li hemm nuqqas ta' fiduċja fl-awtoritajiet fiż-żoni 

affettwati u jenfasizza l-importanza li l-kura tas-saħħa essenzjali tkun ipprovduta wkoll 

fiż-żoni rurali; 

15. Jisħaq li kriżi tal-ikel hija dejjem aktar probabbli wara l-epidemija, li kellha effetti 

devastanti fuq bdiewa fuq skala żgħira; jistieden lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-

komunità internazzjonali jinvestu fl-iżvilupp tagħhom fit-tul biex jiġi żgurat li l-unitajiet 

domestiċi fil-qasam tal-biedja u s-siġurtà tal-ikel futura tal-Punent tal-Afrika ma jibqgħux 

f'riskju; 

16. Jirrikonoxxi li biex ikun hemm żero każijiet, jeħtieg li kull persuna li kellha kuntatt 

b'riskju għoli ma' xi ħadd bl-Ebola tiġi identifikata; jindika li t-traċċabilità u l-monitoraġġ 

tal-kuntatti huma l-ikbar żewġ sfidi li niffaċċjaw u jfakkar li miżuri ta' kwarantina jeħtieġu 

appoġġ speċjali lil dawk affettwati, bħall-provvista tal-ikel, ilma u kura medika; 

17. Jenfasizza l-importanza li l-UE tevita approċċ 'wieħed tajjeb għal kulħadd' meta tiġi 

pprovduta assistenza ta' kriżi f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod partikolari billi jagħtu 

attenzjoni lil sistemi tas-saħħa sottonazzjonali billi titkabbar il-forza tax-xogħol 
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ikkwalifikata tal-qasam tas-saħħa; jistieden lill-komunità internazzjonali u lill-UE biex 

imexxu l-ħidma fuq il-bini ta' sistemi tas-saħħa b'saħħithom, permezz ta' pjanijiet 

nazzjonali li ser jintużaw bħala l-bażi li fuqha l-atturi internazzjonali kollha u l-imsieħba 

jistgħu jiddefinixxu rwoli u responsabbiltajiet, u biex jaħdmu flimkien mal-pajjiżi 

affettwati għall-iżvilupp ta' programm ta' taħriġ mediku ta' emerġenza bil-għan li 

jingħeleb in-nuqqas lokali akut ta' persunal mediku u biex jiġi żgurat li jittieħdu miżuri 

fuq il-post, biex il-popolazzjoni tiġi immunizzata; 

18. Jenfasizza l-importanza li wieħed jitgħallem mill-kriżi tal-Ebola u l-ħtieġa li jkun hemm 

koordinazzjoni aħjar u tisħiħ tas-sistemi tas-saħħa fl-Istati Membri wkoll; 

19. Jistieden lill-komunità internazzjonali tieħu l-passi meħtieġa biex jiġu indirizzati l-

problemi soċjali kkawżati mill-epidemija u, b'mod partikolari, biex jiġi żgurat li t-tfal li 

sfaw orfni minħabba l-Ebola jkunu protetti u kkurati u l-vittmi tal-Ebola jkunu integrati 

fis-soċjetà; 

20. Jikkongratula lill-Missjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għal Rispons ta' Emerġenza kontra l-

Ebola (UNMEER), lill-organizzazzjonijiet imsieħba u lill-organizzazzjonijiet umanitarji 

mhux governattivi, bħal Médecins Sans Frontières, il-Federazzjoni Internazzjonali tas-

Soċjetajiet tas-Salib l-Aħmar u tan-Nofs Qamar l-Aħmar u oħrajn, għall-ħidma li saret fuq 

il-post u jilqa' b'sodisfazzjon il-kontribut estensiv tagħhom u l-għajnuna fil-kontroll ta' din 

l-epidemija; jiddispjaċih li jkun hemm każijiet ta' trattament mhux xieraq tal-persunal 

mediku u persunal ieħor involut fil-ġlieda kontra l-epidemija tal-Ebola meta jirritornaw 

mill-Afrika; 

21. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni joffru appoġġ finanzjarju lill-familji tal-

membri tal-organizzazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 20 (UNMEER, 

organizzazzjonijiet imsieħba u organizzazzjonijiet umanitarji mhux governattivi, bħal 

Médecins Sans Frontières) li mietu fil-ġlieda kontra l-Ebola u mill-effetti tagħha; 

22. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-persunal mediku jkollu dritt għat-trattament 

mediku kollu neċessarju f'każ li jiġi infettat u, naturalment, għal evakwazzjoni medika sal-

pajjiżi ta' oriġini tiegħu jekk, bħalma huwa l-każ tal-Istati Membri tal-UE, għandhom il-

faċilitajiet neċessarji ta' trattament tal-Ebola; 

23. Jistieden lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-komunità internazzjonali biex ikomplu 

jsaħħu s-sistemi tas-saħħa fil-pajjiżi milquta tal-Punent tal-Afrika; jisħaq li l-Ebola hija 

definittivament marda b'rata għolja ta' mwiet, iżda li hemm mard ieħor fatali (bħall-

malarja) fiż-żona li għandu jiġi ttrattat ukoll; jenfasizza kemm huwa importanti li l-UE 

tinvesti u tinkoraġġixxi t-tisħiħ tal-kapaċitajiet fil-postijiet milquta sabiex tissodisfa r-

rekwiżiti tar-Regolamenti Internazzjonali tas-Saħħa u biex tiġi indirizzata l-problema tas-

sistemi tas-saħħa dgħajfa li ħalliet nies f'ħafna partijiet tal-Punent tal-Afrika mingħajr 

aċċess għall-kura tas-saħħa bażika, sabiex il-persunal lokali jingħata taħriġ u riżorsi 

adegwati sabiex jiffaċċa epidemiji futuri (Ebola jew kwalunkwe marda oħra); jisħaq li l-

ħarsien tal-persunal mediku involut fil-ġlieda kontra t-tifqigħ huwa ta' importanza kbira u 

jenfasizza kemm huwa importanti li l-aħħar tifqigħ tal-Ebola m'għandhiex titqies bħala 

każ iżolat, iżda bħala sinjal li l-investiment fuq terminu twil huwa meħtieġ sabiex jiġi 

miġġieled il-virus; 
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24. Jappella sabiex tittieħed azzjoni edukattiva u informattiva biex jiżdied l-għarfien dwar is-

sintomi u l-miżuri preventivi sabiex jiġu ffaċilitati l-fiduċja u l-kooperazzjoni popolari 

mal-miżuri kontra l-Ebola, peress li l-informazzjoni u l-komunikazzjoni jikkostitwixxu 

aspett importanti tal-ġlieda kontra l-epidemija tal-Ebola; jinnota li s-sitwazzjoni li nħolqot 

f'xi Stati Membri wara li tfaċċaw każijiet possibbli ta' Ebola wriet li hija meħtieġa 

kampanja ta' informazzjoni u komunikazzjoni iktar effettiva fl-Ewropa; 

25. Jisħaq li, fil-pajjiżi affettwati, dawk it-tfal orfni li jkunu tilfu l-familji tagħhom minħabba 

l-virus tal-Ebola għandhom jiġi kkurati billi jitpoġġew f'orfanotrofji u permezz tal-

counselling; 

26. Jenfasizza bil-qawwa l-importanza li jiġu miġġielda aktar tensjonijiet bejn gruppi bħala 

riżultat tal-epidemija tal-Ebola, peress li l-ħolqien tal-ħrejjef jista' jwassal biex ċerti gruppi 

etniċi jingħataw il-ħtija għall-empidemija tal-Ebola; jesprimi wkoll tħassib dwar is-

sitwazzjoni vulnerabbli ħafna tat-tfal, peress li t-tfal li mitulhom il-ġenituri huma trattati 

bħallikieku għandhom il-marda u huma iżolati mis-soċjetà u mġiegħla jgħixu waħidhom 

fit-toroq; 

27. Jikkunsidra li l-Istati Membri kif ukoll l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jevalwaw l-

opportunità li joħolqu bażi tad-data tal-professjonisti fil-kamp tas-saħħa ta' speċjalisti 

mħarrġa fl-emerġenzi biex jintbagħtu fil-pront, u biex jiġu evalwati l-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw fit-tisħiħ tas-sistemi tagħhom tas-saħħa pubblika; 

28. Jinkoraġġixxi li tittieħed azzjoni immedjata biex jinħoloq ambjent finanzjarju għal riċerka 

fil-prevenzjoni ta' iktar tifqigħat, u biex jikkoordinaw u jsaħħu r-riċerka medika u l-

produzzjoni ta' mediċini effettivi, ta' testijiet kliniċi u politiki, mhux biss kontra l-Ebola 

iżda wkoll kontra ċertu mard ieħor infettiv li probabbilment iwassal għal epidemija li tkun 

ta' theddida għall-ħajja, li jikkawżaw għadd kbir ta' mwiet fl-Afrika, u biex tiġi 

ppubblikata data dwar is-sikurezza u l-effikaċja tat-tilqim; jenfasizza l-ħtieġa li ma jiġux 

abbandunati l-isforzi ta' riċerka, minħabba l-ħtieġa ta' kontroll kontinwu tal-epidemija, 

b'attenzjoni li jiġu mħarsa l-kundizzjonijiet etiċi għall-provi permezz ta' kunsens infurmat 

minn qabel tal-pazjenti li jieħdu sehem fil-provi, trasparenza fid-data klinika li tirriżulta 

minn din ir-riċerka u aċċess effettiv għal dawn it-tilqimiet u t-trattamenti mill-

popolazzjonijiet ikkonċernati (persunal kwalifikat u infrastruttura adegwata għal għoti tal-

kura, bil-prezz ma jaqbiżx l-ispiża reali tal-produzzjoni); jistenna li jiġu ppubblikati l-

ftehimiet għall-għotjiet tal-programm Ebola+ fir-rigward tal-kundizzjonijiet u tal-

proċeduri ta' għoti tagħhom; 

29. Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu iktar sforzi biex iċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni għal 

Rispons ta' Emerġenza tal-UE jingħata r-riżorsi u l-persunal li jeħtieġ; iħeġġeġ lill-Istati 

Membri jikkoordinaw l-isforzi tagħhom fil-Kumitat tas-Sigurtà tas-Saħħa, bl-involviment 

tal-Kummissjoni, u jenfasizza l-importanza ta' iktar kooperazzjoni u skambji ta' 

informazzjoni fil-grupp ta' voluntiera tal-għajnuna tal-UE, li għandu l-għan li jipprovdi 

rispons Ewropew effettiv għad-diżastri; 

30. Jistieden lill-komunità internazzjonali tiżgura li hemm provvisti suffiċjenti ta' tagħmir 

personali protettiv disponibbli u biex tieħu miżuri biex tiġi żgurata evakwazzjoni medika 

sigura ta' persunal internazzjonali fil-futur; 
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31. Jilqa', f'dak is-sens, il-mobilizzazzjoni ta' kapaċitajiet ta' evakwazzjoni medika (Medevac) 

għal ħaddiema fl-għajnuna umanitarja internazzjonali li qabdithom il-marda waqt li kienu 

qed jagħmlu xogħolhom fil-pajjiżi affettwati; 

32. Jeżiġi lill-partijiet kollha involuti fir-rispons biex jieħdu approċċ iktar flessibbli u jallokaw 

riżorsi skont: 

– l-aktar bżonnijiet lokali urġenti fi kwalunkwe ħin u post, b'kunsiderazzjoni meħuda tal-

objettiv fit-tul li tinqered l-Ebola u l-prevenzjoni ta' tifqigħat futuri; 

– il-ħtieġa li tiġi ppreparata tranżizzjoni lejn sitwazzjoni ta' wara l-kriżi sostenibbli, li hija 

favorevoli għall-paċi; 

 jisħaq li żoni rurali remoti għandhom jibbenefikaw minn iktar appoġġ internazzjonali; 

33. Huwa mħasseb bil-mod li bih l-epidemija tal-Ebola qiegħda ddgħajjef l-għajxien tan-nisa, 

minħabba t-tnaqqis kunsiderevoli tal-biedja fuq skala żgħira u tal-kummerċ minn meta 

tfaċċa l-virus, li espona lin-nisa għal riskju ogħla ta' infezzjoni; jinnota wkoll ir-rwol tan-

nisa fil-preparamenti għad-dfin u jisħaq fuq l-importanza tal-protezzjoni kontra l-

infezzjoni mingħajr ma jiġu mhedda strutturi kulturali; 

34. Jitlob li jiġu implimentati miżuri ladabra l-Ebola tkun ġiet soppressa biex jerġa' jkun 

hemm fiduċja fis-sigurtà tal-pajjiżi affettwati sabiex jerġgħu jmorru l-investituri u jinbeda 

rkupru ekonomiku, li huwa waħda mill-prekondizzjonijiet fil-prevenzjoni ta' epidemiji 

futuri; 

35. Jitlob li ladarba din l-epidemija tkun ikkontrollata, il-Kummissjoni tagħmel rapport dwar 

it-tagħlimiet li ħarġu mill-epidemija tal-Ebola fil-Punent tal-Afrika, u tenfasizza dawk l-

oqsma potenzjali ta' titjib f'risponsi futuri tal-UE għal kriżijiet simili tas-saħħa; 

36. Iħeġġeġ lill-partijiet kollha involuti fil-kriżi jikkunsidraw l-opportunitajiet li t-teknoloġiji 

l-ġodda għandhom x'joffru fil-kisba ta' ħeffa akbar fir-rispons. 
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