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Temats: Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rīcība Covid-19 epidēmijas laikā

PVO rīcība Covid-19 epidēmijas laikā tiek aizvien vairāk kritizēta, ņemot vērā turpmāk minētos 
faktorus: sākotnējā krīzes nopietnības nenovērtēšana (piemēram, vīrusa infekciozitātes ziņā); novēloti 
pasākumi (piemēram, starptautiskas sabiedrības veselības ārkārtas situācijas (SSVĀS) izsludināšana 
un pēc tam attiecīgi pandēmijas izsludināšana); pretrunīgas pamatnostādnes (piemēram, par 
individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) izmantošanu); īpaša pielaidība pret Ķīnas valdības rīcību, 
neraugoties uz tās atbildību par vīrusa izplatīšanos un pat mēģinājumiem vainot citus, jo īpaši kādu 
ES dalībvalsti — Itāliju.

Jo īpaši PVO tiek kritizēta par to, ka tā nav savlaicīgi pārbaudījusi Ķīnas sniegto informāciju par 
vīrusa izcelsmi un izplatīšanos, tādējādi veicinot to, ka visā pasaulē pretpasākumi tiek veikti novēloti. 
Turklāt jāatzīmē, ka Taivānai, izņemot īsu laikposmu no 2009. līdz 2016. gadam, joprojām ir liegta 
piekļuve PVO darbam un informācijas plūsmai un ka šī izolācija pandēmijas laikā ir īpaši apgrūtinoša.

Patiesībā PVO krīze efektivitātes, pārredzamības un uzticamības ziņā ilgst jau gadiem. 2010. gadā 
PVO atzina nepilnības H1N1 gripas pārvaldībā, proti, pārmērīgu situācijas dramatizēšanu, kas 
noveda pie neizmantotu vakcīnu uzkrāšanās, kā rezultātā radās aizdomas par organizācijas 
nepārredzamajām saiknēm ar atsevišķiem lieliem farmācijas uzņēmumiem. 2015. gadā PVO atzina, 
ka ir rīkojusies novēloti saistībā ar Ebolas vīrusslimības epidēmiju, kas iepriekšējā gadā bija 
uzliesmojusi Gvinejā, Libērijā un Sjerraleonē.

Turklāt ir radušās šaubas par pašreizējā PVO ģenerāldirektora Tedros Adhanom Gebreyesus 
atbilstību ieņemamajam amatam. Etiopijas veselības ministra amatā viņš tika kritizēts par to, kā bija 
rīkojies trīs viņa pilnvaru periodā (2005–2012) uzliesmojušo holeras epidēmiju laikā; turklāt priviliģētās 
politiskās un ekonomiskās saites ar Ķīnu, ko viņš izveidoja, būdams Etiopijas valdības loceklis (2005–
2016), met nopietnu ēnu pār viņa darbības objektivitāti.

1. Kā Komisija no pārvaldības efektivitātes un pārredzamības viedokļa vērtē PVO projektus un 
iniciatīvas, kuros ES sniedz finansiālu ieguldījumu un attiecīgā gadījumā operatīvu ieguldījumu?

2. Vai Komisija plāno pārskatīt ES finansiālā ieguldījuma PVO lietderību?

3. Kādas darbības Komisija eventuāli plāno veikt attiecībā uz PVO, lai kompensētu kaitējumu, ko 
Eiropas Savienībai nodarījuši nopietnie trūkumi šīs organizācijas darbībā?
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