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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de uitbraak van ebola in West-Afrika in 2014 de grootste en meest 

complexe uitbraak van deze virusziekte in de geschiedenis is, die veel landen heeft 

getroffen en duizenden zieken en doden1 tot gevolg heeft gehad; overwegende dat de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 23 maart 2014 voor het eerst opmerkzaam werd 

gemaakt op de huidige uitbraak van ebola, maar dat het noodcomité van de Internationale 

Gezondheidsregeling de uitbraak pas op 8 augustus uitriep tot noodsituatie van 

internationaal belang op het gebied van de volksgezondheid; overwegende dat ebola vóór 

deze uitbraak niet als een grote uitdaging voor de volksgezondheid werd gezien; 

B. overwegende dat er in de week vóór 15 maart 2015 in totaal 150 nieuwe bevestigde 

gevallen van ebola werden gemeld; overwegende dat er in die week 95 nieuwe bevestigde 

gevallen in Guinee werden gemeld – het hoogste totaal in een week voor het land in 2015 

– en dat Sierra Leone in dezelfde periode 55 nieuwe bevestigde gevallen meldde – het 

laagste cijfer in een week voor dat land sinds eind juni 2014; overwegende dat Liberia 

voor de derde achtereenvolgende week geen nieuwe gevallen bevestigde; 

C. overwegende dat de uitbraak ruim 20 000 mensen heeft getroffen, vooral in Guinee, 

Liberia en Sierra Leone, en dat de ziekte zich in enkele geïsoleerde gevallen vanuit Afrika 

naar twee andere continenten heeft verspreid; overwegende dat de landen die door de 

huidige ebola-uitbraak in West-Afrika het zwaarst zijn getroffen landen zijn met bijzonder 

kwetsbare gezondheidsstelsels en te weinig middelen en personeel; overwegende dat de 

escalatie van de ebola-epidemie niet alleen heeft geleid tot een medische crisis die aan 

duizenden personen het leven heeft gekost, maar ook tot maatschappelijke en 

economische spanningen en politieke instabiliteit in de getroffen landen en de wijdere 

omgeving; 

D. overwegende dat deze epidemie constant op onvoorspelbare wijze evolueert, omdat er een 

gebrek is aan infrastructuur om patiënten te isoleren en aan opgeleide 

gezondheidswerkers, en omdat het voor buitenlandse gezondheidswerkers moeilijk is het 

vertrouwen van de getroffen bevolking te winnen; overwegende dat de internationale hulp 

alle aspecten van de epidemie moet aanpakken, van voorlichting en mobilisatie van de 

gemeenschap, verbetering van kwaliteit en draagkracht van de gezondheidsstelsels, 

opleiding van gezondheidspersoneel en ondersteunende medische zorg tot gecoördineerde 

epidemiologische beheersing, tracering en surveillance, teneinde de uitbraak met succes 

onder controle te brengen; overwegende dat zolang er sprake is van besmettingen in enig 

land, het risico blijft bestaan dat de ziekte wordt overgebracht naar een niet-getroffen 

land; 

E. overwegende dat in de drie zwaarst getroffen landen de grootste uitdagingen waren 

gelegen in het gebrek aan ervaring in de omgang met ebola, een zeer mobiele bevolking, 

                                                 
1  Verslag: http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/archive/en/ 
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wijdverbreide onjuiste ideeën over de ziekte en de manieren waarop deze wordt 

overgedragen en grote weerstand van de gemeenschap tegen vroegtijdige behandeling, 

met agressief gedrag tegen het internationale medisch personeel als gevolg; 

F. overwegende dat de kwaliteit en de draagkracht van de gezondheidsstelsels een essentiële 

rol hebben gespeeld waar het erom ging de uitbraak effectief onder controle te krijgen; 

G. overwegende dat de gevolgen van de ebolacrisis veel groter zijn dan alleen het 

sterftecijfer, dat zij de politieke stabiliteit en de welvaart van de economieën van de 

betrokken regio's aantasten en de voedselzekerheid en de sociale cohesie in de regio in 

gevaar kunnen brengen; overwegende dat de directe gevolgen van de crisis voor het bbp 

van de drie zwaarst getroffen landen volgens de Wereldbank alleen in 2015 al 2 miljard 

dollar zullen bedragen; 

H. overwegende dat de WHO in februari 2015 voor het eerst dit jaar een stijging meldde van 

het aantal besmettingen per week in de drie zwaarst getroffen landen (Guinee, Liberia en 

Sierra Leone), waar de bestrijding van ebola nog steeds een grote uitdaging vormt; 

I. overwegende dat de internationale gemeenschap de omvang van de uitbraak onderschatte 

en dat de respons daarom aarzelend op gang kwam en in de eerste plaats gericht was op 

het financieren of opbouwen van structuren voor het opvangen van ebolapatiënten, terwijl 

het aan de nationale autoriteiten, het lokale gezondheidspersoneel en ngo's werd 

overgelaten om het nodige medisch personeel te leveren; 

J. overwegende dat de Europese Unie 1,1 miljard EUR aan financiële steun heeft verleend, 

waarvan meer dan 434 miljoen afkomstig was van de Europese Commissie; overwegende 

dat de WHO onlangs heeft aangedrongen op drie maatregelen om ebola volledig uit te 

bannen: een extra fonds ten belope van 1 miljard dollar (800 miljoen EUR), een betere 

coördinatie en een beter beheer van noodsituaties en het waarborgen van toegang tot de 

markt voor nieuwe geneesmiddelen;  

K. overwegende dat de Europese Commissie vanaf het allereerste begin van de uitbraak 

actief betrokken was bij de aanpak hiervan, haar respons op de epidemie heeft opgevoerd 

en de situatie in het oog houdt via haar Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties, 

dat tot doel heeft de EU-steun te coördineren en dat wordt geleid door de ebola-

coördinator van de EU, Christos Stylianides; 

L. overwegende dat de uitbanning van ebola grote uitdagingen moet overwinnen, zoals het 

begin van het regenseizoen, de toenemende geografische verspreiding, de wijdverspreide 

overdracht, de aanhoudende weerstand in de gemeenschap en onveilige begrafenissen; 

M. overwegende dat de inwerkingtreding van het mechanisme voor civiele bescherming van 

de Unie een snelle, gecoördineerde beschikbaarstelling van noodvoorraden en inzet van 

deskundigen door de lidstaten heeft vergemakkelijkt; 

N. overwegende dat er in de hele regio in de locaties voor het isoleren van patiënten en het 

stellen van diagnoses nog steeds geen adequate faciliteiten zijn; overwegende dat de 

coördinatie, geografische distributie en flexibiliteit van deze faciliteiten op veel plaatsen 

in West-Afrika nog steeds een grote uitdaging vormen; 
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O. overwegende dat volgens UNICEF duizenden kinderen als gevolg van de epidemie wees 

zijn geworden; overwegende dat veel ebolaslachtoffers te kampen hebben met 

discriminatie, statusverlies en sociale uitsluiting; 

P. overwegende dat de ebola-epidemie ernstige tekortkomingen in de lokale systemen voor 

de preventie van gezondheidscrises aan het licht heeft gebracht; overwegende dat de 

reactie van de internationale gemeenschap richting de door ebola getroffen landen uit 

verschillende elementen moet bestaan, zoals laboratoriumcapaciteit om besmetting vast te 

stellen en te bevestigen, bewustmaking, verbetering van de betrokkenheid van de 

gemeenschap en cultureel begrip, sociale mobilisatie, het traceren en controleren van 

contacten, alarm en toezicht, toegang tot gezondheidszorg voor patiënten die niet 

geïnfecteerd zijn met ebola, alsmede het waarborgen van veilige begrafenissen; 

overwegende dat de bescherming van zowel gezondheidsfaciliteiten, die in delen van 

West-Afrika nog steeds ontbreken, als van gezondheidswerkers, die een essentiële rol 

vervullen in dergelijke noodsituaties, verder moet worden verbeterd via een programma 

voor medische opleiding in noodsituaties waarmee het acute gebrek aan lokaal medisch 

personeel kan worden verholpen en de epidemie kan worden ingedamd; 

Q. overwegende dat de Commissie via het Initiatief innovatieve geneesmiddelen (IMI) acht 

projecten heeft gestart rond vaccins en diagnostiek die worden uitgevoerd in het kader van 

het nieuwe Ebola+-programma, met een totale begroting van 215 miljoen EUR; 

overwegende dat 114 miljoen EUR wordt gefinancierd uit hoofde van het Horizon 2020-

programma en dat de overige 101 miljoen EUR wordt gefinancierd door de 

farmaceutische ondernemingen die betrokken zijn bij de projecten; overwegende dat er 

nog meer financiële middelen nodig zullen zijn om de landen te ondersteunen bij het 

invoeren van vaccins, de wederopbouw van ingestorte gezondheidssystemen en het herstel 

van inentingsdiensten in de door ebola getroffen landen; overwegende dat de resultaten 

van klinische proeven met ebolavaccins in het eerste kwartaal van 2015 beschikbaar 

zouden moeten zijn, terwijl twee mogelijke vaccins die momenteel op mensen worden 

getest, bij dieren zowel veilig als doeltreffend zijn gebleken; 

R. overwegende dat de uitbraak dramatische gevolgen heeft gehad voor het lokale 

gezondheidspersoneel en de voortzetting van het opleidingsproces in West-Afrika; 

overwegende dat er voor medisch personeel nog steeds een acuut risico van besmetting 

met ebola bestaat; 

S. overwegende dat de maatregelen ter bestrijding van ebola deel moeten uitmaken van het 

gecoördineerde proces dat meer transparantie en overzichtelijkheid waarborgt, en dat meer 

aandacht moet uitgaan naar tekortkomingen en het tegemoetkomen aan de behoeften; 

T. overwegende dat het bestemmen van de internationale steun uitsluitend voor het 

ebolavirus en niet voor de versterking van de lokale capaciteit voor een efficiënte werking 

van de gezondheidszorg een averechtse uitwerking kan hebben, zoals het opnieuw 

opflakkeren van andere ziekten waarvoor de preventie- en behandelingsinspanningen 

verslappen, zoals diarree, een belangrijke oorzaak van kindersterfte, en malaria; 

U. overwegende dat de gevolgen van de sterftecijfers in de getroffen landen verder worden 

verergerd door de zwakke gezondheidsstelsels, die niet in staat zijn basisdiensten zoals 

vaccinatie, kinderverzorging en gezondheidszorg voor moeders te verlenen; 
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1. betreurt het verlies aan mensenlevens in de door de uitbraak van ebola ontwrichte regio en 

betuigt zijn oprechte deelneming aan de regeringen van de landen alsmede aan de mensen 

die direct of indirect getroffen zijn door de uitbraak; 

2. is verheugd over de inrichting van de missie van de Verenigde Naties voor noodrespons 

ter bestrijding van ebola (UNMEER) en van de EU-taskforce voor ebola, alsmede de 

benoeming van commissaris Christos Stylianides tot ebola-coördinator voor de EU, de 

omvangrijke bijdrage en hulp van de vele partnerorganisaties, de gespecialiseerde 

nationale en internationale instanties, de fondsen, de nationale en internationale niet-

gouvernementele organisaties, het lokale en internationale medisch personeel en de 

vrijwilligers die ter plekke werkzaamheden verrichten in de strijd tegen ebola; 

3. neemt nota van de vooruitgang en de geleverde bijdragen op internationaal en Europees 

niveau, maar benadrukt dat er nog steeds veel werk moet worden verzet om de landen te 

helpen de ebola-epidemie te beheersen en uit te bannen; wijst opnieuw op het belang van 

een Europese strategie om de respons op ebola te coördineren op het niveau van de Unie 

en de paraatheid en de bescherming in de Unie zelf te verbeteren; 

4. roept de lidstaten, de Commissie en de internationale gemeenschap op het klinisch 

onderzoek en de productie van efficiënte geneesmiddelen en vaccins tegen ebola en 

andere opkomende ziekten die door de commerciële farmaceutische industrie worden 

verwaarloosd, te coördineren en te intensiveren en te waarborgen dat de ethische 

voorwaarden voor het uitvoeren van proeven worden nageleefd, zoals voorafgaande 

geïnformeerde toestemming van de patiënten die aan de proeven deelnemen, transparantie 

van klinische gegevens die uit het onderzoek naar voren komen en daadwerkelijke 

toegang – waar mogelijk gratis  – tot deze vaccins en tot behandelingen voor de betrokken 

personen (gekwalificeerd personeel en adequate verzorgingsinfrastructuur, prijzen die de 

werkelijke productiekosten niet overschrijden); betreurt het echter dat de 

subsidieovereenkomsten voor de Ebola+-projecten na het mobiliseren van de IMI-

middelen zullen worden ondertekend en niet daarvoor, en verwacht dat farmaceutische 

ondernemingen die hierbij betrokken zijn de beginselen inzake maatschappelijk 

verantwoord ondernemen zullen eerbiedigen, met name door de innoverende vaccinatie 

betaalbaar te maken; 

5. verwelkomt de acht onderzoeksprojecten die in het kader van het Ebola+-programma van 

initiatieven voor innovatieve geneesmiddelen door de EU worden uitgevoerd ter 

ontwikkeling van vaccins en snelle diagnostische tests; 

6. merkt op dat de internationale gemeenschap lessen zou moeten trekken uit de zelfkritiek 

met betrekking tot de late respons, rekening houdend met de specifieke kenmerken van 

deze uitbraak; onderstreept dat het noodzakelijk is om steun te blijven verlenen aan 

instellingen zoals de WHO, die op internationaal niveau van essentieel belang is gebleken 

bij de coördinatie en het aan de orde stellen van kwesties betreffende de volksgezondheid; 

7. is verheugd dat de Commissie in 2014 24,4 miljoen EUR en in 2015 114 miljoen EUR 

beschikbaar heeft gesteld uit het Horizon 2020-programma om projecten te financieren ter 

bestrijding van ebola via de ontwikkeling van vaccins en snelle diagnostische tests, 

evenals klinische studies om bestaande en nieuwe samengestelde behandelingen tegen 

ebola te testen; 
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8. is verheugd dat in januari 2015 de eerste tests van een mogelijk geneesmiddel voor de 

behandeling van ebola werden gestart in een centrum van Médecins sans Frontières in 

Liberia en dat tests van vaccins normaal gesproken tientallen jaren duren, maar nu 

versneld worden uitgevoerd in de door ebola getroffen landen en slechts enkele maanden 

of zelfs weken duren; 

9. is van mening dat de reactie van de lidstaten en de Commissie aanvankelijk aarzelend was 

en de werkelijke omvang van de crisis niet weerspiegelde; is in dit verband verheugd over 

de voortdurende verhoging van de financiële committering van de Commissie en de 

lidstaten op het gebied van humanitaire en ontwikkelingshulp, logistiek en onderzoek als 

antwoord op de crisis, en moedigt deze verhoging aan; acht het evenwel noodzakelijk de 

toegang van innoverende geneesmiddelen tot de markt en de toegang van onder meer 

medische teams, gekwalificeerde gezondheidswerkers, laboratoria, epidemiologen en 

beschermingsmiddelen tot de door ebola getroffen gebieden te waarborgen; 

10. roept de EU op een leidende rol te blijven spelen in de strijd tegen de ebola-uitbraak; 

benadrukt dat, hoewel de inspanningen die zijn geleverd om de uitbraak te beheersen 

aanzienlijke resultaten hebben opgeleverd, de ziekte volledig moet worden uitgebannen; 

is in dit verband verheugd over de internationale conferentie op hoog niveau over ebola 

van 3 maart 2015, die werd georganiseerd door de EU en belangrijke partners met als doel 

ebola uit te bannen, maar ook de gevolgen van de ziekte voor de getroffen landen te 

onderzoeken om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingshulp voortbouwt op de humanitaire 

inspanningen; 

11. verzoekt de Commissie rigoureuze controlesystemen in te voeren om te waarborgen dat 

alle financiële middelen die ter beschikking worden gesteld voor het versterken van de 

gezondheids- en hygiëne-infrastructuur met het doel de ongelijkheid op het gebied van 

gezondheidszorg in het algemeen aan te pakken, de ebola-epidemie te bestrijden en 

toekomstige gezondheidscrises te voorkomen, daadwerkelijk worden uitgegeven voor het 

bestrijden van de epidemie in de getroffen landen en niet voor andere doeleinden; 

12. acht het noodzakelijk om zorgvuldig na te gaan of de toegekende middelen op 

transparante en navolgbare wijze worden verdeeld en ook werkelijk aan de getroffen 

landen worden toegewezen; 

13. benadrukt dat de huidige crisis een bedreiging vormt voor de zwakke conjunctuur en voor 

de politieke en sociale stabiliteit van niet alleen de betrokken landen maar ook de hele 

West-Afrikaanse regio; benadrukt dat ebola niet alleen door de verbetering van de 

gezondheidsstelsels kan worden uitgeroeid; is van mening dat een gezamenlijke 

langetermijnbenadering waarbij de internationale, nationale en regionale actoren en de 

verschillende sectoren (gezondheidszorg, onderwijs en opleiding, sanitaire voorzieningen, 

hygiëne, ontsmetting, voedselhulp, drinkwater, een functionerende riolering, 

afvalverwijdering, economie) betrokken worden, nodig is om de kritieke tekortkomingen 

op het vlak van alle essentiële diensten aan te pakken; onderstreept dat onderwijs met 

aandacht voor de culturele aspecten en overtuigingen in deze landen, dat gericht is op het 

grondig aanpakken van de huidige ebola-uitbraak, met inbegrip van adequate verspreiding 

van duidelijke informatie, van essentieel belang is voor het vinden van een algehele 

oplossing van het probleem; herinnert aan zijn toezeggingen om 20 % van de in het kader 
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van het instrument voor ontwikkelingssamenwerking beschikbare middelen aan 

gezondheidsdiensten te besteden; 

14. uit zijn bezorgdheid over het feit dat informatie over ebola en de verspreiding ervan niet 

iedereen bereikt vanwege de lage alfabetiseringsgraad; benadrukt het belang van 

alternatieve middelen om informatie te verspreiden, zoals uitgebreide informatie via de 

radio; merkt op dat er in de getroffen gebieden wantrouwen ten opzichte van de 

autoriteiten bestaat en benadrukt hoe belangrijk het is dat de nodige gezondheidszorg ook 

op het platteland wordt verstrekt; 

15. benadrukt dat het steeds waarschijnlijker wordt dat zich een voedselcrisis voordoet in de 

nasleep van de epidemie, die kleine boeren heeft geruïneerd; roept de lidstaten, de 

Commissie en de internationale gemeenschap op te investeren in ontwikkeling op de lange 

termijn om ervoor te zorgen dat boerengezinnen en de toekomstige voedselzekerheid in 

West-Afrika niet langer gevaar lopen; 

16. erkent dat om het aantal gevallen van ebola tot nul te reduceren, elke persoon die een 

groot risico heeft gelopen op contact met iemand met ebola, moet worden geïdentificeerd; 

wijst erop dat traceerbaarheid en controle van contacten hierbij de twee belangrijkste 

uitdagingen vormen, en herinnert eraan dat quarantainemaatregelen speciale 

ondersteuning moeten bieden aan besmette personen, zoals het verstrekken van voedsel, 

water of medische zorg; 

17. benadrukt dat de EU een "one-size-fits-all"-benadering moet vermijden bij de verlening 

van crisishulp in ontwikkelingslanden, met name door aandacht te besteden aan 

subnationale gezondheidsstelsels door het aantal gekwalificeerde gezondheidswerkers te 

verhogen; roept de internationale gemeenschap en de EU op het voortouw te nemen bij de 

opbouw van veerkrachtige gezondheidsstelsels via nationale plannen op grond waarvan 

alle internationale actoren en partners hun rol en verantwoordelijkheid kunnen definiëren, 

en in samenwerking met de getroffen landen een medisch opleidingsprogramma te 

ontwikkelen teneinde het urgente tekort aan lokaal medisch personeel aan te pakken en te 

waarborgen dat er ter plaatse maatregelen worden genomen voor het inenten van de 

bevolking; 

18. wijst erop hoe belangrijk het is om lering te trekken uit de ebolacrisis en hoe nodig om 

ook de gezondheidsstelsels in de lidstaten beter te coördineren en te versterken; 

19. dringt er bij de internationale gemeenschap op aan de nodige maatregelen te nemen om de 

negatieve maatschappelijke gevolgen van de uitbraak aan te pakken en er met name voor 

te zorgen dat kinderen die door ebola wees zijn geworden, worden beschermd en verzorgd 

en dat ebolaslachtoffers in de samenleving worden geïntegreerd; 

20. spreekt zijn grote waardering uit aan de VN-missie voor noodrespons ter bestrijding van 

ebola (UNMEER), de partnerorganisaties en de niet-gouvernementele organisaties, zoals 

Médecins Sans Frontières, de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve 

Maan-verenigingen en andere organisaties, voor het werk dat zij verricht hebben, en is 

ingenomen met hun uitgebreide steun en hulp bij het indammen van deze uitbraak; 

betreurt het dat medisch personeel en andere werknemers die betrokken waren bij de 
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bestrijding van de ebola-uitbraak, in sommige gevallen niet op passende wijze zijn 

behandeld na hun terugkeer uit Afrika; 

21. roept de lidstaten en de Commissie op financiële steun te bieden aan de gezinnen van de 

leden van de in paragraaf 20 genoemde organisaties (UNMEER, partnerorganisaties en 

niet-gouvernementele organisaties zoals Médecins Sans Frontières) die bij de bestrijding 

van ebola zijn overleden aan de gevolgen ervan; 

22. verzoekt de lidstaten het medisch personeel recht te geven op alle nodige medische 

behandelingen in geval van besmetting en uiteraard te voorzien in evacuatie naar het land 

van herkomst indien dat, zoals het geval is bij EU-lidstaten, beschikt over passende 

voorzieningen voor de behandeling van ebola; 

23. roept de lidstaten, de Commissie en de internationale gemeenschap op de 

gezondheidsstelsels in de betrokken West-Afrikaanse landen te blijven verbeteren; 

benadrukt dat ebola inderdaad een ziekte met een hoog sterftecijfer is, maar dat er andere 

dodelijke ziekten in dit gebied zijn (zoals malaria) die eveneens moeten worden bestreden; 

benadrukt hoe belangrijk het is dat de EU investeert in capaciteitsopbouw ter plaatse en 

deze aanmoedigt zodat aan de voorschriften van de internationale gezondheidsregeling 

wordt voldaan en het probleem wordt aangepakt van de broze gezondheidsstelsels 

waardoor mensen in vele delen van West-Afrika geen toegang hebben tot 

basisgezondheidszorg, en zodat wordt voorzien in opleiding en adequate middelen voor 

lokaal personeel om toekomstige epidemieën (ebola of andere ziekten) het hoofd te 

kunnen bieden; onderstreept dat bescherming van medisch personeel dat bij de bestrijding 

van de uitbraak is betrokken, van het allergrootste belang is en benadrukt hoe belangrijk 

het is om de meest recente uitbraak van ebola niet als een op zichzelf staand feit te 

beschouwen, maar als teken dat er langetermijninvesteringen nodig zijn om het virus te 

bestrijden; 

24. pleit voor educatieve en voorlichtingsacties om het bewustzijn omtrent symptomen en 

preventieve maatregelen te verhogen, teneinde meer vertrouwen te wekken en de 

bevolking beter te laten meewerken aan ebolabestrijdingsmaatregelen, aangezien 

communicatie en informatie een belangrijk aspect van de strijd tegen de uitbraak van het 

ebolavirus vormen; wijst erop dat de situatie die zich in sommige lidstaten voordeed na de 

aankomst van mogelijk met ebola besmette personen heeft getoond dat er 

voorlichtingscampagnes en doeltreffendere communicatie nodig zijn in Europa; 

25. benadrukt dat er in de getroffen landen zorg moet worden gedragen voor de weeskinderen 

die hun familie door het ebolavirus hebben verloren, en wel in de vorm van opvang in 

weeshuizen en begeleiding; 

26. benadrukt dat het belangrijk is om toenemende spanningen tussen groepen als gevolg van 

de ebola-uitbraak tegen te gaan, aangezien het risico bestaat dat bepaalde etnische groepen 

door mythevorming als schuldigen van de ebola-uitbraak worden aangewezen; uit tevens 

zijn bezorgdheid over de uiterst kwetsbare situatie van kinderen, aangezien kinderen van 

overleden ouders worden beschouwd als virusdragers, uit de samenleving worden 

uitgesloten en gedwongen worden om alleen op straat te leven; 
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27. is van mening dat de lidstaten en de EU-instellingen moeten beoordelen of het mogelijk is 

een gegevensbank van gezondheidswerkers samen te stellen voor het tijdig inzetten van 

opgeleide specialisten in noodgevallen, en ontwikkelingslanden moeten helpen hun 

volksgezondheidsstelsels te verbeteren; 

28. dringt aan op onmiddellijke maatregelen om een financieel kader te scheppen voor 

onderzoek ter preventie van nieuwe uitbraken, en het klinisch onderzoek en het 

ontwikkelen van efficiënte geneesmiddelen, klinische proeven en maatregelen tegen niet 

alleen ebola maar ook andere potentieel epidemische, dodelijke infectieziekten die tot 

grote aantallen doden in Afrika leiden, te coördineren en te intensiveren en de gegevens 

betreffende veiligheid en doeltreffendheid van vaccins publiek te maken; onderstreept dat 

het nodig het is de onderzoeksinspanningen niet te laten verslappen, gezien de noodzaak 

van voortdurende beheersing van de epidemie, en ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan 

de ethische voorwaarden voor het uitvoeren van proeven door de bij de proeven betrokken 

patiënten vooraf om geïnformeerde toestemming te vragen, dat de klinische gegevens die 

uit deze onderzoeken voortvloeien transparant zijn en dat de beoogde bevolkingsgroepen 

werkelijk toegang hebben tot deze vaccins en behandelingen (gekwalificeerd personeel en 

passende infrastructuren voor de zorgverstrekking, prijs die niet hoger is dan de 

werkelijke productiekosten); verwacht dat de voorwaarden en toekenningsprocedures met 

betrekking tot de subsidieovereenkomsten van het Ebola+-programma openbaar worden 

gemaakt; 

29. dringt er bij de lidstaten op aan meer inspanningen te verrichten om de noodzakelijke 

materiële en personele middelen voor het Coördinatiecentrum voor respons in 

noodsituaties van de EU te leveren; verzoekt de lidstaten hun inspanningen te coördineren 

in het kader van het Comité voor de beveiliging van de gezondheid en de Commissie 

hierbij te betrekken en benadrukt het belang van verdere samenwerking en uitwisseling 

van informatie over de pool van vrijwillige EU-hulpverleners, die streeft naar het bieden 

van een doeltreffende Europese respons op rampen; 

30. dringt er bij de internationale gemeenschap op aan te zorgen voor voldoende persoonlijke 

beschermingsmiddelen en maatregelen te treffen om in de toekomst een veilige medische 

evacuatie van het internationale personeel te waarborgen; 

31. is in dit verband ingenomen met het inzetten van de medische-evacuatiecapaciteit 

(Medevac) voor internationale humanitaire werkers die bij hun werk in de getroffen 

landen werden besmet; 

32. vraagt alle bij de respons betrokken actoren zich soepeler op te stellen en de middelen toe 

te wijzen naar gelang van: 

– de meest urgente behoeften, waarbij rekening wordt gehouden met de 

langetermijndoelstelling om ebola uit te roeien en toekomstige uitbraken te voorkomen; 

– de noodzaak om de overgang voor te bereiden naar een duurzame vrede bevorderende 

post-crisissituatie; 

 beklemtoont dat afgelegen plattelandsgebieden meer internationale steun zouden moeten 

genieten; 
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33. stelt met bezorgdheid vast dat de ebola-uitbraak ook de mogelijkheden van vrouwen 

verzwakt om in hun levensonderhoud te voorzien, aangezien kleinschalige landbouw en 

handel beduidend zijn afgenomen sinds de uitbraak van het virus, waardoor vrouwen aan 

een nog hoger besmettingsrisico worden blootgesteld; wijst tevens op de rol van vrouwen 

bij het voorbereiden van begrafenissen en benadrukt het belang van besmettingspreventie 

die geen bedreiging vormt voor culturele structuren; 

34. roept ertoe op om, zodra ebola is onderdrukt, maatregelen in te voeren gericht op het 

herstellen van het vertrouwen in de veiligheid van de getroffen landen, teneinde te zorgen 

voor de terugkeer van investeerders en voor een begin van het economisch herstel, 

hetgeen een van de randvoorwaarden is voor het voorkomen van epidemieën in de 

toekomst; 

35. verzoekt de Commissie om, zodra deze uitbraak onder controle is, een verslag in te dienen 

waarin lering wordt getrokken uit de ebola-uitbraak in West-Afrika en de nadruk wordt 

gelegd op mogelijke verbeterpunten in de respons van de EU op soortgelijke 

gezondheidscrises in de toekomst; 

36. dringt er bij alle bij de crisis betrokken actoren op aan na te denken over de 

mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden ten aanzien van een snellere respons. 
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