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Předmět: Fungování Světové zdravotnické organizace (WHO) během epidemie Covid-19

Fungování WHO během epidemie Covid-19 je stále více předmětem pochybností – počáteční 
podcenění (např. nakažlivosti), špatně načasovaná opatření (např. vyhlášení ohrožení veřejného 
zdraví mezinárodního významu a následně pandemie), protichůdné pokyny (např. ohledně používání 
osobních ochranných prostředků), obzvláštní smířlivost vůči krokům čínské vlády, navzdory její 
odpovědnosti za šíření nákazy, a to i tehdy, kdy se Čína neobratně snažila tuto odpovědnost přenést 
na jiné, zejména na členský stát EU – Itálii.

WHO je zejména kritizována za to, že selhala v přesném ověřování Čínou sdělovaných informací o 
původu a vývoji nákazy, čímž přispěla k většímu zpoždění při uplatňování opatření směřujících k 
řešení na celosvětové úrovni. Dále je třeba poznamenat, že z činnosti a informačních toků WHO je, s 
výjimkou krátkého období v letech 2009–2016, stále vyloučen Tchaj-wan a že tato izolace je v době 
pandemie náročná.

Ve skutečnosti se krize WHO z hlediska její efektivity, transparentnosti a důvěryhodnosti projevila již 
před několika lety. V roce 2010 připustila své nedostatky ve zvládání chřipky H1N1, kdy její přehnané 
vyvolávání paniky vedlo k nahromadění nevyužitých vakcín a následným podezřením ohledně jejích 
neprůhledných vztahů s některými velkými farmaceutickými firmami. V roce 2015 připustila vlastní 
zpoždění ve zvládání epidemie eboly, která se o rok dříve objevila v Guineji, Libérii a Sieře Leone.

Dále vyvolává pochybnosti to, zda je stávající generální ředitel WHO Tedros Adhanom Gebreyesus 
schopen zvládat tuto funkci. V době, kdy byl ministrem zdravotnictví v Etiopii, byl terčem kritiky za 
zvládání tří epidemií cholery, které vypukly během jeho funkčního období (2005–2012). Nezávislost 
jeho činnosti navíc zásadně zpochybňují privilegované politické a ekonomické vazby s Čínou, které 
navázal během svého působení v etiopských vládách (2005–2016).

1. Jak z hlediska efektivity a transparentnosti řízení hodnotí Komise projekty a iniciativy WHO, na 
které EU přispívá finančně, a případně i provozně?

2. Má Komise v úmyslu přehodnotit vhodnost finančního příspěvku EU poskytovaného WHO?

3. Jaké kroky má Komise v úmyslu případně podniknout vůči WHO v souvislosti se škodami, které 
EU utrpěla v důsledku selhání této organizace?
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