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Evropský parlament, 

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2177(2014) ze dne 18. září 2014 o míru 

a bezpečnosti v Africe, 

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 69/1 ze dne 19. září 2014 

o opatřeních, jejichž cílem je zastavit epidemii viru Ebola, která v nedávné době 

vypukla v západní Africe, a bojovat proti ní, 

– s ohledem na rozhodnutí generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna o vytvoření vůbec 

první záchranné zdravotní mise OSN v návaznosti na přijetí rezoluce Valného 

shromáždění OSN č. 69/1 a rezoluce Rady bezpečnosti č. 2177(2014) o epidemii viru 

Ebola – mise OSN zajišťující reakci na hrozbu Eboly (UNMEER), 

– s ohledem na mezinárodní zdravotnické předpisy WHO z roku 2005 (WA 32.1), 

– s ohledem na doporučení vyplývající z konzultací WHO o zoonózách ze dne 5. května 

2004, 

– s ohledem na sdělení WHO ze dne 8. srpna 2014, v němž byla epidemie viru Ebola 

prohlášena za naléhavý veřejný zdravotní problém mezinárodního dosahu, 

– s ohledem na plán Světové zdravotnické organizace pro reakci na epidemii viru Ebola 

vydaný dne 28. srpna 2014 a na jeho aktualizace, 

– s ohledem na zprávu generální ředitelky WHO přednesenou na mimořádném zasedání 

Výkonné rady o viru Ebola konaném v Ženevě dne 25. ledna 2015, 

– s ohledem na sdělení WHO ze dne 9. května 2015 o skončení epidemie viru Ebola 

v Libérii, 

– s ohledem na pokyny pro imunizační programy v regionu Afriky v kontextu epidemie 



 

 

viru Ebola, které vydala Světová zdravotnická organizace, 

– s ohledem na prohlášení vydané po jarní schůzi Skupiny Světové banky 

a Mezinárodního měnového fondu, která se konala ve Washingtonu ve dnech 

od 17. do 19. dubna 2015, 

– s ohledem na mezinárodní konferenci s názvem „Ebola: od záchranných opatření 

k opatřením na obnovu“, která se konala v Bruselu dne 3. března 2015, 

– s ohledem na misi Africké unie nazvanou Podpora Africké unie v boji proti epidemii 

viru Ebola v západní Africe (ASEOWA) zřízenou dne 21. srpna 2014, 

– s ohledem na nařízení (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí 

Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), 

– s ohledem na sdělení Evropské komise COM(2010)0128 spolu s dokumenty 

SEC(2010)0380, 0381 a 0382 o úloze EU v oblasti celosvětového zdraví, 

– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady přijaté dne 24. října 2014, 

– s ohledem na závěry zasedání Rady o úloze EU v oblasti celosvětového zdraví přijaté 

na 3011. zasedání Rady pro zahraniční věci, které se konalo dne 10. května 2010 

v Bruselu, 

– s ohledem na závěry zasedání Rady Evropské unie pro zahraniční věci konaných 

ve dnech 15. srpna 2014, 20. října 2014, 17. listopadu 2014, 12. prosince 2014 

a 16. března 2015 o krizi vyvolané virem Ebola v západní Africe, 

– s ohledem na zprávy Evropské rady z listopadu 2014 a z března 2015, které vypracoval 

člen Evropské komise a koordinátor Unie pro virus Ebola Christos Stylianides, 

– s ohledem na komplexní rámec Evropské služby pro vnější činnost a Komise pro reakci 

na vypuknutí epidemie viru Ebola v západní Africe, 

– s ohledem na iniciativu v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu a na zprávu 

o jejím pokroku z roku 2011 týkající se Sierry Leone, zprávu o jejím pokroku z roku 

2012 týkající se Libérie a zprávu o jejím pokroku z roku 2012 týkající se Guiney, 

– s ohledem na francouzský program RIPOST nazvaný „Síť veřejných zdravotnických 

zařízení v západní Africe“, 

– s ohledem na usnesení o epidemii viru Ebola přijaté Smíšeným parlamentním 

shromážděním AKT-EU ve francouzském Štrasburku dne 3. prosince 2014, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. září 2014 o reakci EU na vypuknutí epidemie viru 

Ebola1, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanoviska Výboru 

                                                 
1  Přijaté texty, P8_TA(2014)0026. 



 

 

pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro práva žen 

a rovnost pohlaví (A8-0281/2015), 

A. vzhledem k tomu, že systémy zdravotnictví v Libérii, Sieře Leone a Guineji vykazují 

obrovské mezery, a vzhledem k tomu, že tyto tři země, v nichž žije přibližně 80 % 

občanů v extrémní chudobě, patřily už před vypuknutím epidemie podle údajů 

z průzkumu Rozvojového programu OSN mezi země s nejnižším indexem lidského 

rozvoje a zaznamenaly nejvyšší míru úmrtnosti na světě u předčasně narozených dětí, 

dospělých a dětí do pěti let, zejména u léčitelných nemocí; 

B. vzhledem k tomu, že krize vyvolaná virem Ebola má na místní a regionální úrovni, ale 

také na úrovni státního a celosvětového řízení systémový charakter; 

C. vzhledem k tomu, že rozsah katastrofy lze přičíst několika faktorům, mezi které patří: 

neschopnost politiků postižených zemí bít na poplach, nevhodná reakce mezinárodního 

společenství, zdrcující účinky uzavření hranic a omezení na lidi, neúčinnost 

mechanismů dohledu a varování, pomalá a špatně přizpůsobená reakce poté, co konečně 

došlo k mobilizaci podpory, naprostá neexistence vůdčí úlohy WHO a neexistence 

výzkumu a vývoje v oblasti léčiv, diagnostiky a vakcín; 

D. vzhledem k tomu, že v týdnu do 18. října 2015 byly zaznamenány tři nové potvrzené 

případy viru Ebola, všechny v Guineji; vzhledem k tomu, že tato země nahlásila nulový 

výskyt nemoci v předchozích dvou týdnech; vzhledem k tomu, že Sierra Leone 

nahlásila nulový výskyt pátým týdnem v řadě; vzhledem k tomu, že WHO dne 3. září 

2015 prohlásila Libérii územím bez přenosu viru Eboly v rámci lidské populace; 

vzhledem ke 28 512 potvrzeným případům viru Ebola, včetně 11 313 potvrzených 

úmrtí; 

E. vzhledem k tomu, že máme ještě příliš málo poznatků o prevalenci, přenosu a možnosti 

mutací viru Ebola; vzhledem k tomu, že k šíření viru vedl všeobecný zmatek 

a převládající nepochopení příčin a následků onemocnění způsobeného virem Ebola; 

vzhledem k tomu, že pro pochopení toho, jak fungují komunity a jak oslovit lidi 

s různým kulturním zázemím, je užitečný etnografický výzkum; 

F. vzhledem k tomu, že virus Ebola byl nalezen ve spermatu a v oční tekutině zotavujících 

se osob; vzhledem k tomu, že existují jednotlivé jednoznačné případy sexuálního 

přenosu, což ukazuje na potíže při odstraňování viru a stanovení bodu, kdy lze prohlásit, 

že se virus Ebola v určité zemi už nevyskytuje; 

G. vzhledem k tomu, že ve velkém množství afrických zemí došlo během programů 

strukturálního přizpůsobování uložených Mezinárodním měnovým fondem a Světovou 

bankou, které požadovaly rozpočtové škrty ve veřejném sektoru, ke zhoršení 

zdravotnických a vzdělávacích systémů; 

H. vzhledem k tomu, že vypuknutí epidemie Ebola v západní Africe ukázalo, že místní 

a státní zdravotnické systémy v zemích s nízkými příjmy nemají prostředky ani 

možnosti na to, aby reagovaly na infekční ohniska nákazy, jako je Ebola; vzhledem 

k tomu, že posílení systémů celosvětového zdraví se proto stalo nedílnou součástí 

správy v oblasti celosvětového zdraví; 

I. s ohledem na význam kultury a tradičních zvyků při zvládání krize způsobené virem 



 

 

Ebola1; 

J. vzhledem k tomu, že děti, dospívající dívky a mladé ženy patří v době takovéto krize 

k těm nejvíce marginalizovaným a ohroženým, což významným způsobem ohrožuje 

zapojení žen do hospodářské činnosti a vede k prohlubování rozdílů ve vzdělání mezi 

oběma pohlavími; vzhledem k tomu, že sirotci se mohou setkávat s odmítáním 

a stigmatizací; 

K. vzhledem k tomu, že epidemie viru Ebola, která postihla západní Afriku, je největší 

a nejsložitější epidemií tohoto viru v historii; vzhledem k tomu, že WHO byla kvůli 

vypuknutí epidemie viru Ebola poprvé zalarmována dne 23. března 2014, ale vzhledem 

k tomu, že krizový výbor pro mezinárodní zdravotnické předpisy vyhlásil stav ohrožení 

veřejného zdraví mezinárodního významu teprve 8. srpna 2014; vzhledem k tomu, že 

do vypuknutí této epidemie nebyl virus Ebola považován za závažnou hrozbu 

pro veřejné zdraví; 

L. vzhledem k tomu, že v důsledku epidemie Ebola v Guineji, Libérii a Sieře Leone, tj. 

v zemích, které trpěly vážným nedostatkem personálu už před vypuknutím krize Ebola, 

zemřelo téměř 500 zdravotníků; vzhledem k tomu, že kvůli zdrojům zmobilizovaným 

k boji proti epidemii Ebola neměly nemocnice a zdravotničtí pracovníci kapacitu 

vypořádat se s jinými chorobami; vzhledem k tomu, že aby bylo možné trvale 

poskytovat zdravotní péči, je nutné zajistit ochranu zdravotnických zařízení 

a zdravotnických pracovníků; 

M. vzhledem k tomu, že mnozí vyléčení pacienti museli čelit stigmatizaci jak ze strany 

svých příbuzných, tak i ze strany společnosti; vzhledem k tomu, že tato situace 

postihuje zejména děti, jež ztratily jednoho nebo oba rodiče, přičemž mnohé z nich 

jejich pozůstalí příbuzní ze strachu z infekce odmítli; 

N. vzhledem k tomu, že aby bylo možné z epidemie Ebola vyvodit příslušné ponaučení, je 

třeba propojit poznatky epidemiologie, veřejného zdraví a sociální vědy; 

O. vzhledem k tomu, že v počátečních měsících krize spojené s virem Ebola nejúčinněji 

působily nevládní humanitární organizace, zejména Lékaři bez hranic a Červený kříž, 

které měly nejvíce informací a zkušeností, a plnily proto v samém počátku boje proti 

tomuto viru svou úlohu nejlépe; 

P. vzhledem k tomu, že uzavírání škol a tendence, kdy se osiřelé děti musejí starat 

o rodinu, hrozí vznikem „ztracené generace“ dětí, které zůstanou po dlouhou dobu 

bez přístupu k formálnímu vzdělání; 

Q. vzhledem k tomu, že se svou vysokou úrovní znalostí, a to nehovoříme o jejich 

schopnosti pracovat v rámci určité sítě, humanitární pracovníci prokázali, že v případě 

nutnosti mohou na počátku krize působit důrazněji a účinněji než zaměstnanci 

„institucí“; 

R. vzhledem k tomu, že řešení krize vyvolané virem Ebola odhalilo další problém, který 

organizace Lékaři bez hranic označila jako „krizi v krizi“, v jejímž důsledku se 

nemocnicím vyhýbají lidé trpící jinou nemocí, než je Ebola, neboť se obávají nákazy; 

                                                 
1  Jde o zvyky, které například zakazují spalování mrtvých těl. 



 

 

S. vzhledem k tomu, že Evropská unie je spolu se svými členskými státy největším dárcem 

rozvojové pomoci na světě a na boj s epidemií viru Ebola v západní Africe uvolnila více 

než 1,39 miliardy EUR; vzhledem k tomu, že tato částka umožňuje, aby EU jednala 

s partnerskými zeměmi a dalšími dárci ohledně podpory budování komplexních státních 

zdravotnických systémů, které by vycházelo z jednotné celkové strategie založené 

na potřebách; 

T. vzhledem k tomu, že Světový potravinový program OSN prokázal svou schopnost 

vyvinout účinnou logistiku, která by mohla být v budoucnu využita také v oblasti 

včasného varování a rychlé reakce; 

U. vzhledem k tomu, že bezpečnost zdravotnického personálu má zásadní význam 

z hlediska mezinárodní mobilizace zdravotnických pracovníků; 

V. vzhledem k tomu, že Evropská rada jmenovala dne 23. října 2014 koordinátora 

pro virus Ebola, a to komisaře odpovědného za humanitární pomoc a řešení krizí pana 

Stylianidese; vzhledem k tomu, že od 12. listopadu 2014 navštívil pan Stylianides 

v doprovodu komisaře pro zdravotnictví pana Andriukaitise nejvíce postižené země; 

W. vzhledem k tomu, že OSN, Světová zdravotnická organizace a Komise zavedly postupy 

pro hodnocení boje proti této epidemii; 

X. vzhledem k prohlášení Světové zdravotnické organizace z dubna 2015, v němž 

se připouští, že svět a Světová zdravotnická organizace nebyly dostatečně připraveny 

na to, aby čelily dlouhotrvající epidemii; 

Y. vzhledem k tomu, že je naléhavě nutné zlepšit mezinárodní řízení, pokud jde o boj proti 

zdravotním krizím; 

Z. vzhledem k tomu, že přístup k lékům je klíčovou součástí práva na zdraví; 

AA. vzhledem k tomu, že 2 miliardy lidí na celém světě nemají přístup k vakcínám nebo 

ošetření, které potřebují, aby zůstali naživu a zdraví; 

AB. vzhledem k tomu, že dostupnost léků i výzkum a vývoj v této oblasti musí přednostně 

odpovídat potřebám nemocných, ať už žijí v Evropě nebo v rozvojových zemích; 

AC. vzhledem k tomu, že iniciativa pro inovativní léčiva, která má na období 2014–2024 

rozpočet ve výši 3,3 miliardy EUR, z nichž 1,638 miliardy EUR pochází z programu 

Horizont 2020, je největším světovým partnerstvím veřejného a soukromého sektoru 

v oblasti biologických věd; 

AD. vzhledem k tomu, že trauma z epidemie viru Ebola vedlo k tomu, že lidé přestali 

důvěřovat zdravotnickým zařízením, zdravotničtí pracovníci mají strach znovu začít 

poskytovat své služby a obce jsou zbídačené a podezíravé; vzhledem k tomu, že je 

naléhavě nutné opětovně zahájit poskytování základních zdravotnických služeb, 

a vzhledem k tomu, že je rovněž nezbytné vybudovat ve všech rozvojových zemích 

solidní a účinný zdravotnický systém, který by byl schopen rozložit riziko a k němuž 

patří také kvalitní odborná příprava místního zdravotnického personálu; 

AE. vzhledem k tomu, že krize způsobená virem Ebola vedla v zemích v oblasti zasažené 

virem k hlubší recesi, a vzhledem k tomu, že podle údajů Světové banky dojde 



 

 

v důsledku toho jen v roce 2015 ke snížení HDP tří nejvíce postižených zemí 

o 2 miliardy USD; 

AF. vzhledem k tomu, že uvedené tři země požádaly Mezinárodní měnový fond a Světovou 

banku o „Marshallův plán“ ve výši 7,5 miliardy EUR, který by jim pomohl dostat se 

z hospodářské krize; 

AG. vzhledem k tomu, že některé nevládní organizace vyzvaly Světovou banku, aby 

poskytla přibližně 1,7 miliardy dolarů, které by měly těmto zemím pomoci trvale zlepšit 

jejich zdravotnickou infrastrukturu; 

AH. vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství musí zůstat ostražité a že cílem je 

dlouhodobě dosáhnout stádia po skončení krize způsobené virem Ebola bez jakéhokoli 

nového případu nákazy; 

AI. vzhledem k nezbytnosti dodržování správné hygieny; vzhledem k tomu, že tyto tři země 

však postrádají dostatečně fungující systém zásobování vodou a kanalizační systém; 

AJ. vzhledem k tomu, že je třeba se obávat, že v případě jakéhokoli jiného ohniska by došlo 

ke stejnému rozsahu úmrtí jako v tomto případě; 

AK. vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Federica 

Mogheriniová, evropský komisař pro humanitární pomoc a koordinátor EU pro virus 

Ebola Christos Stylianides, evropský komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj 

Neven Mimica, poslanci Evropského parlamentu a vlády a poslanci členských států 

opakovaně vyzývali k upevnění zdravotnických systémů; 

AL. vzhledem k tomu, že podle jedenáctého Evropského rozvojového fondu je upevňování 

zdravotnického systému a rozšiřování služeb zásobování vodou a kanalizačních služeb 

jednou z priorit pouze pro Guineu, nikoli však pro Libérii a Sierru Leone; 

AM. vzhledem k tomu, že Evropská komise ve svém sdělení z roku 2010 o úloze EU 

v oblasti celosvětového zdraví (COM(2010)0128) představuje komplexní ucelenou 

strategii celosvětového zdraví založenou na potřebách, kterou schválily členské státy; 

AN. vzhledem k tomu, že ne všechny státy plně provedly mezinárodní zdravotnické 

předpisy; vzhledem k tomu, že mezinárodní zdravotnické předpisy by měly být 

po zkušenostech získaných v průběhu poslední epidemie způsobené virem Ebola 

přepracovány; 

AO. vzhledem k tomu, že o potenciálně nebezpečných zoonózách existuje jen málo 

poznatků; vzhledem k tomu, že postupy v oblasti výživy a zemědělství, odlesňování 

a obchod se zvířaty nebo produkty ze zvířat vedly ke vzniku nově se rozvíjejících 

zoonóz, jako je ptačí chřipka, Ebola a HIV; 

AP. vzhledem k tomu, že WHO doporučuje koordinaci činnosti mezi odvětvím veřejného 

zdraví a odvětvím veterinární medicíny; 

AQ. vzhledem k tomu, že v listopadu 2015 navštíví Sierru Leone delegace Výboru 

pro rozvoj; 

1. kritizuje pomalou mezinárodní reakci na krizi v jejích počátečních měsících; poukazuje 



 

 

však na reakci EU a jejích členských států a jejich odhodlání, které od března 2014 

prokázaly ve snaze zabránit dalšímu šíření viru Ebola; poukazuje na zvyšování závazku 

EU a jejích členských států v oblasti humanitární a rozvojové pomoci, logistiky 

a výzkumu, nutných k tomu, aby bylo možné na tuto krizi reagovat; 

2. vítá vývoj nové vakcíny, která vznikla v rekordním čase a která se od 23. března 2015 

ukázala v Guineji jako 100% účinná, a vyzývá k tomu, aby byl urychleně zaručen 

přístup k této vakcíně, která by měla být v Libérii a v Sieře Leone pro každého finančně 

dostupná; 

3. domnívá se, že by se neměla snížit pozornost, pokud jde o několik nových případů viru 

Ebola, neboť způsob přenosu je stále předmětem šetření;  

4. žádá všechny příslušné strany, zejména vlády rozvojových zemí, evropské orgány 

a instituce a mezinárodní organizace, aby se z této krize a také z negativního dopadu, 

který má podmíněnost nástrojů MMF a Světové banky pro strukturální změny 

na zdravotnictví v rozvojových zemích, poučily a aby vyvinuly účinné metody boje 

proti zdravotním krizím mezinárodního rozsahu; 

5. bere v této souvislosti na vědomí reformu, kterou dne 18. května 2015 ohlásila ředitelka 

Světové zdravotnické organizace, zejména vytvoření nového krizového programu 

a celosvětové rezervy pracovníků, kteří mohou být okamžitě nasazeni na určeném 

místě, a vytvoření nového rezervního fondu ve výši 100 milionů USD určeného 

na mimořádné události; vítá závazek zvýšit v průběhu dvou let rozpočet Světové 

zdravotnické organizace o 10 %, tedy na částku 4,5 miliard USD; 

6. vyzývá mezinárodní společenství, aby v dotyčných zemích podporovalo informační 

a vzdělávací kampaně; zdůrazňuje, že v rámci krizového řízení, zejména v zájmu 

omezení kontaminace a zvyšování povědomí o nebezpečných postupech, kterým je 

potřeba se vyhnout, mají rozhodující význam preventivní a informační kampaně; 

zdůrazňuje význam alternativních způsobů šíření informací; 

7. klade velký důraz na to, že je třeba usilovat o zmírnění zvýšeného napětí, které mezi 

jednotlivými skupinami vzniklo v důsledku vypuknutí epidemie viru Ebola, protože 

vytváření mýtů může mít za následek obviňování některých etnických skupin z šíření 

této choroby; 

8. domnívá se, že dlouhodobá reakce Evropské unie přesahující rámec naléhavé pomoci 

se bude muset nejprve zaměřit na rozvojovou pomoc, která by zahrnovala investice, jež 

je nutné realizovat v oblasti zdravotnictví ke zvýšení kapacity, především pokud jde 

o organizaci a řízení systémů zdravotnictví, sledování situace a informace v oblasti 

zdraví, systémy dodávky léčivých přípravků a o řízení států a vznik státních institucí, 

a poté na plán nezbytné pomoci nutné k tomu, aby se uvedené tři země znovu postavily 

z hospodářského hlediska na nohy; 

9. vyzývá příslušné orgány, aby zohlednily poznatky týkající se stigmatizace a aby je 

uplatňovaly v případě, že by nastala podobná humanitární krize; 

10. připomíná rovněž význam, který má předcházení konfliktům, jelikož konflikty 

a nestabilita mají na systémy zdravotní péče velmi negativní vliv; 

11. žádá, aby byl vytvořen stálý evropský tým rychlého zásahu, který by zahrnoval 



 

 

odborníky, podpůrné laboratorní týmy, epidemiology a logistickou infrastrukturu, 

včetně mobilních laboratoří, a který by mohl být nasazen v co nejkratší době; poukazuje 

zejména na přínos, který by Unie mohla mít při testování jak na pozemních, tak 

i na námořních hranicích, a na to, že by se mohla snažit o dosažení stejného 

mimořádného úspěchu, jehož dosáhly americké sanitární orgány při testování 

na letištích, a kterého by mohla využít; 

12. vyzývá EU rovněž k tomu, aby podporovala vytvoření sítí monitorovacích stanovišť 

v rozvojových zemích, aby bylo možné co nejrychleji zjistit nové případy infekčních 

nemocí, které by se mohly rozvinout v pandemii, s cílem vytvořit v těchto zemích síť 

dohledu; 

13. uznává, že je nezbytné podporovat vytvoření spolupráce mezi EU a jejími členskými 

státy a rozvojovými zeměmi, zejména zeměmi západní Afriky, pokud jde o odbornou 

přípravu zdravotnického personálu; 

14. zdůrazňuje, že je důležité posílit systémy ochrany mezinárodních zdravotnických 

pracovníků a jejich rychlé evakuace; 

15. s politováním konstatuje, že minulé úpravy a reformy a nespravedlivá rozvojová 

politika přispěly k vytvoření neúčinných systémů zdravotnictví; žádá naléhavě Komisi, 

aby uvedeným třem zemím pomohla vytvořit jejich vlastní systém veřejného 

zdravotnictví, aby mohly plnit základní potřeby týkající se poskytování zdravotní péče 

a aby mohly vybudovat infrastrukturu, která by dokázala zajistit přístup všech jejich 

občanů k veřejné zdravotní péči; domnívá se zejména, že dlouhodobé budování 

solidního systému zdravotnictví vyžaduje mimo jiné i) zdroje investic do základních 

veřejných zdravotnických služeb, ii) zajištění bezpečné a kvalitní péče na základě 

většího množství zdrojů věnovaných na výuku zdravotnických pracovníků, dohled 

nad nimi a na jejich přiměřené finanční ohodnocení a na základě zajištění přístupu 

k bezpečným lékům a iii) zapojení místních zúčastněných stran a obcí do plánování 

reakce na krize a rozvoje; vyzývá mezinárodní dárce, aby pro tyto země navýšily 

oficiální rozvojovou pomoc poskytovanou prostřednictvím vnitrostátních systémů, jako 

je rozpočtová podpora; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s partnerskými zeměmi, 

Světovou zdravotnickou organizací, Světovou bankou a dalšími dárci vypracovala 

ucelené plány v oblasti zdravotní péče založené na potřebách a monitorovací postupy; 

16. zdůrazňuje, že opatření k zažehnání krize by měla řešit hlavní mezery v oblasti 

zastoupení žen, přístupu ke zdravotní péči a službám a otázku narušení životních 

podmínek; poukazuje zejména na nutnost poskytovat kvalitní základní služby 

a zdravotní péči, zejména pokud jde o služby v oblasti péče o matky, porodnictví 

a gynekologie; 

17. vítá sdělení Komise o úloze EU v oblasti celosvětového zdraví (COM(2010)0128) a její 

ucelenou koncepci týkající se komplexních systémů zdravotní péče a horizontálního 

přístupu a jejího úsilí o zajištění všeobecné zdravotní péče; vybízí Komisi, aby toto 

sdělení s ohledem na nové poznatky získané během krize v souvislosti s virem Ebola 

zrevidovala a aby zároveň zachovala jeho komplexní a horizontální přístup a včas 

představila a realizovala akční program; 

18. zdůrazňuje obecně, že pro rozvojové země je nezbytné předem stanovit rozpočtové 

priority, s cílem vytvořit spolehlivé a solidní veřejné systémy sociálního zabezpečení 



 

 

a zdravotnictví, vybudovat dostatečný počet dobře vybavených trvalých zdravotnických 

zařízení (zejména laboratoře, přístup k vodě a hygienická zařízení) a poskytovat kvalitní 

základní služby a zdravotní péči; zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit dostatečný poměr 

mezi počtem zdravotnických pracovníků a počtem obyvatel, a vyzývá vlády 

postižených zemí, aby zajistily, že zdravotničtí pracovníci budou placeni a že peníze 

určené na zdravotní péči se dostanou k lidem; uznává nicméně, že takovou krizi, jako je 

ta stávající, nemůže vyřešit pouze systém zdravotní péče a že pro vyřešení zásadních 

nedostatků ve všech základních službách je nezbytné zajistit koordinovaný přístup 

zahrnující různá odvětví, jako je vzdělávání a odborná příprava, hygiena, zabezpečení 

potravin a pitné vody; současně zdůrazňuje, že klíčovými prvky k překonání krize je 

také vzdělání v oblasti kulturního rozměru a víry; 

19. zdůrazňuje, že investice do zdravotnictví jsou důležitým motorem hospodářského 

rozvoje a přispívají ke snižování chudoby v rozvojových zemích; s potěšením 

konstatuje, že do návrhu budoucích udržitelných rozvojových cílů byl začleněn cíl 3 

„Zajistit zdravý život a podporovat dobré životní podmínky všech osob každého věku“; 

20. zdůrazňuje, že dlouhodobé rozpočtové plány nezbytné k vybudování solidních 

a komplexních systémů zdravotnictví musejí zahrnovat rovněž odpovídající počet 

vyškolených zdravotnických pracovníků, přístup k dostatečnému množství 

zdravotnického materiálu a spolehlivý zdravotnický informační systém; 

21. požaduje posílení výzkumné infrastruktury na základě vytvoření regionálního veřejného 

střediska pro výzkum infekčních chorob v západní Africe a meziuniverzitní spolupráce 

s EU a jejími členskými státy; 

22. zdůrazňuje, že je nutné řešit sociální nerovnost s cílem vybudovat pevný udržitelný 

systém veřejného zdravotnictví; v tomto smyslu podporuje zavedení všeobecné 

zdravotní péče financované z veřejných prostředků, která by byla poskytována v daném 

místě zdarma, a naléhavě žádá Komisi, aby spolu s partnerskými zeměmi a dalšími 

dárci co nejdříve představila program zavádění všeobecného zdravotního pojištění, 

které by zaručovalo rozložení zdravotních rizik; 

23. vyzývá všechny země, aby se zavázaly ke všeobecné zdravotní péči a vypracovaly plán, 

v němž by za účelem dosažení tohoto cíle určily domácí zdroje a případné mezinárodní 

finanční prostředky; podporuje cíl zvýšit výdaje na zdravotní péči ve všech zemích 

na uznávané minimum 86 USD na osobu za základní péči; 

24. vítá mezinárodní konferenci o viru Ebola na vysoké úrovni uspořádanou dne 3. března 

2015, která se konala pod záštitou EU a klíčových partnerů s cílem vymýtit virus Ebola 

a také posoudit jeho dopad na postižené země, a zajistit tak, aby se rozvojová pomoc 

zakládala na humanitárním úsilí; 

25. podporuje myšlenku zavedení „Marshallova plánu“, který by oživil hospodářství těchto 

zemí; navrhuje nabídnout odbornou pomoc státní správě s cílem zvýšit její schopnost 

a zajistit, aby se peněžní prostředky dostaly až k lidem a nebyly zneužity ke korupci 

nebo pro jiné účely; 

26. vítá mezinárodní úsilí, jehož cílem je zmírnit mezinárodní zadluženost zemí postižených 

virem Ebola; 



 

 

27. domnívá se, že účinného partnerství mezi Evropskou unií a krizovou oblastí lze 

dosáhnout, pouze pokud Libérie, Guinea a Sierra Leone budou schopny co nejrychleji 

vzít svůj rozvoj do vlastních rukou; 

28. domnívá se, že je třeba provést revizi programu 11. Evropského rozvojového fondu, 

má-li se zajistit, aby se investice do zdravotnictví a řádné veřejné správy staly ve všech 

zemích se slabou veřejnou infrastrukturou prioritní oblastí; je znepokojen tím, že 

zdravotnictví, voda a hygiena nejsou zařazeny do prioritních oblastí národních 

orientačních programů Libérie a Sierry Leone; vyzývá Komisi, aby stanovila 

mechanismy pro pečlivější monitorování pomoci; 

29. domnívá se, že při přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období již nebude 

možné pomíjet riziko nedostatečného strukturálního financování humanitární činnosti 

Evropské unie; 

30. blahopřeje humanitárním pracovníkům a zdravotnickému personálu, kteří se v ohrožení 

svého vlastního života zasadili v terénu o zamezení šíření této rozsáhlé zdravotní krize; 

31. blahopřeje misi Organizace spojených národů pro reakci na mimořádnou událost 

výskytu viru Ebola (UNMEER), partnerským organizacím a nevládním humanitárním 

organizacím, jako jsou mj. Lékaři bez hranic, Mezinárodní federace společností 

Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Emergency a další, k jejich práci v terénu 

a velmi vítá jejich rozsáhlý příspěvek a pomoc při zvládání této epidemie; vyjadřuje 

politování nad případy nevhodného zacházení se zdravotnickým a jiným personálem, 

který se podílel na boji proti epidemii viru Ebola, po jejich návratu z Afriky; 

32. domnívá se, že dostupnost léčiv by již zásadně neměla záviset na kupní síle pacientů, 

ale že by měla odpovídat potřebám nemocných, stejně jako by o výběru léků, které 

se budou vyrábět, neměl rozhodovat pouze trh; 

33. vyzývá Evropskou Unii a její členské státy, aby dodržovaly zásadu soudržnosti politik 

ve prospěch rozvoje, která je stanovena v článku 208 SFEU, a to tak, že budou 

prosazovat spravedlivý a nestranný mezinárodní obchod, lékařský výzkum a inovační 

politiku, které by podpořily a usnadnily všeobecný přístup k léčivým přípravkům; 

34. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s vývojem léčiv či očkovacích látek, které se vyrábějí 

v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru, jako je např. iniciativa 

pro inovativní léčiva, prozkoumala alternativní modely k patentovým monopolům, které 

by mohly zaručit dosažitelnost léčby z hlediska pacientů, udržitelnost rozpočtů 

na zdravotní péči a účinnou reakci na krize, jakou byla například krize způsobená virem 

Ebola či jiné podobné hrozby; 

35. zdůrazňuje, že je důležité rozšířit kapacitu celosvětového epidemiologického výzkumu, 

vyvinout „rychlé testy“ a zajistit dostupnost očkování; vítá v této souvislosti, že 

za účelem boje proti viru Ebola bylo uvolněno mnoho finančních prostředků EU 

na výzkum, a to prostřednictvím iniciativy pro inovativní léčiva, programu Horizont 

2020 a programu v rámci partnerství mezi evropskými a rozvojovými zeměmi 

pro provádění klinických hodnocení; zdůrazňuje, že ačkoli jsou očkovací látky vítány, 

k vymýcení viru Ebola pravděpodobně nejsou vhodné, neboť virus má tendenci 

mutovat; zdůrazňuje proto, že finanční prostředky musejí být přednostně vynakládány 

na upevnění všeobecného systému zdravotnictví, hygienu, kontrolu šíření nemocí, 



 

 

rychlé spolehlivé testy vhodné pro tropické prostředí a na léčivé přípravky cíleně 

působící na virus a příznaky, které daný virus způsobuje; 

36. naléhavě žádá všechny dotyčné strany, aby podporovaly vzdělávání veřejnosti v oblasti 

zdraví tím, že se zaměří na záležitosti týkající se tradičních zvyklostí, které jsou 

v rozporu s bojem proti šíření této nemoci mezi obyvateli; 

37. zdůrazňuje, že EU by měla podporovat účinné a spravedlivé financování výzkumu, 

který by byl přínosem pro zdraví všech lidí a který by zajistil, že inovace a zásahy 

povedou k fyzicky i cenově dostupným řešením; připomíná zejména, že by měly být 

prozkoumány modely, jež by oddělily náklady na výzkum a vývoj od ceny léků, včetně 

možností přesunu technologií do rozvojových zemí; 

38. znovu opakuje, že je nezbytné investovat do opomíjených nemocí; vyzývá v této 

souvislosti Komisi, aby pokračovala v diskuzi o této problematice a připravila 

podmínky pro rozsáhlou spolupráci veřejného a soukromého sektoru, s cílem upevnit 

státní systémy zdravotní péče a usnadnit přenášení výsledků na dotyčnou populaci, 

s tím, že je nutné zajistit, aby v důsledku vytváření partnerství mezi veřejným 

a soukromým sektorem nedocházelo k poškozování ohrožených osob na neregulovaném 

trhu; vítá v této souvislosti, že s cílem zajistit naléhavou potřebu výzkumu nových 

léčebných metod uvolnila EU v rámci programu Horizont 2020 a iniciativy 

pro inovativní léčiva 138 milionů EUR na projekty klinického ověřování nových 

očkovacích látek, rychlých diagnostických testů a léčby; oceňuje evropský 

farmaceutický průmysl, který na podporu výzkumného úsilí rovněž poskytl značné 

finanční prostředky; 

39. zdůrazňuje, že virus Ebola a další epidemie představují nadnárodní hrozbu, která si žádá 

mezinárodní spolupráci; vyzývá Světovou zdravotnickou organizaci, aby provedla 

revizi mezinárodních zdravotnických předpisů s cílem zajistit vzájemnou zodpovědnost 

a finanční podporu, a to i v zájmu řešení hlavních příčin problémů; 

40. vzhledem k povrchnímu uplatňování mezinárodních zdravotnických předpisů 

a nedostatečnému epidemiologickému dozoru vítá francouzský program RIPOST 

nazvanou „Síť ústavů veřejného zdraví v západní Africe“; 

41. zdůrazňuje, že nyní, když je epidemie na ústupu, musí být vzhledem k tomu, že virus 

po překonání nemoci přetrvává po dobu několika měsíců v pohlavních žlázách, 

poskytováno v rámci systému zdravotní péče a vzdělávacích opatření poradenství 

v oblasti sexuální výchovy a rodičovského plánování; 

42. zdůrazňuje, že se zdá stále pravděpodobnější, že bezprostředně po epidemii, která 

zdevastovala drobné zemědělce, vypukne potravinová krize; vyzývá členské státy, 

Komisi a mezinárodní společenství, aby investovaly do jejich dlouhodobého rozvoje 

s cílem zajistit, aby v budoucnu nedošlo k ohrožení domácností zemědělců 

a zabezpečení potravin v západní Africe; 

43. vyzývá svůj příslušný výbor, aby poté, co se uskuteční pracovní cesta poslanců 

Parlamentu do Sierry Leone, zajistil v úzké spolupráci s koordinátorem Unie pro virus 

Ebola důkladné sledování probíhajících opatření k řešení krize a aby poté předložil 

konečné hodnocení, které by se zakládalo na přesně vymezených kritériích; 



 

 

44. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni 

Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám 

a parlamentům členských států, vládám a parlamentům Africké unie, generálnímu 

tajemníkovi Organizace spojených národů a Světové zdravotnické organizaci.  


