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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon 18. syyskuuta 2014 annetun YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselman 2177 (2014) rauhasta ja turvallisuudesta Afrikassa, 

– ottaa huomioon 19. syyskuuta 2014 annetun Yhdistyneiden kansakuntien 

yleiskokouksen päätöslauselman 69/1 toimenpiteistä Länsi-Afrikassa äskettäin 

puhjenneen ebolaviruksen aiheuttaman epidemian pysäyttämiseksi ja torjumiseksi, 

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin Ban Ki-moonin päätöksen 

perustaa ebolanvastainen YK:n hätäapuoperaatio (UNMEER), joka on kaikkien aikojen 

ensimmäinen YK:n terveysalan hätäoperaatio, yleiskokouksen hyväksyttyä 

päätöslauselman 69/1 ja turvallisuusneuvoston hyväksyttyä päätöslauselman 

2177 (2014) ebolaepidemiasta, 

– ottaa huomioon vuonna 2005 hyväksytyn Maailman terveysjärjestön (WHO) 

kansainvälisen terveyssäännöstön (WA 32.1), 

– ottaa huomioon 5. toukokuuta 2004 annetut suositukset WHO:n järjestämästä 

zoonooseja koskevasta kuulemisesta, 

– ottaa huomioon 8. elokuuta 2014 annetun WHO:n lausunnon, jossa ebolaepidemiaa 

kuvattiin kansainväliseksi kansanterveydelliseksi uhaksi, 

– ottaa huomioon WHO:n 28. elokuuta 2014 laatiman suunnitelman ebolaviruksen 

taltuttamiseksi ja sen päivitykset, 

– ottaa huomioon WHO:n pääjohtajan toimeenpanevalle neuvostolle ebolaa käsitelleessä 

erityisistunnossa Genevessä 25. tammikuuta 2015 antaman selvityksen, 

– ottaa huomioon 9. toukokuuta 2015 annetun WHO:n lausunnon ebolaepidemian 

päättymisestä Liberiassa, 



– ottaa huomioon WHO:n julkaisemat ohjeet ebolaa koskevista immunisaatio-ohjelmista 

Afrikan alueella, 

– ottaa huomioon 17.–19. huhtikuuta 2015 Washington D.C.:ssä kokoontuneen 

Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston kevätkokouksen 2015 antaman 

julistuksen, 

– ottaa huomioon Brysselissä 3. maaliskuuta 2015 järjestetyn kansainvälisen konferenssin 

aiheesta ”ebola: hätätilanteesta jälleenrakentamiseen”, 

– ottaa huomioon Afrikan unionin 21. elokuuta 2014 aloittaman, ebolaepidemian johdosta 

Länsi-Afrikassa toteutettavan tukioperaation (ASEOWA), 

– ottaa huomioon tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–

2020) 11. joulukuuta 2013 annetun asetuksen (EU) N:o 1291/2013, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon COM(2010)0128 sekä valmisteluasiakirjat 

SEC(2010)0380, 0381 ja 0382 aiheesta ”EU ja globaali terveys”, 

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, 

– ottaa huomioon 10. toukokuuta 2010 ulkoasiainministerien neuvoston 

3 011. kokouksessa Brysselissä annetut neuvoston päätelmät EU:n asemasta ja 

globaalista terveydestä, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin ulkoasiainneuvoston 15. elokuuta 2014, 

20. lokakuuta 2014, 17. marraskuuta 2014, 12. joulukuuta 2014 ja 16. maaliskuuta 2015 

antamat päätelmät Länsi-Afrikan ebolakriisistä, 

– ottaa huomioon komission jäsenen ja unionin ebolaviruskoordinaattorin Christos 

Stylianidesin marraskuussa 2014 ja maaliskuussa 2015 Eurooppa-neuvostolle laatimat 

raportit, 

– ottaa huomioon ebolaviruksen leviämisen torjuntatoimia varten tarkoitetun komission ja 

Euroopan ulkosuhdehallinnon laatiman Euroopan unionin kokonaisvaltaisen kehyksen, 

– ottaa huomioon kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevan aloitteen (EITI) 

ja EITI-aloitetta koskevan Sierra Leonen vuoden 2011 edistymiskertomuksen, Liberian 

vuoden 2012 edistymiskertomuksen ja Guinean vuoden 2012 edistymiskertomuksen, 

– ottaa huomioon Länsi-Afrikan julkisten terveydenhuoltolaitosten verkostoa koskevan 

ranskalaisen RIPOST-ohjelman, 

– ottaa huomioon 3. joulukuuta 2014 Strasbourgissa, Ranskassa, hyväksytyn AKT:n ja 

EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselman ebolaepidemiasta, 

– ottaa huomioon 18. syyskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 

EU:n toimista ebolaepidemian torjumiseksi1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0026. 



– ottaa huomioon kehitysvaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-

arvon valiokunnan lausunnot (A8-0281/2015), 

A. toteaa, että Liberian, Sierra Leonen ja Guinean terveydenhuoltojärjestelmissä on 

valtavia puutteita ja että nämä kolme maata olivat Yhdistyneiden kansakuntien 

kehitysohjelman (UNDP) mukaan jo ennen epidemian puhkeamista alimpana 

inhimillisen kehityksen indeksillä mitattuna ja noin 80 prosenttia kansalaisista elää 

äärimmäisessä köyhyydessä ja aikuisten ja alle viisivuotiaiden lasten ennenaikainen 

kuolleisuus, joka johtuu pääosin hoidettavista sairauksista, on niissä maailman korkein; 

B. toteaa, että ebolakriisi on koko järjestelmää koskeva paikallisesti ja alueellisesti mutta 

myös kansallisen ja globaalin hallinnon tasolla; 

C. katsoo, että katastrofin voimakkuuteen vaikuttavia tekijöitä voidaan nimetä useita, kuten 

epidemiasta kärsivien maiden poliittinen kyvyttömyys hälyttää asiasta, kansainvälisen 

yhteisön epäsopiva reagointi, rajojen sulkemisen ja ihmisten rajoittamisen vakavat 

vaikutukset, seurannan ja hälytysmekanismien tehottomuus, hidas ja epäsopiva 

reagointi sen jälkeen, kun apua saatiin vihdoin liikkeelle, WHO:n erittäin heikko 

johtajuus sekä lääkkeitä, diagnostiikkaa ja rokotteita koskevan tutkimuksen ja 

kehittämisen puute; 

D. ottaa huomioon, että 18. lokakuuta 2015 päättyneellä viikolla rekisteröitiin kolme uutta 

vahvistettua ebolaviruksen aiheuttamaa tautitapausta, kaikki kolme Guineassa; ottaa 

huomioon, että kyseisestä maasta ei ollut raportoitu ainuttakaan tautitapausta kahdella 

edeltäneellä viikolla; ottaa huomioon, että viidettä perättäistä viikkoa Sierra Leonesta ei 

ole raportoitu ainuttakaan tautitapausta; ottaa huomioon, että WHO ilmoitti 3. syyskuuta 

2015, että Liberiassa ei ole enää tavattu ihmisissä ebolavirustartuntoja; ottaa huomioon, 

että vahvistettuja tautitapauksia on ollut 28 512, ja tautiin on vahvistettu menehtyneen 

11 313 henkilöä; 

E. toteaa, että toistaiseksi tiedetään liian vähän ebolaviruksen esiintymisestä, tarttumisesta 

ja siiten, miten virus voi muuttua; toteaa, että laajalle levinnyt epäselvyys ja vallitsevat 

väärinkäsitykset ebolavirustartunnan aiheuttajista ja seurauksista ovat saaneet aikaan 

viruksen leviämisen jatkumisen; pitää etnografista tutkimusta hyödyllisenä, jotta 

voidaan ymmärtää yhteisöjen toimintatapoja ja selvittää, miten eri kulttuureissa elävät 

ihmiset voidaan tavoittaa; 

F. ottaa huomioon, että ebolavirusta on löydetty toipuvien potilaiden siemennesteestä ja 

silmänesteestä; toteaa, että yksittäiset sukupuoliteitse tapahtuneet tartunnat osoittavat, 

miten vaikeaa viruksesta on päästä eroon ja määrittää, milloin maan ebolaepidemia on 

todella päättynyt; 

G. ottaa huomioon, että IMF:n ja Maailmanpankin käynnistämät rakennesopeutusohjelmat, 

jotka edellyttävät julkishallinnon menoleikkauksia, ovat heikentäneet terveydenhuolto- 

ja koulutusjärjestelmiä useissa Afrikan maissa; 

H. toteaa Länsi-Afrikan ebolaepidemian osoittaneen, että matalan tulotason maiden 

paikallisilla ja kansallisilla terveydenhuoltojärjestelmillä ei ole keinoja tai kykyä vastata 

ebolan kaltaisten infektiotautien puhkeamiseen; katsoo sen vuoksi, että maailman 

terveydenhuoltojärjestelmien vahvistaminen on nostettava keskeiseksi osaksi globaalia 

terveyden hallintoa; 



I. korostaa kulttuurin ja perinteiden merkitystä ebolakriisin hallinnassa1; 

J. toteaa, että lapset, nuoret tytöt ja nuoret naiset ovat kaikkein syrjäytyneimpiä ja 

haavoittuvimpia tällaisissa kriiseissä, mikä aiheuttaa vakavan uhan naisten 

sitoutumiselle taloudelliseen toimintaan ja on lisännyt sukupuolten välisiä eroja 

koulutuksessa; toteaa, että orvot saatetaan torjua tai leimata; 

K. toteaa, että Länsi-Afrikkaan levinnyt ebolaepidemia on viruksen tähän mennessä suurin 

ja monitahoisin epidemia; toteaa, että WHO sai ensimmäisen varoituksen 

ebolaepidemiasta 23. maaliskuuta 2014, mutta kansainvälisen terveyssäännöstön 

poikkeustilakomitea julisti epidemian kansainväliseksi kansanterveydelliseksi uhaksi 

vasta 8. elokuuta 2014; toteaa, että ebolaa ei ennen tätä epidemiaa pidetty suurena 

kansanterveydellisenä haasteena; 

L. toteaa, että Guineassa, Liberiassa ja Sierra Leonessa ebolaan on kuollut lähes 500 

terveydenhuollon työntekijää ja että nämä maat kärsivät vakavasta hoitohenkilöstön 

puutteesta jo ennen ebolakriisin puhkeamista; toteaa, että sairaaloilla ja 

hoitohenkilöstöllä ei ole valmiuksia hoitaa muita sairauksia, sillä voimavarat on 

käytettävä ebolaepidemian torjuntaan; toteaa, että on suojeltava terveyteen liittyviä 

toimintoja ja terveystyöntekijöitä, jotta mahdollistetaan kestävä terveydenhoito; 

M. toteaa, että useat toipuneet potilaat ovat joutuneet sekä sukulaisten että yhteiskunnan 

leimaamiksi; katsoo, että tilanne vaikuttaa erityisesti lapsiin, jotka ovat menettäneet 

toisen tai molemmat vanhempansa, ja että useissa tapauksissa kriisistä selviytyneet 

sukulaiset ovat torjuneet kyseiset lapset tartunnan pelossa; 

N. korostaa tarvetta yhdistää epidemiologista, kansanterveydellistä ja sosiaalitieteiden 

tutkimusta, jotta ebolaepidemiasta voidaan todella ottaa oppia; 

O. toteaa, että ebolakriisin ensimmäisinä kuukausina humanitaariset kansalaisjärjestöt ja 

erityisesti Lääkärit ilman rajoja -järjestö ja Punainen Risti olivat kaikkein tehokkaimpia, 

informoiduimpia ja kokeneimpia toimijoita, minkä vuoksi ne toimivat etulinjassa 

torjuttaessa virusta; 

P. katsoo, että koulujen sulkeminen ja orpolasten taipumus päätyä koteihin hoivaajiksi voi 

luoda ”menetetyn sukupolven”, jolta on viety mahdollisuus viralliseen koulutukseen 

pitkiksi ajoiksi; 

Q. toteaa, että humanitaariset järjestöt ovat osoittaneet, että kriisin puhjetessa ne voivat 

tarvittaessa olla sopivampia ja tehokkaampia toimijoita kuin institutionaaliset toimijat 

huomattavan taitotietonsa ja verkostoitumisvalmiuksiensa ansiosta; 

R. toteaa, että ebolakriisin hallinta nosti esiin myös toisen ilmiön, jota Lääkärit ilman 

rajoja -järjestö kuvaa kriisiksi kriisin sisällä ja joka on aiheuttanut sen, että monet 

muuhun tautiin kuin ebolaan sairastuneet ihmiset eivät enää mene sairaalaan, koska he 

pelkäävät saavansa ebolavirustartunnan; 

S. ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat maailman suurimpia kehitysavun 

antajia ja ne ovat tarjonneet yli 1,39 miljardia euroa tukea ebolaepidemian 

hillitsemiseksi Länsi-Afrikassa; katsoo, että tämä summa antaa EU:lle valtuudet 

neuvotella kumppanimaiden ja muiden avunantajien kanssa tuesta, jolla kehitetään 

                                                 
1 Esimerkiksi ruumiiden polttamisen kieltävät perinteet. 



kattavaa kansallista terveydenhuoltojärjestelmää, joka perustuu yhtenäiseen, 

osallistavaan ja tarveperusteiseen strategiaan; 

T. panee merkille Yhdistyneiden kansakuntien Maailman elintarvikeohjelman valmiuden 

tehokkaaseen logistiikkaan ja toteaa, että tästä voi tulevaisuudessa olla hyötyä myös 

varhaisvaroitus- ja reagointitoimissa; 

U. katsoo, että kansainvälisten terveystyöntekijöiden mobilisointi edellyttää, että 

huolehditaan hoitohenkilöstön turvallisuudesta; 

V. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto on nimittänyt 23. lokakuuta 2014 

ebolakoordinaattoriksi humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan 

komission jäsenen Stylianidesin; ottaa huomioon, että komission jäsen Stylianides 

matkusti kriisistä eniten kärsineisiin maihin 12. marraskuuta 2014 terveydestä vastaavan 

komission jäsenen Andriukaitisin kanssa; 

W. toteaa, että Yhdistyneet kansakunnat, WHO ja komissio ovat panneet täytäntöön 

arviointiprosesseja epidemian hallinnon arvioimiseksi; 

X. ottaa huomioon huhtikuussa 2015 annetun WHO:n julistuksen, jossa todetaan, että 

maailma ja WHO ovat valmistautuneet huonosti pitkäkestoisesta epidemiasta 

selviytymiseen; 

Y. toteaa, että terveyskriisien kansainvälistä hallintaa on parannettava; 

Z. katsoo, että lääkkeiden saatavuus on keskeinen osa oikeutta terveyteen; 

AA. toteaa, että maailmassa on kaksi miljardia ihmistä, joiden saatavilla ei ole rokotteita ja 

hoitoa, joita he tarvitsevat pysyäkseen elossa ja terveinä; 

AB. toteaa, että lääkkeiden sekä asiaa koskevan tutkimuksen ja kehittämisen on vastattava 

ensisijaisesti sairaiden tarpeisiin, elivätpä he Euroopassa tai kehitysmaissa; 

AC. ottaa huomioon, että innovatiivisia lääkkeitä koskeva IMI-aloite on maailman suurin 

julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushanke biotieteiden alalla ja että sen budjetti 

on 3,3 miljardia euroa vuosina 2014–2024, mistä 1,638 miljardia euroa on peräisin 

Horisontti 2020 -ohjelmasta; 

AD. toteaa, että ebolan aiheuttaman trauman vuoksi ihmiset suhtautuvat epäluuloisesti 

terveyspalveluihin ja -työntekijöihin, palvelujen uudelleenkäynnistämiseen liittyy 

pelkoja ja yhteisöjen köyhyys ja epäluulo ovat kasvaneet; katsoo, että 

perusterveyspalvelut on käynnistettävä nopeasti uudelleen; ottaa huomioon, että 

kaikissa kehitysmaissa on lisäksi välttämättä otettava käyttöön vakaa ja tehokas 

terveydenhuoltojärjestelmä, jaettu vastuu riskeistä mukaan luettuna, mikä edellyttää 

paikallisen hoitohenkilöstön jatkuvaa koulutusta; 

AE. toteaa, että ebolakriisi on vienyt viruksen koetteleman alueen maat syvempään lamaan 

ja että Maailmanpankin mukaan yksinomaan vuonna 2015 kriisin vaikutus eniten 

kärsineiden kolmen maan BKT:hen oli kaksi miljardia dollaria; 

AF. toteaa, että nämä kolme maata ovat pyytäneet Kansainväliseltä valuuttarahastolta ja 

Maailmanpankilta 7 500 miljoonan euron ”Marshall-suunnitelmaa” niiden auttamiseksi 

selviytymään talouskriisistä; 



AG. toteaa, että jotkut kansalaisjärjestöt ovat kehottaneet Maailmanpankkia myöntämään 

noin 1,7 miljardia dollaria maiden auttamiseksi parantamaan pysyvästi 

terveysinfrastruktuuriaan; 

AH. toteaa, että kansainvälisen yhteisön on pysyttävä valppaana ja tavoitteena on päästä 

ebolan jälkeiseen vaiheeseen, jolloin pitkällä aikavälillä ei ole enää uusia 

tartuntatapauksia; 

AI. ottaa huomioon, että hyvät hygieniakäytännöt ovat välttämättömiä; toteaa, että näissä 

kolmessa maassa ei ole toimivia vesi- ja sanitaatiojärjestelmiä; 

AJ. katsoo, että jonkin muun epidemian puhjetessa vaarana on, että kuolleisuus olisi jälleen 

yhtä suurta; 

AK. ottaa huomioon, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja Federica Mogherini, 

humanitaarisesta avusta vastaava komission jäsen ja EU:n ebolakoordinaattori Christos 

Stylianides, kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komission jäsen 

Neven Mimica, Euroopan parlamentin jäsenet sekä jäsenvaltioiden hallitukset ja 

parlamentin jäsenet ovat toistuvasti vaatineet vahvistamaan 

terveydenhuoltojärjestelmiä; 

AL. toteaa, että terveydenhuoltojärjestelmän sekä vesi- ja sanitaatiopalvelujen 

vahvistaminen 11. Euroopan kehitysrahaston varoin kuuluu ainoastaan Guinean 

keskeisiin aloihin, ei Liberian tai Sierra Leonen; 

AM. ottaa huomioon, että aiheesta ”EU ja globaali terveys” annetussa komission 

tiedonannossa (COM(2010)0128) esitetään kattava, kokonaisvaltainen ja 

tarveperusteinen globaali terveysstrategia, jolle jäsenvaltiot antoivat tukensa; 

AN. toteaa, että kaikki maat eivät ole panneet kansainvälistä terveyssäännöstöä kokonaan 

täytäntöön; katsoo, että kansainvälistä terveyssäännöstöä olisi tarkistettava sen jälkeen, 

kun viimeisimmästä ebolaepidemiasta on saatu kokemusta; 

AO. katsoo, että toistaiseksi tiedetään liian vähän mahdollisesti vaarallisista zoonooseista; 

katsoo, että elintarvikehuolto- ja maatalouskäytännöt, metsien hakkuu sekä eläinten ja 

eläintuotteiden kauppa johtivat uudelleen kehittyvien zoonoosien, kuten 

lintuinfluenssan ebolan ja hivin, esiintymiseen; 

AP. ottaa huomioon, että WHO suosittaa koordinaatiota kansanterveyden ja 

eläinlääketieteen välillä; 

AQ. toteaa, että kehitysvaliokunnan valtuuskunta vierailee Sierra Leonessa marraskuussa 

2015; 

1. arvostelee kansainvälisellä tasolla toteutettujen kriisin torjuntatoimien hitautta 

ensimmäisinä kuukausina; korostaa kuitenkin, että Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ovat 

reagoineet ja osallistuneet ebolaviruksen leviämisen rajoittamiseen maaliskuusta 2014 

lähtien; panee merkille EU:n ja jäsenvaltioiden jatkuvan taloudellisen sitoumuksen 

kasvattamiseen humanitäärisen avun, kehitysavun, logistiikan ja tutkimuksen alalla 

kriisin torjumiseksi; 



2. pitää ilahduttavana (ennätysajassa) kehitettyä uutta rokotetta, joka on osoittautunut 100-

prosenttisen tehokkaaksi Guineassa 23. maaliskuuta 2015 lähtien, ja vaatii kiireesti 

rokotteen saannin varmistamista kaikille kohtuuhintaan Liberiassa ja Sierra Leonessa; 

3. katsoo, että on syytä pysytellä valppaana esille tulleiden muutaman uuden 

ebolatapauksen suhteen, joiden osalta tartuntamekanismi ei ole vielä tiedossa; 

4. kehottaa kaikki kyseessä olevia osapuolia, erityisesti kehitysmaiden hallituksia, 

Euroopan unionin toimielimiä ja kansainvälisiä järjestöjä ottamaan kriisistä opikseen, 

myös IMF:n ja Maailmanpankin rakennesopeutusvälineisiin liittyvien ehtojen 

kielteisistä vaikutuksista kehitysmaiden terveysalaan, ja kehittämään tehokkaita 

menetelmiä kansainvälisten terveyskriisien torjumiseksi; 

5. panee tässä yhteydessä merkille WHO:n johtajan 18. toukokuuta 2015 antaman 

ilmoituksen uudistuksesta ja etenkin uuden kiireellisen ohjelman ja nopeasti paikalle 

lähetettävää henkilöstöä koskevan maailmanlaajuisen reservin luomisen sekä uuden 

100 miljoonan dollarin vararahaston perustamisen hätätilanteita varten; pitää 

myönteisenä sitoumusta lisätä WHO:n rahoitusta 10 prosenttia 4,5 miljardiin dollariin 

kahden vuoden aikana; 

6. kehottaa kansainvälistä yhteisöä edistämään tiedotus- ja valistuskampanjoita näissä 

maissa; korostaa ennaltaehkäisy- ja tiedotuskampanjoiden olennaista merkitystä kriisin 

hallinnassa ja etenkin tartuntojen rajoittamisessa sekä tiedon välittämisessä riskialttiista 

käytännöistä, joita olisi vältettävä; korostaa, että on tärkeää jakaa tietoa vaihtoehtoisten 

tiedotusvälineiden kautta; 

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

lisääntymistä pyritään torjumaan, sillä myyttien syntyminen voi merkitä tiettyjen 

etnisten ryhmien syyllistämistä ebolaepidemiasta; 

8. katsoo, että hätäavun jälkeen Euroopan unionin pitkän aikavälin vastauksen tilanteeseen 

on ensinnäkin suuntauduttava kehitysyhteistyöhön, johon on sisällytettävä 

terveydenhuoltoon suunnattavia investointeja selviytymiskyvyn parantamiseksi, ja 

etenkin terveydenhuoltojärjestelmien organisaatioon ja hallintaan, terveysalan 

seurantaan ja tiedotukseen sekä lääkkeiden jakelujärjestelmään, kotimaan hallintoon ja 

valtiorakenteiden kehittämiseen suunnattavia investointeja, ja sen jälkeen on ratkaisevan 

tärkeää, että nämä kolme maata saavat apua, jonka ansiosta ne voivat elvyttää 

talouttaan; 

9. kehottaa viranomaisia ottamaan huomioon leimautumista koskevat kokemukset ja 

hyödyntämään kokemuksia mahdollisissa samankaltaisissa humanitaarisissa kriiseissä; 

10. muistuttaa konfliktineston merkityksestä, sillä konfliktit ja epävakaus vaikuttavat 

erittäin haitallisesti terveydenhuoltojärjestelmiin; 

11. kehottaa perustamaan eurooppalaisen nopean toiminnan ryhmän, johon kuuluu 

asiantuntijoita, laboratorioavustusryhmiä, epidemiologeja sekä logistinen 

infrastruktuuri, mukaan lukien siirrettävät laboratoriot, joka voidaan ottaa käyttöön 

erittäin nopeassa aikataulussa; korostaa erityisesti lisäarvoa, jota unioni voisi tuoda 

”rajaseulontaan” maalla ja merellä, kun taas amerikkalaiset terveysviranomaiset 

toimivat asiantuntevasti lentoasemilla toteutettavassa jäljitystyössä, jota myös unionissa 

voitaisiin jäljitellä ja josta unioni voisi hyötyä; 



12. kehottaa myös EU:ta tukemaan tarkastuspisteiden verkoston perustamista 

kehitysmaihin, jotta uudet infektiotaudit, joista voi syntyä pandemioita, voitaisiin 

havaita mahdollisimman nopeasti ja luoda näihin maihin seurantaverkosto; 

13. panee merkille tarpeen tukea Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja kehitysmaiden, 

etenkin Länsi-Afrikan maiden, yhteistyötä hoitohenkilöstön koulutuksen alalla; 

14. korostaa, että kansainvälisten terveystyöntekijöiden on vahvistettava suojausjärjestelmiä 

ja nopean evakuoinnin järjestelmiä; 

15. paheksuu sitä, että aikaisemmin toteutetut sopeutukset ja uudistukset sekä 

epäoikeudenmukaiset kehityspolitiikat ovat osaltaan vaikuttaneet 

terveydenhuoltojärjestelmien tehottomuuteen; kehottaa komissiota välittömästi 

auttamaan näitä kolmea maata kehittämään julkista terveydenhuoltojärjestelmäänsä, 

jotta voidaan vastata niiden perussanitaatiota koskeviin tarpeisiin ja jotta ne voivat 

luoda infrastruktuurin, jonka avulla kaikille kansalaisille taataan mahdollisuudet 

julkiseen terveydenhoitoon; katsoo erityisesti, että joustavan 

terveydenhuoltojärjestelmän kehittäminen pitkällä aikavälillä edellyttää muun muassa 

seuraavaa: i) investoidaan resursseja julkisiin perusterveydenhuollon palveluihin, ii) 

varmistetaan turvallinen ja laadukas hoito lisäämällä resursseja, joiden turvin 

koulutetaan, valvotaan ja palkataan riittävästi terveystyöntekijöitä, ja varmistamalla 

turvallisten lääkkeiden saatavuus ja iii) otetaan kriisitoimintaan ja kehityspolitiikan 

suunnitteluun mukaan paikallisia sidosryhmiä ja yhteisöjä; kehottaa kansainvälisiä 

avunantajia lisäämään julkista kehitysapua (ODA) näihin maihin maakohtaisten 

järjestelmien kautta, kuten budjettitukea; kehottaa komissiota yhteistyössä 

kumppanimaiden, WHO:n, Maailmanpankin ja muiden avunantajien kanssa laatimaan 

yhtenäisiä tarveperusteisia terveyssuunnitelmia kyseisiä maita varten ja valvomaan 

menettelyjä; 

16. korostaa, että olisi käsiteltävä naisten edustuksen, terveydenhuollon ja palvelujen 

saatavuuden sekä menetetyn elinkeinon taustalla olevia eroja; korostaa erityisesti 

tarvetta tarjota korkealaatuisia peruspalveluja ja terveydenhuoltoa ottaen erityisesti 

huomioon äitien hoidon sekä naistentauti- ja synnytyspalvelut; 

17. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon ”EU ja globaali terveys” ja siinä 

esitettyyn kokonaisvaltaiseen suunnitelmaan kattavista terveydenhuoltojärjestelmistä 

(COM(2010)0128) ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan sekä yleismaailmallisen ja 

kattavan terveydenhuollon tavoitteluun; kannustaa komissiota arvioimaan tätä 

tiedonantoa ebolakriisin aikana saatujen uusien tietojen valossa, säilyttämään kattava ja 

kokonaisvaltainen lähestymistapa sekä esittämään toimintaohjelma ja toteuttamaan se 

viipymättä; 

18. korostaa yleisesti, että kehitysmaiden on tarpeen osoittaa määrärahoja ensisijaisesti 

vakaiden ja joustavien julkisten sosiaaliturva- ja terveydenhuoltojärjestelmien 

luomiseen, riittävien, hyvin varusteltujen ja kestävien terveydenhuoltoinfrastruktuurien 

rakentamiseen (ennen kaikkea laboratorioiden sekä vesi- ja sanitaatiopalvelujen) ja 

korkealaatuisten perusterveydenhuoltopalvelujen tarjoamiseen; korostaa tarvetta tarjota 

riittävästi terveystyöntekijöitä väestöä kohden ja kehottaa kriisistä kärsineiden maiden 

hallituksia varmistamaan, että terveystyöntekijöille maksetaan palkkaa ja että terveyteen 

tarkoitetut varat saavuttavat ihmiset; toteaa kuitenkin, että nykyisen kaltaisia kriisejä ei 

voida ratkaista ainoastaan terveydenhuoltojärjestelmien avulla, vaan kaikissa 

keskeisissä palveluissa ilmenevien puutteiden korjaamiseen tarvitaan eri alojen (kuten 



koulutus, hygienia, elintarviketurvallisuus ja juomavesi) laaja-alaisia toimia; korostaa 

samanaikaisesti, että koulutus, johon sisältyvät kulttuuriulottuvuudet ja vakaumukset, 

on myös keskeinen osa toipumista; 

19. muistuttaa, että terveysalan investoinneilla edistetään merkittävästi taloudellista 

kehitystä ja vähennetään köyhyyttä kehitysmaissa; suhtautuu myönteisesti tulevia 

kestävän kehityksen tavoitteita koskevaan ehdotukseen sisällytettyyn kolmanteen 

tavoitteeseen taata kaikille terveellinen elämä ja edistää kaikenikäisten hyvinvointia; 

20. painottaa, että pitkän aikavälin rahoitussuunnitelmiin, joita joustavien ja kattavien 

terveydenhuoltojärjestelmien rakentaminen edellyttää, on sisällyttävä riittävästi 

koulutettuja terveystyöntekijöitä, riittävästi lääkintätarvikkeita ja vakaat 

terveystietojärjestelmät; 

21. kehottaa lujittamaan tutkimusinfrastruktuureja perustamalla Länsi-Afrikkaan 

tartuntatautien alueellisen julkisen tutkimuskeskuksen ja aloittamalla yliopistojen 

välisen yhteistyön, johon osallistuvat myös Euroopan unioni ja jäsenvaltiot; 

22. korostaa tarvetta torjua yhteiskunnallista eriarvoisuutta joustavan ja kestävän julkisen 

terveydenhuoltojärjestelmän kehittämiseksi; kannattaa tätä varten ilmaista hoitoa 

hoitopaikoissa tarjoavan julkisesti rahoitetun, yleismaailmallisen ja kattavan 

terveydenhuollon luomista; kehottaa komissiota esittämään yhdessä kumppanimaiden ja 

muiden avunantajien kanssa mahdollisimman pian ohjelman, jolla toteutetaan 

yleismaailmallinen ja kattava terveydenhuolto ja taataan terveysriskejä koskevan 

vastuun jako; 

23. kehottaa kaikkia maita sitoutumaan yleismaailmalliseen ja kattavaan terveydenhuoltoon 

ja kehittämään suunnitelman, jonka avulla etsitään kotimaisia resursseja ja mahdollista 

kansainvälistä rahoitusta tätä varten; kannattaa tavoitetta, jonka mukaan 

terveydenhuoltoon kohdistettuja menoja lisätään kaikissa maissa vähintään 86 dollariin 

henkeä kohden keskeisten terveyspalvelujen osalta; 

24. suhtautuu myönteisesti EU:n ja sen tärkeimpien kumppaneiden tuella 3. maaliskuuta 

2015 järjestettyyn korkean tason kansainväliseen ebolakonferenssiin, jonka tavoitteena 

on ebolan hävittäminen ja myös ebolasta kärsineisiin maihin kohdistuneiden vaikutusten 

arviointi, jotta voidaan varmistaa, että kehitysapua lisätään humanitaaristen 

ponnisteluiden pohjalta; 

25. tukee ajatusta Marshall-suunnitelmasta, jolla näiden maiden talous voidaan saada 

uuteen vauhtiin; kehottaa tarjoamaan teknistä tukea hallinnolle sen valmiuksien 

parantamiseksi ja varmistamaan, että varat saavuttavat ihmiset eivätkä huku korruptioon 

tai muihin käyttötarkoituksiin; 

26. tukee kansainvälisiä ponnisteluja, joilla pyritään helpottamaan ebolaviruksen 

vaivaamien maiden kansainvälisiä velkavelvoitteita; 

27. katsoo, että EU:n ja kriisialueen kumppanuudet voivat olla tehokkaita vain, mikäli 

Liberia, Guinea ja Sierra Leone kykenevät mahdollisimman nopeasti vastaamaan itse 

maidensa kehityksestä; 

28. katsoo, että 11. Euroopan kehitysrahaston ohjelmasuunnittelua on tarkasteltava 

uudelleen, jotta kehitysrahoituksen painopiste voidaan siirtää terveyteen ja hyvään 

hallintoon suunnattuihin investointeihin kaikissa maissa, joiden julkinen infrastruktuuri 



on heikko; on huolissaan siitä, etteivät vesi- ja sanitaatiopalvelut kuulu Liberian ja 

Sierra Leonen maaohjelmien keskeisiin aloihin; kehottaa komissiota kehittämään 

mekanismeja, joiden avulla apua voidaan seurata tiiviimmin; 

29. katsoo, että monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnissa ei voida enää ohittaa 

Euroopan unionin humanitaaristen toimien rakenteellisen alirahoittamisen aiheuttamaa 

riskiä; 

30. suhtautuu myönteisesti humanitaaristen toimijoiden ja paikalla toimivan 

hoitohenkilöstön toimintaan, kun nämä oman henkensä uhalla pyrkivät hillitsemään tätä 

suurta terveysalan kriisiä; 

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

ja humanitaarisia kansalaisjärjestöjä, kuten Lääkärit ilman rajoja -järjestöä ja Punaisen 

ristin ja Punaisen puolikuun kansainvälistä liittoa, sekä muita järjestöjä niiden paikalla 

tekemästä työstä ja pitää erittäin myönteisenä niiden suurta panosta ja apua epidemian 

hallinnassa; pitää valitettavina tapauksia, joissa hoitohenkilöstöön kuuluvia ja muita 

ebolaepidemian torjuntaan osallistuneita henkilöitä on kohdeltu epäasianmukaisesti 

heidän palattuaan Afrikasta; 

32. katsoo, ettei lääkkeiden saannin pitäisi periaatteessa enää riippua potilaiden 

ostovoimasta, vaan olisi vastattava sairaiden tarpeisiin eivätkä markkinat saisi 

myöskään yksin päättää valmistettavista lääkkeistä; 

33. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita noudattamaan kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 

johdonmukaisuutta koskevaa EU:n periaatetta, joka vahvistetaan SEUT-sopimuksen 

208 artiklassa, edistämällä reilua ja tasapuolista kansainvälistä kauppaa sekä 

lääketieteellistä tutkimus- ja innovointipolitiikkaa, jolla tuetaan ja helpotetaan 

lääkkeiden yleistä saatavuutta; 

34. kehottaa komissiota selvittämään patenttimonopoleihin perustuville malleille 

vaihtoehtoja lääkkeiden ja rokotteiden kehittämistä koskevia julkisen ja yksityisen 

sektorin kumppanuuksia (kuten innovatiiviset lääkkeet -aloite) varten, joilla voidaan 

taata potilaiden pääsy hoitoon, terveydenhuollon rahoituksen kestävyys ja tehokas 

reagointi kriiseihin, kuten ebolaviruksen aiheuttamaan kriisiin tai vastaaviin uhkiin; 

35. muistuttaa, että on tärkeää lisätä tutkimuskapasiteettia epidemioiden 

maailmanlaajuisessa torjunnassa, kehittää nopeita testejä ja taata rokotusten saanti; 

suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti siihen, että ebolaviruksen torjuntaan on 

osoitettu runsaasti EU:n tutkimusrahoitusta, etenkin innovatiivisia lääkkeitä koskevasta 

IMI-aloitteesta, Horisontti 2020 -ohjelmasta ja Euroopan maiden ja kehitysmaiden 

kliinisten kokeiden yhteistyökumppanuus -ohjelmasta (EDCTP); korostaa, että vaikka 

rokotteita tarvitaan, ne eivät todennäköisesti sovellu ebolan poistamiseen, sillä virus 

muuttuu; painottaa sen vuoksi, että rahoituksessa on keskityttävä yleisen 

terveydenhuoltojärjestelmän vahvistamiseen, hygieniaan, leviämisen estämiseen, 

trooppisissa oloissa luotettaviin pikatesteihin sekä virukseen ja sen aiheuttamiin 

oireisiin kohdistettuihin lääkkeisiin; 

36. vaatii kaikkia asianomaisia toimijoita edistämään määrätietoisesti kansalaisten 

terveyskasvatusta, jossa korostetaan perinteitä, jotka voivat heikentää epidemian 

torjuntaa; 



37. korostaa, että EU:n olisi edistettävä sellaisen tutkimuksen tehokasta ja 

oikeudenmukaista rahoitusta, jolla edistetään yleismaailmallista terveyttä ja 

varmistetaan, että innovaatioista ja toimenpiteistä syntyy kohtuuhintaisia ja 

käyttökelpoisia ratkaisuja; muistuttaa, että olisi erityisesti tutkittava malleja, joilla 

tutkimus- ja kehittämiskustannukset erotetaan lääkkeiden hinnasta, sekä 

mahdollisuuksia siirtää teknologiaa kehitysmaihin; 

38. muistuttaa tarpeesta investoida laiminlyötyihin sairauksiin; kehottaa tässä yhteydessä 

komissiota jatkamaan asiaa koskevaa keskustelua ja käynnistämään sitä koskevan laajan 

julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön, edellyttäen, että käyttöön otetaan 

suojatoimenpiteitä, jotta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet eivät voi 

aiheuttaa haittaa haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille sääntelemättömillä 

markkinoilla, jolla pyritään vahvistamaan kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä ja 

helpottamaan tulosten siirtämistä väestöä hyödyttäviksi ratkaisuiksi; suhtautuu tässä 

yhteydessä myönteisesti siihen, että vastatakseen uusia hoitoja koskevan tutkimuksen 

akuuttiin tarpeeseen EU on osoittanut Horisontti 2020 -ohjelmasta ja IMI-aloitteesta 

138 miljoonaa euroa hankkeisiin, joissa kehitetään uusia rokotteita varten kliinisiä 

kokeita, diagnostisia pikatestejä ja hoitoja; kiittää Euroopan lääketeollisuutta, joka on 

myös osoittanut merkittäviä resursseja näiden tutkimuspyrkimysten tukemiseen; 

39. painottaa, että ebola ja muut epidemiat ovat rajat ylittäviä uhkia, jotka vaativat 

kansainvälistä yhteistyötä; kehottaa WHO:ta tarkistamaan kansainvälistä 

terveyssäännöstöä ja ottamaan huomioon keskinäisen vastuun ja rahoitustuen, myös 

kriisin perussyyt; 

40. ottaen huomioon kansainvälisen terveyssäännöstön pintapuolisen täytäntöönpanon ja 

epidemiologisen seurannan puutteen suhtautuu myönteisesti Länsi-Afrikan julkisten 

terveydenhuoltolaitosten verkostoa koskevaan ranskalaiseen RIPOST-ohjelmaan; 

41. painottaa, että epidemian hiipuessa virus säilyy kuitenkin sukurauhasissa kuukausia 

toipumisen jälkeen, minkä vuoksi terveydenhuoltojärjestelmän ja koulutustoimien 

puitteissa on tarjottava seksuaalivalistusta ja perhesuunnittelua; 

42. korostaa, että pienviljelijöiden keskuudessa tuhoa aiheuttanutta epidemiaa seuraa yhä 

todennäköisemmin elintarvikekriisi; kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja kansainvälistä 

yhteisöä investoimaan pitkäkestoiseen kehitystyöhönsä, jotta voidaan varmistaa, että 

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

43. kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa varmistamaan kriisinhallinnan seurannan tiiviissä 

yhteistyössä unionin ebolakoordinaattorin kanssa ja parlamentin Sierra Leonen matkan 

jälkeen ennen tarkasti määriteltyihin kriteereihin perustuvan lopullisen arvioinnin 

esittämistä; 

44. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Afrikan unionin 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille sekä Maailman 

terveysjärjestölle. 

 


