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B8-0119/2014
Az Európai Parlament állásfoglalása az ebolajárvány kitörésére adott uniós
válaszlépésekről
(2014/2842(RSP))
Az Európai Parlament,
–

tekintettel Andris Piebalgs fejlesztési biztos és Kristalina Georgieva humanitárius
segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos 2014. szeptember 5-i nyilatkozatára
az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről,

–

tekintettel az Afrikai Unió (AU) által a nyugat-afrikai ebolajárvány kezelésének
támogatása érdekében 2014. augusztus 21-én létrehozott misszióra (ASEOWA),

–

tekintettel az eboláról szóló 2014. szeptember 2-i ENSZ-különjelentésre, melyet Dr.
Joanne Liu, az Orvosok Határok Nélkül nemzetközi ügyekért felelős elnöke készített,

–

tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.

mivel a nyugat-afrikai ebolajárvány az eddigi legtöbb halálos áldozattal járó ilyen
járvány, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi közegészségügyi
vészhelyzetet hirdetett ki; mivel a vírus több mint 2 100 ember halálát okozta az idén
Guineában, Libériában, Sierra Leonéban és Nigériában, és a helyzet továbbra is gyorsan
romlik, ami összehangolt nemzetközi válaszlépéseket tesz szükségessé; mivel a WHO
előrejelzése szerint a halálos áldozatok száma elérheti a húszezret;

B.

mivel az Orvosok Határok Nélkül nem kormányzati szervezet kifogásolta „a vezető
országok tétlenségét”;

C.

mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2014. szeptember 18-án, csütörtökön rendkívüli
ülést tart;

D.

mivel a Bizottságot komolyan aggasztja, hogy folytatódik a betegség terjedése, amelyet
még nem sikerült megfékezni, és 2014 márciusa óta folyamatosan erősítette
válaszlépéseit;

E.

mivel a helyszínen tevékenykedő valamennyi szervezet hangsúlyozta, hogy a betegek
elkülönítése és kezelése érdekében a pénz mellett operatív kapacitásra, ezen belül
képzett emberi erőforrásokra és logisztikai anyagokra is sürgős szükség van;

F.

mivel a libériai védelmi miniszter múlt héten az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt
kijelentette, hogy az ország létezése forog kockán;

G.

mivel az Európai Bizottság a Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központján
keresztül követi nyomon a helyzetet, amelynek platformként kell szolgálnia az uniós
segítségnyújtás összehangolásához;

H.

mivel Borg biztos a Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
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biztonsági Bizottságának 2014. szeptember 3-i ülésén kijelentette, hogy az Uniónak
„erkölcsi kötelessége segítséget nyújtani az ebolajárvány által sújtott országoknak,
mivel ők egyedül nem tudnak megbirkózni a problémával”;
I.

mivel Borg biztos bejelentette, hogy a Bizottság várhatóan a fejlesztési segélyekre
rendelkezésre álló összegek egy részének humanitárius segítségnyújtásra történő
átcsoportosításával fokozza támogatását; mivel az EU 2014 márciusa óta 11,9 millió
euró humanitárius segélyt fordított a járványra; mivel augusztus végén a WHO egy 77
millió euró összegű tervet jelentett be;

J.

mivel Barack Obama elnök drasztikusan növelni tervezi az USA-nak a nyugat-afrikai
ebolajárvány visszaszorítására irányuló erőfeszítéseit, valamint az USA hadseregének
nagyobb bevonását további mobilkórházak, orvosok és egészségügyi szakemberek
kiküldése, orvosi eszközök biztosítása és az egészségügyi dolgozók számára Libériában
és más országokban tartott képzések révén;

K.

mivel a WHO figyelmeztetett arra, hogy több ezer további megbetegedés következhet
be a nyugat-afrikai járvány által leginkább sújtott országban, Libériában;

L.

mivel az ebola az emberek között a fertőzött vérrel, testnedvekkel vagy szervekkel való
közvetlen érintkezés útján, illetve közvetve, a fertőzött környezettel való érintkezés
útján terjed;

M.

mivel az ebolavírus terjedési módja miatt, valamint annak következtében, hogy
megfelelő védőfelszerelés és képzés nélkül dolgoznak, az egészségügyi dolgozók
vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak;

N.

mivel a járvány megfékezésére alkalmazott hagyományos módszerek nem hoztak kellő
eredményt;

O.

mivel a járvány kitörése fényt derített az érintett országok egészségügyi rendszereinek
alkalmatlanságára és ezek megerősítésére irányuló támogatás sürgősségére;

P.

mivel az Afrikai Unió sürgeti tagállamait, hogy oldják fel a vírus feltartóztatása
érdekében bevezetett utazási tilalmakat, hangoztatva, hogy ezek károsan hathatnak a
térség gazdaságára;

Q.

mivel a jelenlegi járvány során a halálozási arány körülbelül 55%;

R.

mivel a szérumkezelés, amely az ebolavírus túlélőiből származó vérplazma
átömlesztésével jár, szerepet játszhatott két, ebolával fertőzött amerikai orvos
állapotának javulásában és felépülésében; mivel ugyanakkor fontos, hogy tekintettel a
kétes kórházi állapotokra és a logisztikai problémákra, például a hűtési lánc
fenntartására, ne becsüljük alá a szérumterápia helyszíni alkalmazásával összefüggő
komplikációkat;

S.

mivel a válság ráirányította a figyelmet az érintett országok egészségügyi rendszereinek
gyengeségére;
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T.

mivel a vakcinák klinikai vizsgálatának megkezdése küszöbön áll, de kezelések és
kísérleti vakcinák az év vége előtt várhatóan nem állnak széles körben rendelkezésre;

U.

mivel az ebolavírus által sújtott térségekben 4,5 millió öt évnél fiatalabb gyermek él, és
a nőket gondozói szerepük miatt aránytalanul nagy mértékben érintette a vírusfertőzés
(a betegek 75%-a nő);

V.

mivel már előfordulnak utazással összefüggő megbetegedések más országokban is, és új
járványügyi kihívásokat teremtenek;

1.

hangsúlyozza, hogy az ebolajárvány kíméletlen pusztítást okoz a jelenleg érintett öt
országban, azaz Guineában, Libériában, Nigériában, Sierra Leonéban és a Kongói
Demokratikus Köztársaságban (annak északi részén); hangsúlyozza, hogy a WHO
szerint a megbetegedések és a halálesetek száma, valamint földrajzi kiterjedése
tekintetében ez az eddig tapasztalt legsúlyosabb járvány, és terjedése tovább gyorsul;

2.

véleménye szerint a nemzetközi közösségnek nagyobb szerepet kell játszania, míg az
afrikai országoknak is vállalniuk kell a felelősség rájuk eső részét; felszólítja a
katasztrófákra való reagálásra erőforrásokkal rendelkező országokat, hogy sürgősen
küldjenek további orvosi, katonai és polgári kapacitásokat Nyugat-Afrikába gyors
bevetésük érdekében;

3.

véleménye szerint a globalizált világban az Uniónak és az ENSZ-nek meg kell
állapodnia az egészségügyi vészhelyzetekre való globális válaszlépéseket biztosító
beavatkozás típusáról;

4.

sürgeti az Európai Unió Tanácsa miniszteri találkozójának összehívását egy olyan
haladéktalanul végrehajtandó vészhelyzeti terv kidolgozása érdekében, amely a
Bizottság koordinációjával mobilizálja a tagállamok részéről orvosi segítségnyújtás
formájában nyújtandó humanitárius segélyt;

5.

kéri a Bizottságot, hogy mérje fel az igényeket, és készítsen országspecifikus terveket
annak megállapítása érdekében, hogy mennyi egészségügyi személyzetre, mozgó
laboratóriumra, laboratóriumi berendezésre, védőruházatra és elkülönítő helységre van
szükség;

6.

hangsúlyozza, hogy a válság rávilágít arra, hogy a nemzetközi közösségnek a „2015
utáni időszakra vonatkozó menetrend” teljesítését megelőzően foglalkoznia kell a
„2015-ig szóló menetrend” „maradványaival”, és elsősorban a fejlődő országok
egészségügyi (és oktatási) kérdéseivel kell foglalkoznia;

7.

hangsúlyozza, hogy az ebola elleni küzdelem nem vezethet a túlélő betegek
megbélyegzéséhez a közösségekben vagy az országokban;

8.

kiemeli az egészségügyi dolgozók előtt álló kihívásokat, és melegen üdvözli a
nemzetközi szervezetek ezen járvány megfékezése terén nyújtott óriási hozzájárulását és
segítségét; hangsúlyozza, hogy több orvosra, nővérre, epidemiológusra, vízügyi és
higiénés szakemberekre – akikből jelenleg igen nagy a hiány – van szükség;

PE537.021v01-00

HU

4/5

RE\1034761HU.doc

9.

hangsúlyozza, hogy további nemzetközi erőfeszítésekre van szükség azon meglévő
kutatási és fejlesztési programok finanszírozása és koordinálása érdekében, amelyek
gyógymódok és vakcina kifejlesztésén dolgoznak az ebola, illetve más olyan betegségek
ellen, amelyek mögött nincs közvetlen üzleti érdek, de amelyek hasonló járványokat
okozhatnak a jövőben; felszólítja a Bizottságot, hogy sürgősen vizsgálja meg, hogy az
EU kutatási és fejlesztési programjai nyújthatnak-e további támogatást ezekhez az
erőfeszítésekhez, különösen a meglévő lehetséges terápiák esetén szükséges klinikai
vizsgálatok előmozdítása tekintetében;

10.

hangsúlyozza, hogy a vírus Nyugat-Afrika más törékeny országaiba való átterjedésének
korlátozása és/vagy megelőzése érdekében a DG ECHO-n keresztül mielőbb be kell
ruházni a szomszédos országok felkészítésébe;

11.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Afrikai Unió kormányainak és
parlamentjeinek, valamint az Egészségügyi Világszervezetnek.
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