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Резолюция на Европейския парламент относно действията на ЕС за борба с 
пандемията от COVID-19 и последиците от нея
(2020/2616(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 2 и 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), които 
утвърждават солидарността като основна ценност на Европейския съюз, както и 
член 3 от ДЕС, в който се посочва, че Съюзът има за цел да насърчава своите 
ценности, а именно икономическото, социалното и териториалното сближаване, и 
солидарността между държавите членки,

– като взе предвид членове 6 и 168 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), в които се посочва, че в областта на здравеопазването 
Съюзът разполага с правомощия да предприема действия за подкрепа, 
координиране или допълване на действията на държавите членки и насърчава 
сътрудничеството между държавите членки, по-специално сътрудничеството за 
подобряване на взаимното допълване на здравните услуги в трансграничните 
райони,

– като взе предвид член 5 от ДЕС, който предвижда, че упражняването на 
компетентността на Съюза се определя от принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че разпространението на вируса засяга сериозно всекидневието 
на всеки един европейски гражданин и подлага на изпитание Съюза като 
политическо образувание; 

Б. като има предвид, че независимо от правомощията на държавите членки в 
областта на здравеопазването ЕС може да спомогне за координиране на техните 
действия; 

В. като има предвид, че тъй като нашата икономика е поставена в режим на 
изчакване, причиненото сътресение ще има драматични последствия за 
европейските граждани, самостоятелно заетите лица, предприятията и 
работниците; 

Г. като има предвид, че солидарността между държавите членки не е избор, а 
задължение по силата на Договора и е една от основните ни ценности като 
европейци; 

Д. като има предвид, че тази криза е моментът на истината за Европейския съюз, 
като тя може да бъде преодоляна само ако европейците рамо до рамо проявят 
солидарност и поемат отговорност;
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Е. като има предвид, че с цел да се отговори на извънредните предизвикателства, 
породени от COVID-19, Европейският съюз трябва да стартира амбициозен пакт 
за солидарност, състоящ се от незабавни мерки за борба с вируса, за оказване на 
помощ на засегнатите и техните семейства, за защита на работниците и на 
най-уязвимите хора в обществото, за подкрепа на предприятията и за 
предоставяне на дългосрочен план за укрепване на реакцията на Европа на 
подобни кризи в бъдеще;

1. изразява дълбоката си печал от човешката трагедия, която порази европейците, 
техните семейства, както и хората по целия свят; поднася своите съболезнования 
на всички онези, които са загубили свои близки; изразява своето сърдечно 
състрадание с онези, които са се разболели и се борят за живота си, както и с 
техните семейства и приятели, и им пожелава бързо възстановяване;

2. изразява възхищение от всички онези, които работят на предна линия за борба с 
пандемията, и дълбока благодарност на всички, които изпълняват основни 
задължения за поддържане на обществения живот и услуги и гарантират достъпа 
до основни стоки, сред които не на последно място лекари, медицински сестри, 
лица, полагащи грижи, чистачи и всички членове на службите за спешна помощ, 
както и на производителите на храни и търговците в магазини, транспортните и 
пощенските работници, членовете на полицията и въоръжените сили и техните 
семейства;

3. изразява своята солидарност с най-силно засегнатите от вируса страни, 
по-специално Италия, Испания и Франция; подчертава, че Европейският съюз 
няма да изостави никоя страна да се справя сама;

4. счита, че кризата, предизвикана от COVID-19, показа колко е важно Европейският 
съюз и неговите държави членки да се обединят в борбата срещу пандемията и 
последиците от нея;

5. подчертава, че тази криза не може да бъде преодоляна само чрез предприемане на 
самостоятелни действия или чрез противопоставяне на правомощията на 
национално равнище на компетентностите на ЕС; счита, че европейското 
единство и солидарност са най-ефективният начин за справяне с вируса и 
излизане от кризата, и подчертава, че сме по-силни заедно;

6. приветства европейската солидарност в действие, която вече демонстрираха 
Комисията и държавите членки при лечението на пациентите, предоставянето на 
здравно обслужване и предпазно оборудване и при репатрирането на европейски 
граждани;

7. подчертава, че Европейският парламент ще направи всичко в рамките на своите 
правомощия и ще работи в тясно сътрудничество с другите институции на ЕС за 
оказване на ефективна помощ на всички нуждаещи се държави членки и за 
преодоляване на кризата;

8. ето защо предлага амбициозен и всеобхватен пакт за солидарност, основан на 
редица ясни цели: единен отговор в областта на общественото здраве, 
координирани действия за изглаждане на кривата, мобилизиране на потенциала на 
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научните изследвания в ЕС, подпомагане на най-засегнатите, справяне с 
икономическите последици, укрепване на нашата демокрация и нашия 
европейски начин на живот, подкрепа за нашите глобални партньори и планиране 
отсега за бъдещето;

Осигуряване на единен отговор на предизвикателството пред общественото 
здраве

9. подчертава факта, че тази криза показа необходимостта от повече Европа в 
областта на общественото здраве с по-голяма автономия по отношение на 
стратегическите медицински доставки, както и нов капацитет за управление на 
кризи с цел предвиждане на рисковете и подготовка на ответни действия срещу 
нарастващи заплахи за здравето в контекста на изменението на климата и 
глобализацията;

10. призовава за създаването на Звено на ЕС за координация на медицинската 
реакция, с цел да се даде единен отговор на ЕС на тази криза, която засяга всички 
нас в еднаква степен; това Звено за координация на медицинската реакция следва 
да функционира както като център за информация, така и като координационен 
център – включително за съвместното възлагане на обществени поръчки за 
лекарства, оборудване и предпазни средства – както и като екип за спешно 
реагиране, който е способен да осигурява доставки на жизненоважни предмети, 
медицинско оборудване и медицински персонал в области с внезапно нарастване 
на инфекциите; това звено за координация следва да функционира като звено за 
контакт, разполагащо с база данни за информация в реално време за наличните 
легла в отделенията за интензивни грижи, и следва да координира, когато е 
необходимо, трансграничното прехвърляне на болни пациенти в критично 
състояние към болниците в други държави членки, които все още имат капацитет 
за осигуряване на лечение; при необходимост военните сили следва да 
предоставят логистична подкрепа и да подпомагат регионалните органи и 
службите за спешна помощ при създаването на полеви болници и осигуряването 
на капацитет за въздушен транспорт, по целесъобразност (като потенциално 
използват Европейското командване на въздушния транспорт и съществуващите 
структури на НАТО); приветства насоките, публикувани от Комисията в това 
отношение, както и предоставената финансова подкрепа, и настоятелно призовава 
всички държави членки да участват, както могат;

11. отхвърля всички национални забрани за износ на лекарствени продукти и 
медицинско оборудване в други държави – членки на ЕС; подчертава, че 
границите в рамките на ЕС трябва да останат отворени за движение на лични 
предпазни средства, лекарства, кръвни продукти и органи; подчертава 
необходимостта от улесняване на транспортирането на пациенти от препълнени 
болници в една държава членка до друга държава членка, в която все още има 
наличен капацитет;

12. призовава Комисията да предотврати нарушаване на правилното функциониране 
на единния пазар, предизвикано от национални мерки, да координира 
производството на критични лекарства и фармацевтични продукти и медицинско 
оборудване, по-специално дезинфекциращ гел, респиратори и маски, и да обедини 
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и координира цифровите производствени възможности, като например 3D печат, 
който може да помогне за замяна на необходимото оборудване и за намаляване на 
зависимостта ни от външни доставчици;

13. призовава държавите членки да отделят достатъчно внимание на последиците за 
психичното здраве от кризата и предлага създаването в рамките на целия ЕС на 
кампания в областта на психичното здраве, която да предоставя консултации на 
гражданите за това как да се грижат за своето душевно благоденствие при 
настоящите обстоятелства и за това къде да се потърси съвет, когато е 
необходимо; 

14. подкрепя удължаването на преходния период на Регламента на ЕС относно 
медицинските изделия, за да се съсредоточат всички усилия върху 
производството на материали;

15. призовава за разгръщането на Европейския корпус за солидарност, за да се 
предостави подкрепа на нашите общества веднага щом се премахнат 
ограниченията върху движението, и мандатът на доброволците на ЕС за 
хуманитарна помощ да бъде разширен, за да могат да работят на територията на 
ЕС;

Изглаждане на кривата по координиран начин

16. призовава Комисията да стартира ефективна стратегия за излизане, която да може 
да бъде приложена, след като сме уверили, че кривата е била изгладена, което би 
могло да включва широкомащабно извършване на тестове, лични предпазни 
средства за гражданите и евентуалното използване на приложения; призовава 
Комисията да разработи общ за целия ЕС протокол за провеждане на тестове, 
който следва да се прилага по съвместен, координиран и последователен начин, 
включително чрез извършване на тестове по летищата; насърчава държавите 
членки да развиват по-систематично тестване за инфекции и излагане на вируса и 
да споделят най-добри практики;

17. подчертава значението на координирането на европейско равнище на спирането 
на полети, даването на съвети при пътуване и затварянето на вътрешни и външни 
граници; подчертава, че контролът по вътрешните граници, макар да е 
необходима мярка за непредвидени обстоятелства, трябва да остане строго 
ограничен във времето, да бъде пропорционален и да се използва само за периода, 
считан за необходим от компетентните здравни органи; подчертава, че 
Шенгенското пространство трябва да бъде запазено през цялото време;

18. призовава държавите членки да дадат възможност на гражданите да се завърнат в 
родните си страни или в страните, в които пребивават, чрез безопасни маршрути 
за пътуване; счита, че налагането на здравни проверки, последвано от карантина 
при влизането в страната, следва да бъде хармонизирано; счита, че Механизмът за 
гражданска защита на ЕС следва да бъде укрепен, за да се улесни съвместното 
репатриране на гражданите на ЕС;

19. счита, че е от съществено значение вътрешните граници на ЕС да останат 
отворени за стоки, като се гарантират приоритетни коридори на всички вътрешни 
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шенгенски граници, за да се осигури свободният поток на подкрепа, като 
например медицински специалисти и медицински доставки, доставки на основни 
стоки, като например селскостопански суровини за производството на храни, и 
други стоки в рамките на единния пазар, да се поддържат отворени веригите на 
доставки, както и да се сведат до минимум смущения в търговията и прекъсвания 
в движението на стоки;

20. призовава Комисията да засили своята комуникация с обществеността и редовно 
да предоставя актуална информация относно общия отговор на ЕС на избухването 
на COVID-19, който следва да бъде представен на гражданите на ЕС по лесно 
достъпен и видим начин, за предпочитане в едно и също време чрез канали като 
например обществените радио- и телевизионни оператори;

21. призовава за подходящо прилагане на Общия регламент относно защитата на 
данните (ОРЗД) за ограничения период на извънредна ситуация, по-специално за 
необходимостта да се получи съгласието на субекта на данните и да се осигури 
достъп до анонимни данни за целия ЕС на движението с цел задържане на 
пандемията и използването на изкуствен интелект, инструменти за анализ на 
данни и изчисления със суперкомпютър с цел анализиране на данните, 
необходими за борба с разпространението на вируса; подкрепя разработването на 
платформа за картографиране, финансирана чрез „Хоризонт“, и използването на 
съществуващите технологии, като например „Галилео“, за бъдещи кризи;

22. насърчава държавите членки да координират по-добре социалното и данъчното 
законодателство, за да се избегне преминаване между системи за социална 
сигурност и данъчни системи за трансграничните работници в резултат на 
спешните мерки, като например работа от дома, както и да координират 
политиките си за подпомагане на доходите, за да се гарантира, че всички 
трансгранични работници и малките и средните предприятия (МСП) и 
самостоятелно заети лица, които извършват трансгранична дейност, са включени; 
счита, че в граничните региони следва да се прилага специално третиране, за да се 
даде възможност на пограничните работници да продължат да пресичат граници, 
например чрез специално удостоверение или винетка за приоритетни професии, 
като например за здравните работници, но и за други сектори и професии, като в 
крайна сметка се работи за създаването на хармонизирана система;

Мобилизиране на потенциала на научните изследвания

23. приветства инициативата на Комисията за заделяне на средства в рамките на 
програма „Хоризонт 2020“ за борба с вируса; призовава за осигуряването на 
допълнително финансиране, с което да увеличи усилията си за финансиране на 
бързи научни изследвания за ваксина и/или лечение;

24. призовава държавите членки да насочат всички налични средства за 
научноизследователска и развойна дейност към програми, които имат за цел да се 
изучи болестта, да се ускорят поставянето на диагнози и провеждането на тестове 
и да се разработи ваксина;

25. счита, че научните изследователи, иновативните МСП и промишлеността в 
Европа могат да предложат на света излекуване, като същевременно създават 
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работни места и стимулират растежа;

26. приветства решението на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) да въведе 
ускорени процедури за изпитване и одобряване на лекарства или ваксини, 
свързани с COVID; счита, че гореспоменатото Звено на ЕС за координация на 
медицинската реакция следва да координира наличието на обекти за 
производството на ваксина, с цел да се гарантира, че след като бъде открита 
ваксина, ще могат да бъдат произведени стотици милиони ваксини във възможно 
най-кратък срок и че те ще се предоставят на справедлива цена, като се вземат 
предвид публичните инвестиции в тази научноизследователска дейност;

27. призовава Комисията да продължи да развива капацитета си за услуги „ в облак“ с 
цел улесняване на обмена на равнище ЕС на данни от научни изследвания и 
здравни данни от страна на организациите, които работят за разработването на 
лечение и/или ваксини; подкрепя плановете за създаване на платформа на ЕС за 
научноизследователски данни и на център на ЕС за данни за координация при 
извънредни ситуации, които могат да помогнат на ЕС да събира данни и да 
гарантира клиничното навлизане, за да се определят моделите на поведение, 
потокът от физически лица и продукти от жизненоважно значение, както и да се 
направи прогнозен анализ; счита, че е от решаващо значение да се разработят 
общи стандарти на ЕС за събиране и анализ на данни за целите на общ набор от 
данни;

Помощ за най-засегнатите хора

28. подчертава факта, че в допълнение към здравното измерение кризата значително 
засяга работниците, служителите, самостоятелно заетите лица и МСП – гръбнака 
на нашите общества; счита, че Комисията заедно с държавите членки трябва да 
предприеме всички възможни мерки, за да предотврати възможно най-много 
загуби на работни места, като обърне специално внимание на онези, които все 
още се възстановяват от финансовата криза;

29. счита, че държавите членки трябва да предприемат мерки, за да гарантират, че 
работниците в Европа, включително самостоятелно заетите лица, ще бъдат 
защитени от загуба на доходи във всички случаи, когато това е възможно, и че 
най-засегнатите дружества, по-специално МСП, разполагат с необходимата 
подкрепа и финансова ликвидност;

30. призовава за създаването на европейска система, която да подкрепя 
подпомаганата от държавата работа на непълно работно време, като покрива част 
от загубите на заплата за работниците и служителите поради намалено работно 
време; приветства предложението на Комисията за временна подкрепа за 
намаляване на рисковете от безработица при извънредна ситуация (SURE) с оглед 
на спешната необходимост от защита на работните места и заплатите в очакване 
на бъдещо предложение на Комисията за потенциална европейска схема за 
презастраховане при безработица; този временен инструмент трябва да се 
разгърне бързо и ефективно за най-засегнатите региони и държави членки;

31. подчертава колко е важно да се гарантират безопасността и защитата на 
най-уязвимите лица, особено на лицата с увреждания, децата, възрастните хора и 
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лицата, изложени на риск от домашно насилие, включително чрез осигуряване на 
алтернативни приюти по време на периоди на ограничаване на движението на 
гражданите;

32. призовава държавите членки да обърнат специално внимание на общностите в 
неравностойно положение, националните малцинства, и по-специално на ромите, 
при разработването на стратегии за борба срещу COVID-19;

33. счита, че студентите по програма „Еразъм +“ следва да могат да възобновят 
своята програма за обучение след приключването на кризата, и призовава за 
удължаване на сроковете за всички проекти в областите на научните изследвания 
и образованието; изразява готовност да подпомага научните изследователи от ЕС 
чрез намаляване на административната тежест и осигуряване на непрекъснатост 
на заетостта и програмите за изследователите посредством автоматично 
удължаване с шест месеца;

34. счита, що се отнася до селското стопанство и производството на храни, че следва 
да се вземат мерки, за да се гарантира наличието на достатъчен персонал, в това 
число сезонни и трансгранични работници, за събиране на реколтата при 
подходящи условия (здравен сертификат, индивидуално жилищно настаняване и 
др.);

35. счита, че работниците в транспортния сектор трябва да бъдат сред приоритетните 
групи, които трябва да бъдат защитени, и следва да им бъде предоставен достъп 
до дезинфекциращ гел и до безопасни зони за паркиране с леснодостъпни храна, 
тоалетни и душове, които следва да се придържат към съответните санитарни 
стандарти;

36. призовава Комисията и държавите членки да предприемат действия, подкрепяни 
от ЕС, за тестване и предоставяне на медицинска помощ на мигрантите и 
бежанците, намиращи се понастоящем по външните граници на ЕС, по-специално 
в Гърция;

Преодоляване на икономическото отражение с помощта на амбициозен план за 
възстановяване

37. счита, че въпреки че тази криза не е по вина на никоя държава членка, нейното 
колосално икономическо отражение е осезаемо за всички; счита, че първите, 
които страдат, са работниците, служителите, самостоятелно заетите лица, 
семейните предприятия и МСП – гръбнакът на нашите общества и на 
европейската икономика, и че е заложено на карта самото оцеляване на 
европейската икономика, заедно с оцеляването на МСП и на единния пазар;

38. счита, че трябва да се направи много повече за преодоляване на кризата и за борба 
с нейните икономически и социални последици, и подчертава, че това е нова и 
изключителна криза, която призовава към гъвкавост, творчески подход и 
новаторски, и най-вече обединени решения на равнището на ЕС, които да бъдат 
съизмерими с предизвикателството;

39. счита, че ЕС се нуждае от амбициозен посткризисен план за икономическо 



RE\1202931BG.docx 9/14 PE647.591v01-00

BG

възстановяване за даване на тласък на икономиката, като същевременно се 
постигне успех в екологичния преход и цифровата трансформация на нашите 
общества, оформящи европейския начин на живот за 21-ви век; счита, че този 
план за възстановяване следва да направи така, че общият отговор на ЕС и ЕЦБ на 
пандемията да възлезе на над 1 трилион евро, а съчетаните усилия на европейско 
равнище и на равнище държави членки – към 3 трилиона евро, и следва да 
мобилизира всички съществуващи инструменти за осигуряване на финансова 
солидарност и да разработи нови, съвместно финансирани финансови 
инструменти и източници на доходи, които следва да бъдат достатъчни по размер 
и срок на падежа, така че да позволят на всички държави членки и на ЕС да 
окажат подкрепа на най-нуждаещите се региони;

40. е на мнение, че следва да се използват всички налични средства и неизползвани 
средства в настоящия бюджет на ЕС, включително излишъкът и неизразходваните 
маржове и Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, така че 
бързо да се предостави финансова помощ на най-засегнатите региони и 
предприятия и да се осигури възможно най-голяма гъвкавост при използването на 
средствата, като същевременно се спазва принципът на доброто финансово 
управление и се гарантира, че финансирането достига до най-нуждаещите се; 
приветства за тази цел неотдавнашното предложение на Комисията за създаване 
на Инструмент за спешна подкрепа;

41. в този контекст приветства обявлението на Комисията, че ще преразгледа своето 
предложение за следващата многогодишна финансова рамка (МФР); счита, че 
формата, размерът и финансирането на бюджета на Съюза не са подходящи за 
целта; призовава Съвета за бързо споразумение по новото предложение за 
следващата МФР, което трябва да бъде значително по-високо, за да бъде истински 
инструмент за солидарност и сближаване, да отразява правилните приоритети и 
да включва достатъчен резерв за непредвидени събития, включително бъдещи 
пандемии, както и значително увеличаване на свързаните с инвестиции и научни 
изследвания позиции и мерки за насърчаване на повторното стартиране след 
кризата, включително „стратегия за даване на бърз старт за МСП“, „нова 
европейска стратегия за туризма“ и подкрепа за секторите на културата и 
образованието; при липсата на споразумение относно следващата МФР очаква от 
Комисията да предложи план за действие в извънредни ситуации с цел 
удължаване на продължителността на текущите програми за финансиране след 
31 декември 2020 г., въз основа на настоящата МФР, включително 
преориентиране на текущите програми за справяне със ситуацията, породена от 
пандемията от коронавирус;

42. призовава за създаването на фонд на ЕС за солидарност във връзка с 
коронавируса в размер на поне 50 милиарда евро, състоящ се от безвъзмездни 
средства в размер до 20 милиарда евро над таваните на МФР и до 30 милиарда 
евро под формата на заеми, гарантирани от бюджета на ЕС (и двете 
концентрирани през първите две години от следващата МФР, или, ако не бъде 
постигнато споразумение относно МФР навреме, разпределени през периода на 
действие при извънредни обстоятелства), с цел да се подкрепят финансовите 
усилия, предприети от сектора на здравеопазването във всички държави членки 
по време на настоящата криза, както и инвестициите в сектора на 



PE647.591v01-00 10/14 RE\1202931BG.docx

BG

здравеопазването в периода след кризата, така че здравните системи да станат 
по-устойчиви, като вниманието се насочи към най-нуждаещите се;

43. подкрепя разработването на нов инструмент или новото използване на 
съществуващите инструменти в държавите членки, които са поели най-големите 
икономически удари, включително чрез подходящо и ефективно използване на 
Европейския механизъм за стабилност (ЕМС);

44. подкрепя ЕЦБ и Комисията в тяхната решимост да направят всичко възможно, за 
да помогнат на европейската икономика да излезе от тази безпрецедентна криза 
по-силна от всякога, като признание на факта, че тази криза не е по вина на която 
и да е държава членка; подкрепя използването на член 122 от ДФЕС за 
предоставяне на финансова помощ на държавите членки в случай на сериозни 
затруднения, дължащи се на извънредни събития извън техния контрол, както и 
на използването на максимална гъвкавост в рамките на Пакта за стабилност и 
растеж (ПСР), свързана с кризата, само дотолкова, доколкото това е абсолютно 
необходимо, за да се реагира на кризата и при условие за последващо връщане 
към балансирани и устойчиви публични сметки;

45. счита, че спешните потребности от ликвидност на нашите дружества, 
по-специално на МСП и самостоятелно заетите лица, следва да бъдат посрещнати 
чрез увеличаване на собствения капитал на ЕИБ и създаването на специален 
извънреден фонд на ЕИБ за осигуряване на ликвидност на МСП, изправени пред 
временен и сериозен спад в техните приходи поради кризата; счита, че средствата 
от този фонд биха могли да се използват за изплащане на възнаграждения или 
дългове и биха били с много нисък или нулев лихвен процент;

46. настоява за проактивна роля на банковия сектор в тази криза, за да се даде 
възможност на предприятията и гражданите, които са финансово засегнати в 
резултат на COVID-19, временно да намалят или да спрат плащанията на дългове 
или ипотечни кредити, да осигурят максимална гъвкавост при третирането на 
необслужваните кредити, да спрат временно изплащането на дивиденти и да 
намалят често прекомерните лихвени проценти по овърдрафти по текущи сметки; 
подчертава, че надзорните органи трябва да демонстрират висока степен на 
гъвкавост за тази цел;

47. подкрепя МСП чрез скрининг на законодателството на ЕС през призмата на 
COVID-19 и ясно намаляване на бюрокрацията, включително регулаторни 
действия, предприети от агенциите на ЕС; освен това счита, че планираното 
законодателство не следва да създава допълнителна несигурност по време на 
кризата; за тази цел призовава за отлагане на стратегията „от фермата до 
трапезата“ и на стратегията за биологичното разнообразие; призовава държавите 
членки да изплатят всичките си неплатени сметки към МСП в срок от седем дни, 
за да се избегне допълнително свиване на паричните средства за МСП;

48. счита, че насоките за държавна помощ следва да бъдат по-гъвкави и de minimis 
подкрепата за селското стопанство и рибарството и допълнителните средства по 
линия на ЕФСИ следва да бъдат увеличени;

49. изисква, като същевременно подчертава необходимостта от въздържане от общи 
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увеличения на данъците, принос от тези, които са се възползвали от тази криза от 
финансова гледна точка, като например продавачите с къси позиции, под формата 
на значителен налог за солидарност за спекулативни къси продажби на 
финансовите пазари; подчертава, че приходите, получени от тези вноски, следва 
да се използват в подкрепа на системите на здравеопазването в регионите, които 
са в най-голяма нужда;

50. счита, че ключовите отрасли следва да бъдат запазени жизнени, като например 
предприятията за комунални услуги, стоманата, транспортният сектор, 
включително чрез подкрепа за рекапитализацията, ако е необходимо, без да се 
нарушава конкуренцията, и като се обръща внимание на опазването на по-малко 
използвани маршрути; подчертава необходимостта от предотвратяване на 
враждебното поглъщане от страна на външни конкуренти на ЕС на ключови 
отрасли, изправени пред внезапен спад на цената на акциите си поради кризата;

51. призовава за механизъм за управление на кризи в транспортния сектор, 
по-специално по отношение на транспорта и доставката на защитни материали и 
ценни стоки;

52. счита, че културното многообразие и културното наследство на Европа трябва да 
бъдат гарантирани по време на тази криза, както и че трябва надлежно да бъдат 
подкрепени занаятчии, музиканти, творци и културни индустрии; подчертава 
необходимостта от подкрепа за сектора на туризма с подходящи политики, като 
например държавни помощи и ресурси от наличните инструменти;

53. припомня, че единният пазар е източникът както на нашия общ просперитет, така 
и на благосъстоянието ни; подчертава, че завършването на вътрешния пазар, 
съюза на капиталовите пазари и банковия съюз могат да стимулират темповете на 
растежа и създаването на работни места;

54. препоръчва мерки в подкрепа на сектора на хранително-вкусовата промишленост 
на ЕС и жизнеспособността на стопанствата по време на кризата, а именно чрез 
подкрепа на ликвидността чрез навременно (предварително) плащане на преките 
плащания и плащанията по втория стълб, гъвкавост в управлението на схемите за 
помощ и при подаването на заявления, наблюдение на пазара и управление на 
кризи (частно складиране, мерки за насърчаване и извънредни мерки, за да се даде 
възможност на Комисията да предложи допълнителни пазарни мерки и 
ограничени във времето дерогации от правото в областта на конкуренцията);

55. призовава за приемането на европейска стратегия за пътуване и туризъм, която да 
позволи на Европа да остане предпочитаната туристическа дестинация в света;

56. призовава за създаването на план за действие при извънредни ситуации за 
критичната инфраструктура, който трябва да гарантира, че цифровите услуги, 
съоръженията за здравеопазване и грижи, енергетиката и доставките на храни 
функционират свободно в рамките на целия единен пазар;

Укрепване на нашата демокрация и нашия европейски начин на живот

57. подчертава, че всички мерки, предприети на национално равнище и/или на 
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равнището на ЕС, трябва да бъдат: в съответствие с принципите на правовата 
държава, строго пропорционални на изискванията на ситуацията, ясно свързани с 
текущата здравна криза, ограничени по време и подложени на редовен контрол;

58. подчертава, че дезинформацията, свързана с COVID-19, е сериозен проблем за 
общественото здраве и че всички граждани имат право на точна и проверена 
информация; призовава цифровия сектор да предприеме необходимите мерки за 
прекратяване на разпространението чрез социалните медии на фалшиви новини, 
невярна информация и слово на омразата във връзка с коронавируса и да защити 
независимите медии като истински гаранти на правото на хората да бъдат 
информирани; счита, че ЕС следва да координира действията на държавите 
членки срещу пропагандата на трети държави, измамниците в интернет и 
киберпрестъпниците, които използват страховете на хората или продават 
свръхскъпи или фалшифицирани медицински материали;

59. призовава държавите членки да предприемат извънредни мерки, които да 
съответстват на засилената комуникация между правителствата и парламентите; 
счита, че журналистите и политическата опозиция трябва да имат безпрепятствен 
достъп до информация и основанията за наложените решения и трябва да са в 
състояние да упражняват контрола си; подчертава ключовото значение на 
прозрачността;

60. изразява категоричното си послание, че Европейският съюз е готов да се ангажира 
със своите граждани; следователно счита, че с оглед на настоящия контекст 
Европейският парламент, Комисията и Съветът следва да обсъдят и установят 
формàта, който би позволил на Конференцията за бъдещето на Европа да започне 
работа при първа възможност; счита, че форматът на конференцията следва да 
бъде адаптиран, за да отразява въпросите, повдигнати от новата реалност, в която 
живеем;

61. подкрепя създаването на специална анкетна комисия за разследване на 
извлечените поуки и въздействието на пандемията от COVID-19, включително 
нейното социално и икономическо въздействие;

Подкрепа за нашите партньори и укрепване на глобалната роля на Европа

62. подчертава факта, че пандемията изисква сътрудничеството и солидарността на 
цялата международна общност с нашите глобални партньори, по-специално със 
страните от Западните Балкани и Източното съседство, както и с тези в Африка и 
Латинска Америка, които трябва да бъдат подкрепяни в усилията им за борба с 
вируса; счита, че ЕС трябва да предостави подкрепа на своите партньори, 
включително дипломатическа подкрепа, като например в случая с Тайван, който 
успешно смекчи въздействието на вируса; поради това счита, че всички 
заинтересовани страни, включително Тайван, следва да бъдат включени в 
срещите, механизмите и дейностите на Световната здравна организация (СЗО), 
особено по време на световната криза, свързана с общественото здраве;

63. счита, че тази криза следва да се разглежда като предупредителен сигнал, който 
убеждава ЕС да използва момента и да укрепва основания на правила 
международен ред и многостранното сътрудничество; призовава за 
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мобилизирането на всички инструменти за външно финансиране, като 
Европейския инструмент за съседство (ЕИС), Инструмента, допринасящ за 
стабилността и мира, Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и 
Европейския фонд за развитие (ЕФР), заедно с инструмента за хуманитарна 
помощ;

64. призовава Комисията да гарантира бързото и пълно прилагане на регламента за 
скрининга на преките чуждестранни инвестиции, включително използването в 
най-пълна степен на всички налични инструменти, по-специално в сектора на 
здравеопазването като стратегически сектор, и да предложи, ако е необходимо, 
по-нататъшно укрепване;

65. препоръчва да се използват пълноценно инструментите за търговска защита и да 
се разработят нови инструменти, ако е необходимо, за да се отговори на 
нарушаващите пазара практики на трети държави;

66. препоръчва да се предприемат мерки за справяне с първопричините за 
предаването на вируса от животни на хора, включително ролята на т.нар. „мокри 
пазари“ (за продажба на бързоразвалящи се продукти), чрез засилено 
сътрудничество на международно равнище; призовава за установяване на 
постоянен диалог между ЕС и Китай, за да се направи оценка на реципрочността 
и съответствието със стандартите, да се гарантират еднакви условия на 
конкуренция, сигурни вериги за промишлени доставки и да се предотвратят 
бъдещи кризи; 

Планиране за бъдещето

67. призовава за стартиране на нова европейска промишлена стратегия, която да 
използва ориентиран към бъдещето подход и отчита необходимостта от 
съчетаване на възстановяването на отраслите, които са най-силно засегнати от 
настоящата ситуация, и необходимостта от неутралност по отношение на 
климата;

68. счита, че Механизмът на ЕС за гражданска защита трябва да бъде развит в 
истински сили на ЕС за гражданска защита, които да разполагат със собствени 
човешки ресурси, да бъдат лесно мобилизирани и готови да действат постоянно 
във всяка извънредна ситуация;

69. призовава за създаването на мрежа на ЕС за здравеопазване от поне една 
(университетска) болница от всяка държава членка, която да служи като 
национален център за разпространение на европейски авангардни медицински 
изследвания и обучение; счита, че тази мрежа следва да включва задължителен и 
редовен обмен на информация, учене на най-добри практики и обмен на персонал;

70. призовава правомощията, бюджетът и персоналът на Европейския център за 
профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по 
лекарствата (EMA) да бъдат значително укрепени, за да им се даде възможност да 
извършват мониторинг на данните от медицински наблюдения, надзор и 
разузнаване, както и да създадат ефективна система за ранно предупреждение и 
реагиране, включително за предоставяне на всеобхватни насоки на държавите 
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членки; призовава Европейският център за профилактика и контрол върху 
заболяванията да се превърне в пълноправна Европейска агенция по 
здравеопазване; предлага експертната група по COVID-19 да бъде превърната в 
постоянен независим експертен екип по въпросите на избухванията на вируси, 
който следва да работи с ECDC за разработване на стандарти, изготвяне на 
препоръки и разработване на протоколи, които да бъдат използвани от Комисията 
и държавите членки в случай на криза;

71. отправя искане към Комисията да представи стратегия относно въздействието 
върху здравеопазването на дълбоките демографски промени, пред които е 
изправена Европа, въз основа на доклада относно въздействието на 
демографските предизвикателства, и да предложи на държавите членки мерки и 
препоръки за по-нататъшно разработване на стабилни здравни системи; счита, че 
за тази цел Комисията следва да вземе предвид въздействието на обезлюдяването 
в няколко региона и области, в които уязвимите граждани се чувстват изоставени 
поради липса на съоръжения и персонал за предоставяне на грижи;

72. призовава за стартиране на нова фармацевтична стратегия за превръщане, наред с 
другото, на плана за действие за европейска здравна автономност в постоянен 
подход с цел намаляване на зависимостта на ЕС от трети държави за предоставяне 
на основни лекарства и медицински материали;

73. призовава за създаването на специален фонд на ЕС за подпомагане на държавите 
членки в укрепването на болничната инфраструктура и здравните услуги през 
идните години, като се гарантират най-високи стандарти на здравеопазване, 
лечение, научни изследвания в областта на здравните науки и иновации;

74. призовава за приемането на европейска стратегия за лицата, полагащи грижи, 
като се признават социалните последици, свързани с промените и загубата на 
работни места, особено за лицата с отговорности за полагане на грижи, които са 
непропорционално жени;

75. счита, че ЕС следва да разработи европейска онлайн образователна платформа за 
училищата и университетите, за да се гарантира, че всички ученици и студенти в 
държавите членки имат достъп до качествени образователни инструменти; счита, 
че тази платформа би могла да служи и като общ ресурсен център за учители, 
ученици и родители, които обучават деца вкъщи, в цяла Европа, като по този 
начин се повишава цялостното качество на образованието във всички държави 
членки;

°

° °

76. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на 
Комисията, на председателя на Европейския съвет и на ротационното 
председателство на Съвета.


