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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για 
την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της
(2020/2616(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάπλωση του ιού επηρεάζει τη ζωή κάθε Ευρωπαίου και 
αποτελεί μια δοκιμασία σε επίπεδο Ένωσης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί πρωτίστως εθνική 
αρμοδιότητα και άρα έναν τομέα στον οποίο η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στον 
συντονισμό των ενεργειών των κρατών μελών, αλλά δεν μπορεί να ενεργεί με δική της 
πρωτοβουλία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας οδηγεί σε μια 
διαταραχή που θα έχει δραματικές και ανυπολόγιστες συνέπειες για τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους στην Ευρώπη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλληλεγγύη δεν είναι προαιρετική αλλά υποχρέωση που 
απορρέει από τις Συνθήκες·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
οποία θα καθορίσει το μέλλον της·

1. εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια ζωών και την ανθρώπινη τραγωδία 
που έχει φέρει η πανδημία στους Ευρωπαίους και τις οικογένειές τους και στους 
πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο, και εκφράζει τα συλλυπητήριά του σε όλους όσους 
έχασαν δικούς τους ανθρώπους· εκφράζει την ειλικρινή του συμπόνοια για όσους είναι 
άρρωστοι και τους εύχεται ταχεία ανάρρωση·

2. επικροτεί όλους όσους εργάζονται στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση της 
πανδημίας, όπως οι γιατροί και οι νοσηλευτές· εκφράζει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη 
του σε όλους τους ανώνυμους ήρωες που επιτελούν ουσιαστικά καθήκοντα, όπως είναι 
όσοι εργάζονται στους τομείς της λιανικής πώλησης και διανομής τροφίμων, της 
εκπαίδευσης, της γεωργίας, των μεταφορών και της αποκομιδής απορριμμάτων, για τη 
διατήρηση της δημόσιας ζωής και των δημόσιων υπηρεσιών και για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης σε βασικά αγαθά· προτρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
αυτής της επιδημίας, ιδίως για το ιατρικό προσωπικό πρώτης γραμμής, με την 
εφαρμογή κατάλληλων και συντονισμένων εθνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής επαρκούς εξοπλισμού ατομικής προστασίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων αυτών·

3. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από 
τον ιό και προς όλες τις άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της πανδημίας· 
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εκφράζει την ειλικρινή του αλληλεγγύη σε όσους έχουν χάσει τη δουλειά τους και των 
οποίων η επαγγελματική ζωή έχει διαταραχθεί από την πανδημία· τονίζει ότι η ΕΕ δεν 
θα αφήσει μόνη της καμία χώρα·

4. εκφράζει την ανησυχία του για την αρχική αδυναμία της ΕΕ να δράσει συλλογικά· ζητεί 
όλες οι μελλοντικές ενέργειες των κρατών μελών να διέπονται από την αλληλεγγύη και 
την καλόπιστη συνεργασία που αποτελούν ιδρυτική αρχή της Ένωσης· πιστεύει ότι η 
κρίση της νόσου COVID-19 ανέδειξε τη σημασία της κοινής ευρωπαϊκής δράσης· 
τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της διαθέτουν τους κοινούς πόρους 
που χρειάζονται για την καταπολέμηση της πανδημίας και των συνεπειών της, αλλά 
μόνο όταν εργάζονται από κοινού· αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη, αφότου έδρασαν 
μονομερώς κατά την έναρξη της κρίσης, πλέον κατανοούν ότι η συνεργασία, η 
εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη είναι ο μοναδικός τρόπος για να ξεπεραστεί αυτή η 
κρίση·

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν προκειμένου η 
Ένωση να βγει ισχυρότερη από την παρούσα κρίση· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα 
συνεργαστεί με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να σωθούν ζωές, να 
προστατευθούν οι θέσεις εργασίας και οι επιχειρήσεις και να προωθηθεί η οικονομική 
ανάκαμψη, και θα είναι έτοιμο να τα ελέγξει για τις πράξεις τους·

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και δράση στον τομέα της υγείας

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που επέδειξαν 
ορισμένα κράτη μέλη, με την περίθαλψη ασθενών από άλλα κράτη μέλη, με την παροχή 
εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων μέσω πρωτοβουλιών για κοινές 
συμβάσεις προμηθειών και μέσω της δημιουργίας αποθεμάτων, καθώς και με τον 
επαναπατρισμό των πολιτών· τονίζει ότι τα σύνορα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά 
εντός της ΕΕ για την κυκλοφορία εξοπλισμού ατομικής προστασίας, τροφίμων, 
φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προϊόντων αίματος και οργάνων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η κινητοποίηση των επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας, και ζητεί να αναπτυχθεί το Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα για την παροχή 
ιατρικής βοήθειας· τονίζει επίσης την ανάγκη να διευκολυνθεί η μεταφορά ασθενών 
από τα κορεσμένα νοσοκομεία ενός κράτους μέλους σε ένα άλλο κράτος μέλος όπου 
υπάρχει ακόμη διαθέσιμη χωρητικότητα·

7. ζητεί να ενισχυθούν σημαντικά ο προϋπολογισμός και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συντονίζουν τις 
ιατρικές απαντήσεις σε περιόδους κρίσης·

8. ζητεί να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός υγειονομικής αντίδρασης, 
προκειμένου να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία και αντίδραση, με κοινό και 
συντονισμένο τρόπο, σε κάθε υγειονομική κρίση που θα προκύπτει σε επίπεδο ΕΕ, για 
την προστασία της υγείας των πολιτών μας·

9. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει όλες τις συνιστώσες της διαχείρισης κρίσεων και της 
αντιμετώπισης καταστροφών, και να ενισχύσει περαιτέρω μέσα όπως το rescEU, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια πραγματικά κοινή, συντονισμένη και αποτελεσματική 
αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν η διαχείριση, η 
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ετοιμότητα και η πρόληψη όσον αφορά τον κίνδυνο καταστροφών στην Ευρώπη, καθώς 
και να συσταθούν κοινά αποθέματα εξοπλισμού, υλικών και φαρμάκων, ούτως ώστε να 
είναι δυνατή η ταχεία κινητοποίησή τους για την προστασία της ζωής και των μέσων 
διαβίωσης των πολιτών της ΕΕ·

10. καλεί τα κράτη μέλη να διοχετεύσουν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια για έρευνα και 
καινοτομία σε ερευνητικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην κατανόηση της νόσου, 
την επιτάχυνση των διαγνωστικών δοκιμών και την ανάπτυξη εμβολίων· πιστεύει ότι οι 
ερευνητές, οι καινοτόμες ΜΜΕ και η βιομηχανία της Ευρώπης θα πρέπει να λάβουν 
την υποστήριξη που χρειάζονται για να βρεθεί θεραπεία·

11. τονίζει την άμεση ανάγκη να γίνουν περισσότερα για τις ΜΜΕ, ούτως ώστε να 
βοηθηθούν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους και να διαχειριστούν τη 
ρευστότητά τους· προτρέπει τις ευρωπαϊκές αρχές προληπτικής εποπτείας και τις 
εποπτικές αρχές, καθώς και τα κράτη μέλη, να εξετάσουν όλες τις επιλογές για την 
ελάφρυνση της επιβάρυνσης των ΜΜΕ· ζητεί να θεσπιστεί ευρωπαϊκή οριζόντια 
στρατηγική για την ανάκαμψη των ΜΜΕ, με στόχο να στηριχθούν οι επιχειρήσεις 
αυτές με τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους για την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, και με την προώθηση επενδύσεων σε στρατηγικές αξιακές αλυσίδες, 
στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας·

12. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία και να ανακτήσει τον τεχνολογικό 
έλεγχο σε στρατηγικούς τομείς όπως οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που είναι 
απαραίτητες για την παραγωγή φαρμάκων και, κατά συνέπεια, να περιορίσει την 
εξάρτησή της από τρίτες χώρες, χωρίς να υπονομεύει τα οφέλη που αποκομίζουν οι 
ανοικτές οικονομίες από το διεθνές εμπόριο·

13. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει και να εξετάσει τη δυνατότητα άρσης 
τυχόν εμποδίων με τρίτες χώρες όσον αφορά τα αγαθά που είναι απαραίτητα για την 
αντιμετώπιση αυτής της κρίσης —όπως ο ιατρικός εξοπλισμός, το απολυμαντικό 
χεριών, το σαπούνι, οι προστατευτικές μάσκες και τα φάρμακα— προκειμένου να 
καταστούν διαθέσιμα σε ολόκληρη την ΕΕ·

14. υπογραμμίζει ότι η πανδημία δεν γνωρίζει σύνορα ή ιδεολογίες, και για την 
αντιμετώπισή της απαιτείται η συνεργασία και η αλληλεγγύη ολόκληρης της διεθνούς 
κοινότητας και η ενίσχυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας· θεωρεί απαραίτητο να 
ζητήσει η ΕΕ από την Κίνα να ρίξει άπλετο φως σε αυτήν την πανδημία, όσον αφορά τη 
χρονική στιγμή της εμφάνισής της και τον πραγματικό αριθμό θυμάτων· τονίζει τη 
σημασία της συνεργασίας και της στήριξης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, για 
τους πλησιέστερους γείτονες μας στο πλαίσιο των ανατολικών και νότιων σχέσεων 
γειτονίας και εταιρικών σχέσεων, καθώς και για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στην 
Αφρική·

Ευρωπαϊκές λύσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών

15. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια εκτενή δέσμη μέτρων ανάκαμψης και 
ανασυγκρότησης για επενδύσεις με σκοπό τη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά 
την κρίση, πέραν όσων πραγματοποιούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας (ΕΜΣ), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ως μέρος του νέου πολυετούς δημοσιονομικού 
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πλαισίου (ΠΔΠ)· πιστεύει ότι η εν λόγω δέσμη θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ για όσο 
διαρκεί η οικονομική διαταραχή που έχει προκληθεί από την παρούσα κρίση· θεωρεί 
ότι οι αναγκαίες επενδύσεις θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από ένα ενισχυμένο ΠΔΠ, 
από τα υφιστάμενα ταμεία και χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, και από ομόλογα 
ανάκαμψης με την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ· θεωρεί ότι η εν λόγω δέσμη 
δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει την αμοιβαιοποίηση του υφιστάμενου χρέους και θα 
πρέπει να είναι προσανατολισμένη στις μελλοντικές επενδύσεις·

16. τονίζει ότι αυτή η δέσμη μέτρων ανάκαμψης και ανασυγκρότησης θα πρέπει να δώσει 
ώθηση στην οικονομία, να βελτιώσει την ανθεκτικότητά της και να δημιουργήσει 
θέσεις εργασίας, και ταυτόχρονα να συμβάλει στην οικολογική μετάβαση και την 
οικονομική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής αυτονομίας, της ηπείρου 
μας, καθώς και στην υλοποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής μας και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των κοινωνιών μας· υπενθυμίζει την τεράστια σημασία της Πράσινης 
Συμφωνίας στο πλαίσιο αυτό και την ανάγκη να ευθυγραμμίζεται η αντίδρασή μας με 
τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας·

17. επιμένει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να εγκριθεί ένα φιλόδοξο ΠΔΠ το οποίο θα διαθέτει 
έναν αυξημένο προϋπολογισμό σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης, τον 
προβλεπόμενο αντίκτυπο της κρίσης στις οικονομίες της ΕΕ, και τις προσδοκίες των 
πολιτών όσον αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, θα έχει μεγαλύτερη ευελιξία, 
θα είναι πιο απλό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια 
για την αντιμετώπιση κρίσεων, και θα διαθέτει αντικυκλικά χαρακτηριστικά· ζητεί, 
επιπλέον, να αναθεωρηθεί η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση του 
συστήματος ιδίων πόρων, προκειμένου να εξασφαλιστούν επαρκή δημοσιονομικά 
περιθώρια ελιγμών, καθώς και καλύτερη προβλεψιμότητα, ικανότητα ανάληψης δράσης 
και μικρότερη έκθεση στους εθνικούς κινδύνους·

18. υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της παροχής βοήθειας στα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν έκτακτες πρόσθετες δαπάνες, ούτως ώστε να αποφευχθεί μια νέα κρίση 
δημόσιου χρέους· υπογραμμίζει τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν η ΕΤΕπ, ο 
ΕΜΣ και ένας προσωρινός μηχανισμός βάσει του άρθρου 122 ΣΛΕΕ, παρόμοιος με τον 
ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ), προκειμένου να 
συμβάλουν στην προστασία των θέσεων εργασίας, των επιχειρήσεων και των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, και στην επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· τονίζει, ωστόσο, ότι οι δυνατότητες θα πρέπει να υπερβαίνουν το τρέχον 
ανώτατο όριο του ΠΔΠ της ΕΕ·

19. καλεί τους υπουργούς οικονομικών της ζώνης του ευρώ να ενεργοποιήσουν το ποσό 
των 410 δισεκατομμυρίων EUR του ΕΜΣ· υπενθυμίζει ότι η κρίση αυτή δεν αποτελεί 
ευθύνη συγκεκριμένου κράτους μέλους και ότι κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η 
καταπολέμηση των συνεπειών της επιδημίας·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα σε μέτρα βοήθειας 
και μετριασμού της κρίσης για τους πιο ευάλωτους πολίτες, τους ηλικιωμένους, τα 
άτομα με αναπηρίες, τις εθνοτικές μειονότητες και τα άτομα από απομακρυσμένες και 
απομονωμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων χωρών και εδαφών, 
μέσω ενός ειδικού ταμείου έκτακτης στήριξης που θα επικεντρώνεται στο σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης και στους τομείς που έχουν πληγεί από την έξαρση της νόσου 
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COVID-19, καθώς και τα άτομα κάτω από το όριο του κοινωνικού αποκλεισμού, τα 
οποία διατρέχουν συνολικά τον μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης από τη νόσο COVID-19 
και επίσης πλήττονται περισσότερο από τις οικονομικές της επιπτώσεις· παροτρύνει την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν μια ανάλυση ως προς το φύλο σε όλες τις 
προσπάθειες αντιμετώπισης, προκειμένου να αποφευχθεί η επιδείνωση των ανισοτήτων 
μεταξύ των φύλων και να παρέχεται υποστήριξη έκτακτης ανάγκης στις γυναίκες που 
διατρέχουν κίνδυνο·

21. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι 
εργαζόμενοι στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των 
διασυνοριακών εργαζόμενων, προστατεύονται από την απώλεια εισοδήματος και ότι οι 
πλέον πληττόμενοι τομείς και επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ, έχουν την απαραίτητη 
στήριξη και οικονομική ρευστότητα· επικροτεί εν προκειμένω τη νέα πρόταση της 
Επιτροπής για στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (SURE)·

22. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να παραμείνουν ανοικτά τα εσωτερικά σύνορα 
της ΕΕ για τα αγαθά· υπενθυμίζει ότι η ενιαία αγορά αποτελεί την πηγή της συλλογικής 
μας ευημερίας και ευζωίας, καθώς και βασικό στοιχείο της άμεσης και συνεχούς 
αντίδρασης στην έξαρση της νόσου COVID-19· υποστηρίζει σθεναρά την έκκληση της 
Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στους διασυνοριακούς εργαζόμενους να 
συνεχίσουν να διασχίζουν τα σύνορα, ιδίως σε τομείς για τους οποίους κρίνεται 
απαραίτητη η συνέχιση της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 
να δημιουργηθούν «πράσινες λωρίδες» διέλευσης των συνόρων για τις χερσαίες (οδικές 
και σιδηροδρομικές), τις θαλάσσιες, τις εσωτερικές πλωτές και τις αεροπορικές 
μεταφορές·

23. υπογραμμίζει ότι η κρίση αυτή έχει καταδείξει ότι ο τομέας των γεωργικών ειδών 
διατροφής, συμπεριλαμβανομένων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, έχει 
ουσιαστική και στρατηγική σημασία, δεδομένου ότι διασφαλίζει την παροχή ασφαλών 
και οικονομικά προσιτών τροφίμων στους πολίτες μέσω μιας ισχυρής και αποδοτικής 
παραγωγής σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την 
επαρκή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής, ιδίως 
όσον αφορά τη διευκόλυνση της εποχικής και διασυνοριακής εργασίας και της 
πρόσβασης σε βασικούς συντελεστές παραγωγής· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
ενεργοποιήσει το πλήρες φάσμα των ενισχύσεων και των έκτακτων μέτρων στήριξης 
της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 της 
11ης Δεκεμβρίου 2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας (ΚΟΑ)1·

Οι ευρωπαϊκές αξίες και το κράτος δικαίου δεν είναι ποτέ προαιρετικά

24. τονίζει ότι ακόμη και στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που επιβλήθηκε 
ως αντίδραση στην πανδημία του κορονοϊού, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
δεσμεύονται από τις αξίες της ΕΕ και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα ανθρώπινα 

1 ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1.



RE\1202906EL.docx 7/8 PE647.590v01-00

EL

δικαιώματα, και πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες εξακολουθούν να 
απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και την ίδια προστασία· εκφράζει ιδιαίτερη 
ανησυχία για τα μέτρα που έλαβε η πολωνική κυβέρνηση στο πλαίσιο αυτό· 
καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της ουγγρικής κυβέρνησης να παρατείνει 
επ’ αόριστον την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να αναστείλει τη λειτουργία του 
εθνικού κοινοβουλίου·

25. τονίζει ότι τα έκτακτα μέτρα θα πρέπει να είναι αναλογικά, να υπόκεινται σε τακτικό 
έλεγχο από τα εθνικά κοινοβούλια και να περιορίζονται χρονικά, και ότι τα μέτρα αυτά 
θα πρέπει επίσης να σέβονται το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών της δημοκρατίας, 
συμπεριλαμβανομένων της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης· τονίζει ότι οι συνοριακοί έλεγχοι και οι περιορισμοί στις 
μετακινήσεις πρέπει να παραμείνουν αναλογικοί και έκτακτοι και ότι θα πρέπει να 
αποκατασταθεί η ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν μόλις αυτό κριθεί 
εφικτό·

26. ζητεί τον πλήρη σεβασμό της Σύμβασης της Γενεύης και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
για το άσυλο· επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για την υποδοχή νέων 
αιτούντων άσυλο υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, με ιδιαίτερη προσοχή στους 
μετανάστες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά·

27. σημειώνει το σχέδιο της Επιτροπής να ζητήσει από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών να 
διαβιβάζουν ανώνυμα και συγκεντρωτικά δεδομένα προκειμένου να περιοριστεί η 
διάδοση του κορονοϊού, καθώς και τα εθνικά προγράμματα παρακολούθησης που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ, και την κυκλοφορία εφαρμογών που επιτρέπουν στις αρχές να 
παρακολουθούν τις μετακινήσεις, τις επαφές και τα δεδομένα υγείας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν τις λεπτομέρειες των εν λόγω 
συστημάτων και να επιτρέπουν τον δημόσιο έλεγχο και την πλήρη εποπτεία από τις 
αρχές προστασίας δεδομένων· σημειώνει ότι τα δεδομένα θέσης των πολιτών από 
κινητές συσκευές μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο όταν έχουν καταστεί 
πλήρως και αμετάκλητα ανώνυμα ή εφόσον τα άτομα έχουν δώσει ελεύθερα τη 
συγκατάθεσή τους· αναμένει από τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές αρχές να 
συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και της 
ιδιωτικής ζωής, και από τις αρχές προστασίας δεδομένων να εφαρμόζουν τη νομοθεσία 
αυτή·

28. τονίζει ότι η παραπληροφόρηση σχετικά με τη νόσο COVID-19 αποτελεί επί του 
παρόντος μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία· προτρέπει την ΕΕ να δημιουργήσει 
έναν ευρωπαϊκό δίαυλο πληροφόρησης, σε όλες τις επίσημες γλώσσες, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ακριβείς και επαληθευμένες 
πληροφορίες· πιστεύει ότι το ECDC θα πρέπει να είναι αρμόδιο για τον συντονισμό και 
την ευθυγράμμιση των δεδομένων των κρατών μελών με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας και της συγκρισιμότητας·

29. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να καταστεί πιο ανθεκτική στις κρίσεις εν γένει, να παραμείνει 
ανεξάρτητη από οποιαδήποτε αθέμιτη πολιτική και οικονομική επιρροή, για 
παράδειγμα από την Κίνα και τη Ρωσία, και πρέπει να είναι έτοιμη να επικοινωνεί με 
στρατηγικό τρόπο, να καταπολεμά την εξωτερική παραπληροφόρηση, τις ψευδείς 
ειδήσεις και τις κυβερνοεπιθέσεις, και να προσαρμόζεται συνεχώς στο μεταβαλλόμενο 
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γεωπολιτικό τοπίο·

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα βγει ισχυρότερη από την κρίση και θα είναι πιο 
αποτελεσματική για τους πολίτες της

30. εκφράζει την ακλόνητη πρόθεσή του να κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου η Ένωση και 
οι πολίτες της να βγουν ισχυρότεροι από την κρίση, και καλεί όλα τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αμέσως όλες τις σχετικές διατάξεις της 
Συνθήκης και να ενεργούν αναλόγως με πνεύμα αλληλεγγύης· υπενθυμίζει ότι αυτή η 
κρίση, για την οποία δεν ευθύνεται κανείς, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην καταστροφή 
όλων·

31. πιστεύει ότι η πανδημία κατέδειξε τα όρια της ικανότητας της Ένωσης να δρα 
αποφασιστικά και φανέρωσε την έλλειψη εκτελεστικών και δημοσιονομικών εξουσιών 
της Επιτροπής· πιστεύει ότι η Ένωση πρέπει, κατά συνέπεια, να προβεί σε ριζική και 
κατάλληλη μεταρρύθμιση· θεωρεί απαραίτητο, σε αυτήν την κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, να ενεργοποιηθεί η γενική ρήτρα «γέφυρας» για τη διευκόλυνση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε όλα τα ζητήματα όπου κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της 
υγείας·

32. καλεί τα κράτη μέλη να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να ενεργήσουν προς το 
γενικό συμφέρον και με πνεύμα αλληλεγγύης· καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν αμέσως τις ειδικές διατάξεις της Συνθήκης ώστε να ενεργήσουν 
αναλόγως·

33. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να ξεκινήσει έναν εις βάθος προβληματισμό 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί πιο αποτελεσματική και δημοκρατική, 
και ότι η τρέχουσα κρίση επιτείνει τον επείγοντα χαρακτήρα της διαδικασίας αυτής· 
πιστεύει ότι η προγραμματισμένη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι το 
κατάλληλο φόρουμ για τον σκοπό αυτό· θεωρεί, επομένως, ότι η Διάσκεψη πρέπει να 
συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν και ότι πρέπει να υποβάλει σαφείς προτάσεις, 
μεταξύ άλλων έπειτα από άμεση επαφή με τους πολίτες, για τη ριζική μεταρρύθμιση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε αυτή να καταστεί πιο αποτελεσματική, 
αλληλέγγυα, δημοκρατική, κυρίαρχη και ανθεκτική·

34. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει σοβαρά την ευθύνη της δυνάμει της Συνθήκης 
και να αναλάβει τολμηρές πρωτοβουλίες·

35. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Πρόεδρο της 
Επιτροπής, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στην Προεδρία του 
Συμβουλίου.


