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B9-0144/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o ukrepanju EU za spoprijemanje s pandemijo 
bolezni covid-19 in njenimi posledicami
(2020/2616(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 2 in 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU), ki potrjujeta solidarnost 
kot temeljno vrednoto Evropske unije, in člena 3 PEU, ki določa, da Unija med 
državami članicami uveljavlja svoje vrednote, in sicer ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo ter solidarnost,

– ob upoštevanju členov 6 in 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki 
določata, da je Unija glede zdravja ljudi pristojna za izvajanje ukrepov za podporo, 
uskladitev in dopolnitev ukrepov držav članic in mora spodbujati sodelovanje med 
državami članicami, zlasti sodelovanje za izboljšanje komplementarnosti zdravstvenih 
storitev na čezmejnih območjih,

– ob upoštevanju člena 5 PEU, ki določa, da pri izvajanju pristojnosti Unije veljata načeli 
subsidiarnosti in sorazmernosti,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker širjenje virusa resno vpliva na vsakodnevno življenje vsakega evropskega 
državljana in preizkuša Unijo kot politični subjekt;

B. ker lahko EU ne glede na pristojnosti držav članic na področju zdravstvenega varstva 
pomaga usklajevati njihove ukrepe;

C. ker se je naše gospodarstvo zaustavilo, posledice tega pretresa za evropske državljane, 
samozaposlene, podjetja in delavce pa bodo dramatične;

D. ker solidarnost med državami članicami ni poljubna izbira, temveč obveznost iz pogodb 
in ena izmed temeljnih vrednot Evropejcev;

E. ker je ta kriza trenutek resnice za Evropsko unijo, ki se lahko reši le, če bodo Evropejci 
enotni v solidarnosti in bodo prevzeli odgovornost;

F. ker Evropska unija potrebuje ambiciozen pakt solidarnosti za odzivanje na izredne 
izzive, ki jih je povzročila bolezen covid-19, ki bi vključeval takojšnje ukrepe za boj 
proti virusu, pomoč prizadetim in njihovim družinam, zaščito delavcev in najranljivejših 
oseb v družbi, podporo podjetjem ter zagotovitev dolgoročnega načrta za okrepitev 
odziva Evrope na tovrstne krize v prihodnosti;

1. globoko obžaluje človeško tragedijo, ki jo je pandemija prinesla Evropejcem in 
njihovim družinam ter ljudem po vsem svetu; izraža sožalje vsem, ki so izgubili svoje 
bližnje; iskreno sočustvuje s tistimi, ki so zboleli in se borijo za življenje, pa tudi z 
njihovimi družinami in prijatelji, ter jim želi hitro okrevanje;
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2. pozdravlja vse, ki v prvi liniji bijejo boj proti pandemiji, in je zelo hvaležen vsem, ki 
opravljajo bistvene naloge ohranjanja javnega življenja in storitev ter zagotavljanja 
dostopa do osnovnih dobrin, zlasti zdravnikom, medicinskim sestram, negovalcem, 
čistilcem in vsem članom služb za nujno pomoč ter proizvajalcem hrane in trgovcem, 
prevoznim in poštnim delavcem, pripadnikom policije in oboroženih sil ter njihovim 
družinam;

3. izraža solidarnost z državami, ki jih je najbolj prizadel virus, zlasti z Italijo, Španijo in 
Francijo; poudarja, da bo Evropska unija stala ob strani vseh držav;

4. meni, da je pandemija bolezni covid-19 pokazala, kako pomembno je, da so Evropska 
unija in njene države članice združene v boju proti njej in njenim posledicam;

5. poudarja, da te krize ni mogoče prebroditi s samostojnim ukrepanjem ali dajanjem 
prednosti nacionalnim pristojnostim namesto evropskim; meni, da sta evropska enotnost 
in solidarnost najučinkovitejša načina za boj proti virusu in izhod iz krize, ter poudarja, 
da smo skupaj močnejši;

6. pozdravlja evropsko solidarnost v praksi, ki so jo Komisija in države članice že 
pokazale pri zdravljenju bolnikov, zagotavljanju zdravstvene oskrbe in zaščitne opreme 
ter vračanju evropskih državljanov v domovino;

7. poudarja, da bo Evropski parlament naredil vse v svoji moči in tesno sodeloval z 
drugimi institucijami EU, da bi zagotovil učinkovito pomoč vsaki državi članici, ki jo 
potrebuje za izhod iz krize;

8. zato predlaga ambiciozen in celovit pakt solidarnosti, ki bo temeljil na nizu jasnih 
ciljev, kot so enoten odziv na področju zdravja, usklajeno delovanje za znižanje 
krivulje, izkoriščanje moči raziskav v EU, nudenje pomoči najbolj prizadetim, 
obravnavanje gospodarskih posledic, krepitev naše demokracije in evropskega načina 
življenja, podpiranje naših svetovnih partnerjev in načrtovanje prihodnosti že sedaj;

Zagotavljanje enotnega odziva na zdravstvene izzive

9. poudarja, da je ta kriza pokazala, da potrebujemo več Evrope na področju javnega 
zdravja, pri čemer je treba povečati avtonomijo pri oskrbi s strateško medicinsko 
opremo, pa tudi novo zmogljivost kriznega upravljanja, da bi predvideli tveganja in 
pripravili odzive na nevarnosti za zdravje, ki se povečujejo, v okviru podnebnih 
sprememb in globalizacije;

10. poziva, naj se ustanovi enota za usklajevanje medicinske pomoči EU, ki bo zagotovila 
enoten odziv EU na to krizo, ki vpliva na vse nas v enaki meri; ta enota bi morala 
delovati kot vozlišče za informacije in usklajevanje – tudi za skupno javno naročanje 
zdravil, opreme in zaščitne opreme – ter kot skupina za odzivanje v izrednih razmerah, 
ki lahko zagotovi osnovne potrebščine, medicinsko opremo in zdravstveno osebje za 
območja, ki se soočajo z nenadnim povečanjem okužb; ta enota bi morala delovati kot 
kontaktna točka z zbirko razpoložljivih postelj v enotah za intenzivno oskrbo v realnem 
času in po potrebi usklajevati čezmejni prevoz kritično bolnih bolnikov v bolnišnice v 
drugih državah članicah, ki imajo še vedno zmogljivosti za zdravljenje; vojaške sile bi 
morale po potrebi zagotavljati logistično podporo ter pomagati regionalnim organom in 
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službam za nujno pomoč pri vzpostavljanju poljskih bolnišnic in morda opravljanju 
zračnega prevoza (pri čemer bi lahko uporabili evropsko poveljstvo za zračni prevoz in 
obstoječe strukture Nata; pozdravlja smernice, ki jih je objavila Komisije glede tega, in 
zagotovljeno finančno podporo ter poziva vse države članice, naj sodelujejo po svojih 
močeh;

11. zavrača vse nacionalne prepovedi izvoza zdravil in medicinske opreme v druge države 
članice EU; poudarja, da morajo meje znotraj EU ostati odprte za pretok osebne 
zaščitne opreme, zdravil, krvnih pripravkov in organov; poudarja, da je treba olajšati 
prevoz bolnikov med državami članicami iz preobremenjenih bolnišnic v tiste, kjer so 
še vedno na voljo zmogljivosti;

12. poziva Komisijo, naj prepreči, da bi nacionalni ukrepi izkrivljali pravilno delovanje 
enotnega trga, uskladi proizvodnjo kritičnih zdravil in farmacevtskih izdelkov ter 
opreme, zlasti razkužil za roke, ventilatorjev in mask, ter združi in uskladi digitalne 
proizvodne zmogljivosti, kot je 3D-tiskanje, ki lahko pomagajo pri zamenjavi potrebne 
opreme in zmanjšajo našo odvisnost od zunanjih dobaviteljev;

13. poziva države članice, naj namenijo zadostno pozornost posledicam pandemije za 
duševno zdravje, in predlaga, naj se na ravni EU organizira kampanja za duševno 
zdravje, ki bo državljanom svetovala, kako naj v teh okoliščinah varujejo duševno 
dobro počutje, in jih obveščala, kje po potrebi poiskati nasvet;

14. podpira podaljšanje prehodnega obdobja uredbe EU o medicinskih pripomočkih, da se 
vsa prizadevanja usmerijo v proizvodnjo materiala;

15. poziva k začetku delovanja evropske solidarnostne enote za podporo naših družb, takoj 
ko se odpravijo omejitve premikov, in k razširitvi mandata pobude Prostovoljci EU za 
humanitarno pomoč, da se jim omogoči delovanje na ozemlju EU;

Usklajeno delovanje za sploščitev krivulje

16. poziva Komisijo, naj pripravi učinkovito izhodno strategijo, ki jo bo mogoče izvesti, ko 
bomo prepričani, da je krivulja sploščena, kar lahko vključuje obsežno testiranje, 
osebno zaščitno opremo za državljane in morebitno uporabo aplikacij; poziva Komisijo, 
naj razvije skupen protokol testiranja EU, ki bi ga bilo treba izvajati na skupen, usklajen 
in strukturiran način, vključno s testiranjem na letališčih; spodbuja države članice, naj 
razvijejo bolj sistematično testiranje na okužbo in izpostavljenost virusu ter si 
izmenjujejo dobro prakso;

17. poudarja, da je treba na evropski ravni usklajevati prekinitve letov, izdajanje potovalnih 
nasvetov ter zaprtje notranjih in zunanjih meja; poudarja, da mora nadzor na notranjih 
mejah, ki je sicer potreben kot ukrep ob nepredvidljivih dogodkih, ostati strogo časovno 
omejen, sorazmeren in ga je treba uporabljati le za obdobje, za katero odgovorni 
zdravstveni organi menijo, da je potrebno; poudarja, da moramo ves čas ohranjati 
schengensko območje;

18. poziva države članice, naj državljanom dovolijo, da se prek njihovih ozemelj in varnih 
poti vrnejo v svoje domove in države prebivališča; meni, da je treba uskladiti uvajanje 
zdravstvenih pregledov in karantene ob vstopu; meni, da bi bilo treba okrepiti 
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mehanizem civilne zaščite EU, da bi olajšali skupno vračanje državljanov EU v 
domovino;

19. meni, da je bistveno ohraniti notranje meje EU odprte za blago, in sicer tako, da se 
omogočijo prednostne poti na vseh notranjih schengenskih mejah in zagotovi prost 
pretok pomoči, kot so zdravstveni delavci in zdravila, pa tudi pretok osnovnih 
potrebščin, kot so kmetijske surovine za hrano in druge dobrine na enotnem trgu, 
dobavne verige morajo ostati odprte, prekinitve trgovine in pretoka blaga pa morajo biti 
čim krajše;

20. poziva Komisijo, naj okrepi komunikacijo z javnostjo in zagotovi redno posodabljanje 
informacij o skupnem odzivu EU na izbruh bolezni covid-19, ki bi morale biti 
državljanom EU predstavljene na lahko dostopen in viden način, po možnosti istočasno 
prek kanalov, kot so javne radiotelevizije;

21. poziva k ustrezni uporabi splošne uredbe o varstvu podatkov za omejeno obdobje 
trajanja krize, in sicer glede potrebe po pridobitvi privolitve posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, in dostopa do anonimiziranih podatkov o premikih po vsej 
EU, da bi se pandemija zajezila in bi se umetna inteligenca, podatkovna analitika in 
superračunalniška orodja uporabila za analizo podatkov, ki so potrebni za boj proti 
širjenju virusa; podpira razvoj platforme za kartiranje za prihodnje krize, ki se bo 
financirala prek programa Obzorje in z uporabo obstoječih tehnologij, kot je Galileo;

22. spodbuja države članice, naj bolje usklajujejo socialno in davčno zakonodajo, da bi se 
izognili prehodu na sisteme socialne varnosti in davčne sisteme za čezmejne delavce 
zaradi nujnih ukrepov, kot je delo na domu, in naj uskladijo svoje politike dohodkovne 
podpore, da bi zagotovile vključitev vseh čezmejnih delavcev, malih in srednjih podjetij 
ter samozaposlenih oseb, ki poslujejo čezmejno; meni, da bi bilo treba v obmejnih 
regijah uporabiti posebno obravnavo, ki bi obmejnim delavcem omogočila, da še naprej 
prečkajo meje, na primer s posebnim potrdilom ali vinjeto za prednostne poklice, kot so 
zdravstveni delavci, pa tudi za druge sektorje in poklice, s čimer bi si na koncu 
prizadevali vzpostaviti usklajen sistem;

Izkoriščanje moči raziskav

23. pozdravlja pobudo Komisije za dodelitev neposrednih sredstev iz programa 
Obzorje 2020 za boj proti virusu; poziva, naj se z dodatnimi finančnimi sredstvi 
okrepijo prizadevanja za financiranje hitrih raziskav o cepivu in/ali zdravljenju;

24. poziva države članice, naj vsa razpoložljiva sredstva za raziskave in razvoj usmerijo v 
programe, ki so namenjeni razumevanju poteka te bolezni, pospeševanju 
diagnosticiranja in testiranja ter razvijanju cepiva;

25. je prepričan, da bi morali evropski raziskovalci, inovativna mala in srednja podjetja ter 
gospodarske panoge svetu nuditi zdravilo, hkrati pa ustvariti delovna mesta in 
spodbuditi rast;

26. pozdravlja odločitev Evropske agencije za zdravila (EMA) o uvedbi skrajšanih 
postopkov za testiranje in odobritev zdravil ali cepiv, povezanih z boleznijo covid-19; 
meni, da bi morala zgoraj omenjena enota za usklajevanje medicinske pomoči EU 
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usklajevati razpoložljivost proizvodnih obratov cepiva, s čimer bi zagotovili, da bi lahko 
proizvedli na stotine milijonov cepiv v najkrajšem možnem času, ko bo na voljo, in jih 
dali na voljo po pošteni ceni, pri tem pa je treba upoštevati javne naložbe v te raziskave;

27. poziva Komisijo, naj še naprej razvija svoje zmogljivosti za storitve v oblaku, da bi si 
subjekti, ki se ukvarjajo z razvojem zdravljenja in/ali cepiv, lažje izmenjavali 
raziskovalne in zdravstvene podatke na ravni EU; podpira načrte za vzpostavitev 
platforme EU z raziskovalnimi podatki in ustanovitev podatkovnega centra EU za 
usklajevanje v nujnih primerih, ki bi EU lahko pomagali pri zbiranju podatkov in 
kliničnem uvajanju, opredeljevanju vzorcev ravnanja, tokov ljudi in ključnih 
proizvodov ter uporabi napovednih analiz; meni, da je nujno treba razviti skupne 
standarde EU za zbiranje podatkov in analizo, da bi imeli skupno zbirko podatkov;

Nudenje pomoči najbolj prizadetim

28. poudarja, da pandemija ne vpliva le na zdravstvo, temveč prinaša velike posledice tudi 
za delavce, zaposlene, samozaposlene ter mala in srednja podjetja, ki so hrbtenica naše 
družbe; meni, da mora Komisija skupaj z državami članicami sprejeti vse možne 
ukrepe, da bi preprečila čim večjo izgubo delovnih mest, pri tem pa posebno pozornost 
nameniti tistim, ki še okrevajo po finančni krizi;

29. meni, da morajo države članice sprejeti ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da bodo 
delavci v Evropi, vključno s samozaposlenimi, zaščiteni pred izgubo dohodka, kadar je 
to mogoče, in da bodo najbolj prizadeta podjetja, zlasti mala in srednja podjetja, imela 
potrebno podporo in finančno likvidnost;

30. poziva k vzpostavitvi evropskega sistema, ki bo podpiral delo s krajšim delovnim časom 
s podporo države in pokril del izgube plače zaposlenega zaradi krajšega delovnega časa; 
pozdravlja predlog Komisije o začasni podpori zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (SURE), saj je treba nujno zaščititi delovna mesta in plače, dokler ne 
bo sprejet prihodnji predlog Komisije o potencialnem evropskem sistemu 
pozavarovanja za primer brezposelnosti; ta začasni instrument je treba uporabiti hitro in 
učinkovito v najbolj prizadetih regijah in državah članicah;

31. poudarja, da je treba zagotoviti varnost in zaščito najranljivejših posameznikov, zlasti 
invalidov, otrok, starejših in oseb, ki jim grozi nasilje v družini, vključno z 
zagotavljanjem alternativnih zatočišč v obdobjih omejitve izhoda;

32. poziva države članice, naj pri oblikovanju strategij za boj proti bolezni covid-19 
posebno pozornost namenijo zapostavljenim skupnostim, narodnostnim manjšinam in 
zlasti Romom;

33. meni, da bi bilo treba študentom v okviru programa Erasmus+ omogočiti, da po koncu 
pandemije nadaljujejo študijski program, in poziva, naj se podaljšajo vsi roki za 
raziskovalne in izobraževalne projekte; je pripravljen pomagati raziskovalcem EU z 
zmanjšanjem upravnega bremena in zagotovitvijo stalnosti zaposlitve in programov za 
raziskovalce s samodejnim šestmesečnim podaljšanjem;

34. meni, da bi bilo treba v zvezi s kmetijstvom in proizvodnjo hrane sprejeti ukrepe, s 
katerimi bi zagotovili, da bo dovolj osebja za obiranje pridelkov, vključno s sezonskimi 
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in čezmejnimi delavci, in sicer pod pravimi pogoji (zdravstveno spričevalo, 
individualna nastanitev itd.);

35. meni, da morajo biti delavci v prometnem sektorju med prednostnimi skupinami, ki jih 
je treba zaščititi, med drugim s tem, da imajo dostop do razkužila za roke in varnih 
parkirišč, kjer bodo na voljo hrana, stranišča in prhe z ustreznimi sanitarnimi standardi;

36. poziva Komisijo in države članice, naj uporabijo ukrepe, ki jih podpira EU, za testiranje 
in zagotavljanje zdravstvene oskrbe migrantom in beguncem, ki so trenutno na zunanjih 
mejah EU, zlasti v Grčiji;

Obravnavanje gospodarskih posledic z ambicioznim načrtom za oživitev gospodarstva

37. meni, da za krizo ni kriva nobena država članica, da pa vse občutijo njene ogromne 
gospodarske posledice; meni, da je najbolj prizadela delavce, zaposlene, 
samozaposlene, družinska podjetja ter mala in srednja podjetja, ki so hrbtenica naše 
družbe in evropskega gospodarstva, in da preživetje malih in srednjih podjetij in 
enotnega trga dejansko pomeni preživetje evropskega gospodarstva;

38. meni, da je treba storiti veliko več, da bi premagali krizo in odpravili njene gospodarske 
in družbene posledice, ter poudarja, da gre za novo in edinstveno krizo, zato so potrebne 
prožnost, ustvarjalnost in inovativnost, predvsem pa enotne rešitve na ravni EU, ki bodo 
sorazmerne s tem izzivom;

39. meni, da EU potrebuje ambiciozen načrt za oživitev gospodarstva po krizi, da bi ga 
spodbudila, hkrati pa sprožila ekološki prehod in digitalno preobrazbo naših družb ter 
oblikovala evropski način življenja za 21. stoletje; meni, da bi morali EU in ECB v 
odziv na pandemijo v ta načrt za oživitev prispevati skupno več kot 1 bilijon EUR, 
skupaj s prizadevanji EU in držav članic pa bi se ta znesek moral povečati na 3 bilijone 
EUR, vanj pa bi morala biti vključena vsa obstoječa orodja za zagotavljanje finančne 
solidarnosti in razvoj novih, skupno financiranih finančnih instrumentov in virov 
dohodka, ki bi morali biti dovolj obsežni in z zadostno zapadlostjo, da bi bili dodobra 
učinkoviti, da bi vsem državam članicam in EU omogočili, da podprejo regije, ki pomoč 
najbolj potrebujejo;

40. meni, da bi bilo treba uporabiti vsa razpoložljiva sredstva in neporabljena finančna 
sredstva v sedanjem proračunu EU, vključno s presežnimi in neporabljenimi sredstvi ter 
skladom za prilagoditev globalizaciji, da bi hitro nudili finančno pomoč najbolj 
prizadetim regijam in podjetjem ter omogočili največjo možno prožnost pri porabi 
sredstev, hkrati pa še naprej spoštovali načelo dobrega finančnega poslovodenja in 
zagotovili, da bodo sredstva dosegla tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo; zato pozdravlja 
nedavni predlog Komisije za vzpostavitev instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči;

41. v zvezi s tem pozdravlja napoved Komisije, da bo pregledala svoj predlog naslednjega 
večletnega finančnega okvira; meni, da oblika, obseg in financiranje proračuna EU ne 
ustrezajo svojemu namenu; poziva Svet, naj čim prej doseže dogovor o novem predlogu 
naslednjega večletnega finančnega okvira, ki mora biti bistveno višji, če naj bo resničen 
instrument solidarnosti in kohezije, odražati prave prednostne naloge in zajemati 
zadostno rezervo za nepredvidene dogodke, vključno s prihodnjimi pandemijami, pa 
tudi znatno več sredstev za naložbe in raziskave, da bi spodbudili ponovni zagon po 
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krizi, vključno s strategijo za zagon malih in srednjih podjetij, novo evropsko strategijo 
za turizem in podporo kulturnemu in izobraževalnemu sektorju; pričakuje, da bo 
Komisija, če sporazum o naslednjem večletnem finančnem okviru ne bi bil dosežen, 
predlagala načrt izrednih ukrepov za podaljšanje trajanja sedanjih programov 
financiranja po 31. decembru 2020, in sicer na podlagi sedanjega večletnega finančnega 
okvira, tudi tako, da obstoječe programe preusmeri na odpravljanje posledic pandemije 
koronavirusa;

42. poziva k ustanovitvi solidarnostnega sklada EU za posledice koronavirusa v višini vsaj 
50 milijard EUR, od tega največ 20 milijard EUR v obliki nepovratnih sredstev poleg 
zgornje meje večletnega finančnega okvira in do 30 milijard EUR v obliki posojil, 
jamčena s proračunom EU (oboje izplačano v prvih dveh letih naslednjega večletnega 
finančnega okvira ali, če dogovor o večletnem finančnem okviru ne bi bil dosežen, 
razporejeno v času trajanja izrednih razmer), da bi podprli finančna prizadevanja 
zdravstvenih sektorjev vseh držav članic med krizo, pa tudi naložbe v sektor 
zdravstvenega varstva v obdobju po krizi, da bi sistemi zdravstvenega varstva postali 
odpornejši, vendar bi se bilo treba osredotočiti na tiste sisteme, ki pomoč najbolj 
potrebujejo;

43. podpira razvoj novega instrumenta ali novih načinov uporabe obstoječih instrumentov v 
državah članicah, ki so utrpele največjo gospodarsko škodo, vključno z ustrezno in 
učinkovito uporabo evropskega mehanizma za stabilnost;

44. podpira ECB in Komisijo pri njuni odločenosti, da po najboljših močeh pomagata 
evropskemu gospodarstvu, da izstopi iz te hude krize, kakršne doslej še ni bilo, in 
priznava, da zanjo ni bila kriva nobena država članica; podpira uporabo člena 122 
PDEU za zagotavljanje finančne pomoči državam članicam v resnih težavah zaradi 
izjemnih okoliščin, nad katerimi nimajo nikakršnega nadzora, in uporabo največje 
prožnosti v okviru Pakta za stabilnost in rast v zvezi s krizo, a le, če je to nujno 
potrebno za odziv na krizo in če bodo zatem znova vzpostavljene uravnotežene in 
vzdržne javne finance;

45. meni, da bi bilo treba nujne likvidnostne potrebe naših podjetij, zlasti malih in srednjih 
podjetij in samozaposlenih, obravnavati s povečanjem lastniškega kapitala EIB in 
vzpostavitvijo posebnega izrednega sklada EIB, ki bi malim in srednjim podjetjem, ki 
se zaradi krize soočajo z začasnim in velikim upadom prihodkov, zagotavljal likvidnost; 
meni, da bi se denar iz tega sklada lahko uporabil za izplačilo plač ali odplačilo dolgov, 
imel pa bi zelo nizko ali nično obrestno mero;

46. vztraja pri proaktivni vlogi bančnega sektorja v tej krizi, da bi podjetjem in 
državljanom, ki imajo zaradi covida-19 finančne težave, začasno znižali dolgove ali 
hipotekarne kredite oziroma začasno zadržali njihovo odplačevanje, zagotovili kar 
največjo prožnost pri obravnavi slabih posojil, začasno zadržali izplačila dividend in 
znižali pogosto previsoke obrestne mere za prekoračitev stanja na tekočem računu; 
poudarja, da morajo zato nadzorniki pokazati visoko stopnjo prožnosti;

47. podpira mala in srednja podjetja s pregledom zakonodaje EU z vidika covida-19 in 
znatnim zmanjšanjem birokracije, vključno z regulativnimi ukrepi agencij EU; poleg 
tega meni, da načrtovana zakonodaja ne bi smela povzročati dodatne negotovosti med 
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krizo; zato poziva, da se strategiji „od vil do vilic“ in „biotska raznovrstnost“ preložita; 
poziva države članice, naj v sedmih dneh plačajo vse svoje neporavnane račune malim 
in srednjim podjetjem, da bi se izognili dodatnemu finančnemu pritisku nanje;

48. meni, da bi morale biti smernice o državni pomoči prožnejše in da bi bilo treba povečati 
minimalno podporo za kmetijstvo in ribištvo ter dodatna sredstva sklada EFSI;

49. poudarja, da se je sicer treba vzdržati splošnega povečanja davkov, a zahteva, da svoje 
prispevajo tisti, ki so imeli od te krize finančno korist, kot so na primer prodajalci na 
kratko, in sicer v obliki znatne solidarnostne dajatve na špekulativno prodajo na kratko 
na finančnih trgih; poudarja, da bi bilo treba prihodke od teh prispevkov uporabiti za 
podporo sistemom zdravstvenega varstva v regijah, ki pomoč najbolj potrebujejo;

50. meni, da bi bilo treba ključne industrijske panoge, kot so komunalna podjetja, jeklarstvo 
in prometni sektor, ohranjati pri življenju, tudi prek podpore dokapitalizaciji, če bi bila 
potrebna, ne da bi pri tem izkrivljali konkurenco, pozornost pa je treba nameniti 
ohranjanju manj pogostih poti; poudarja, da je treba preprečiti sovražne prevzeme 
zunanjih konkurentov EU v ključnih panogah, v katerih je zaradi krize nenadoma padla 
vrednost delnic;

51. poziva k mehanizmu kriznega upravljanja v prometnem sektorju, zlasti v zvezi s 
prevozom in dobavo zaščitnega materiala in dragocenega blaga;

52. meni, da je treba med to krizo varovati evropsko kulturno raznolikost in dediščino ter 
ustrezno podpreti obrtnike, glasbenike, ustvarjalce in kulturne panoge; poudarja, da je 
treba podpreti turistični sektor z ustreznimi politikami, kot so državna pomoč in viri iz 
razpoložljivih instrumentov;

53. opozarja, da je enotni trg vir tako naše skupne blaginje kot dobrobiti; poudarja, da lahko 
dokončna vzpostavitev notranjega trga, unije kapitalskih trgov in bančne unije spodbudi 
rast in ustvari delovna mesta;

54. se zavzema za ukrepe za podporo agroživilskemu sektorju EU in sposobnosti preživetja 
kmetij med krizo, in sicer z likvidnostno podporo prek pravočasnih (pred)plačil 
neposrednih in sekundarnih izplačil v okviru drugega stebra, prilagodljivostjo pri 
upravljanju programov pomoči in vlaganju zahtevkov, spremljanjem trga in kriznim 
upravljanjem (zasebno skladiščenje, promocijski ukrepi in izredni ukrepi, ki bi Komisiji 
omogočili, da predlaga dodatne tržne ukrepe in časovno omejena odstopanja od 
konkurenčnega prava);

55. poziva k sprejetju evropske potovalne in turistične strategije, s katero bi Evropa lahko 
ostala najbolj priljubljena turistična destinacija na svetu;

56. poziva k oblikovanju načrta ukrepov za kritično infrastrukturo, ki mora zagotavljati 
prosto delovanje digitalnih storitev, zdravstvenih storitev in storitev oskrbe, oskrbe z 
energijo in preskrbe s hrano na celotnem enotnem trgu;

Krepitev naše demokracije in evropskega načina življenja

57. poudarja, da morajo biti vsi ukrepi, sprejeti na nacionalni ravni in/ali na ravni EU, v 
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skladu z načelom pravne države, strogo sorazmerni s potrebami v danih razmerah, 
povezanih s sedanjo zdravstveno krizo, in časovno omejeni ter jih je treba redno 
pregledovati;

58. poudarja, da so dezinformacije glede covida-19 velik problem za javno zdravje in da 
imajo vsi državljani pravico do točnih in preverjenih informacij; poziva digitalni sektor, 
naj sprejme potrebne ukrepe, s katerimi bi prek družbenih medijev preprečili širjenje 
lažnih novic, napačnih informacij in sovražnega govora v zvezi s koronavirusom ter 
zaščitili neodvisne medije, ki ljudem zagotavljajo uresničevanje pravice do 
obveščenosti; meni, da bi morala EU usklajevati ukrepe držav članic zoper propagando 
tretjih držav, spletne goljufe in kibernetske kriminalce, ki izkoriščajo strah pri ljudeh ali 
prodajajo precenjen ali ponarejen medicinski material;

59. poziva države članice, naj sprejmejo izredne ukrepe, ki bodo ustrezali intenzivnejšemu 
komuniciranju med vladami in parlamenti; meni, da morajo imeti novinarji in politična 
opozicija neoviran dostop do informacij in razlogov za uvedene ukrepe ter možnost 
nadzora; poudarja, da je preglednost ključnega pomena;

60. želi podati jasno sporočilo, da je Evropska unija pripravljena sodelovati s svojimi 
državljani; zato meni, da bi morali glede na trenutne razmere Evropski parlament, 
Komisija in Svet razpravljati in se dogovoriti, kako bi lahko konferenca o prihodnosti 
Evrope čim prej začela delovati; meni, da je treba prilagoditi obliko konference, da bo 
odražala vprašanja, ki so se izoblikovala v novi realnosti, v kateri živimo;

61. podpira ustanovitev posebnega preiskovalnega odbora o izkušnjah, pridobljenih pri 
pandemiji covida-19, in njenih učinkih, vključno z družbenimi in gospodarskimi učinki;

Podpiranje naših partnerjev in krepitev vloge Evrope v svetu

62. poudarja, da pandemija terja sodelovanje in solidarnost celotne mednarodne skupnosti z 
našimi svetovnimi partnerji, zlasti z državami Zahodnega Balkana in vzhodnim 
sosedstvom, pa tudi z državami Afrike in Latinske Amerike, ki jih je treba podpreti pri 
njihovih prizadevanjih za boj proti virusu; meni, da mora EU zagotoviti podporo svojim 
partnerjem, tudi diplomatsko, na primer Tajvanu, ki je uspešno ublažil posledice virusa; 
zato meni, da bi bilo treba vse zadevne strani, vključno s Tajvanom, vključiti v srečanja, 
mehanizme in dejavnosti Svetovne zdravstvene organizacije, zlasti v času svetovne 
krize na področju javnega zdravja;

63. meni, da bi bilo treba to krizo jemati kot poziv k streznitvi, ki bi EU spodbudil, da 
izkoristi priložnost in okrepi mednarodni red, ki temelji na pravilih, in večstransko 
sodelovanje; poziva, naj se poleg instrumenta za humanitarno pomoč uporabljajo tudi 
vsi instrumenti za zunanje financiranje, kot so evropski instrument sosedstva, 
instrument za prispevanje k stabilnosti in miru, instrument za razvojno sodelovanje in 
Evropski razvojni sklad;

64. poziva Komisijo, naj zagotovi hitro in celovito izvajanje uredbe o pregledu neposrednih 
tujih naložb, vključno z uporabo vseh razpoložljivih orodij v čim večji meri, zlasti v 
zdravstvenem sektorju, ki je strateškega pomena, in naj po potrebi predlaga njeno 
dodatno okrepitev;
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65. priporoča, da se v celoti izkoristijo instrumenti trgovinske zaščite in da se po potrebi 
razvijejo nova orodja, da bi odpravili prakse tretjih držav, ki izkrivljajo trg;

66. priporoča sprejetje ukrepov za odpravo temeljnih vzrokov za prenos virusa z živali na 
ljudi, vključno z vlogo tržnic svežega blaga, prek okrepljenega sodelovanja na 
mednarodni ravni; poziva k vzpostavitvi stalnega dialoga med EU in Kitajsko, da bi 
ocenili vzajemnost in skladnost s standardi, zagotovili enake konkurenčne pogoje in 
industrijske dobavne verige ter preprečili prihodnje krize; 

Načrtovanje za prihodnost

67. poziva k uvedbi nove evropske industrijske strategije, ki bi temeljila na v prihodnost 
usmerjenem pristopu in upoštevala, da mora oživitev panog, ki so jih najbolj prizadele 
trenutne razmere, potekati skupaj s prizadevanji za podnebno nevtralnost;

68. meni, da je treba mehanizem EU na področju civilne zaščite razviti v pravo civilno 
zaščito EU, ki bo imela lastne človeške vire, bo zlahka mobilizirana in vedno 
pripravljena za ukrepanje v vseh izrednih razmerah;

69. poziva k ustanovitvi mreže zdravstvene akademije EU, v kateri naj bo vsaj ena 
(univerzitetna) bolnišnica iz vsake države članice, ki bo delovala kot nacionalno 
difuzijsko vozlišče za vrhunske evropske medicinske raziskave in usposabljanje; meni, 
da bi morala ta mreža vključevati obvezno in redno izmenjavo informacij, učenje 
najboljših praks in izmenjavo osebja;

70. poziva, naj se bistveno okrepijo pristojnosti, proračun in osebje Evropskega centra za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni in Evropske agencije za zdravila, da bi lahko 
spremljala podatke o zdravstveni oskrbi, nadzorne in obveščevalne podatke ter 
vzpostavila učinkovit sistem zgodnjega opozarjanja in odzivanja, vključno z 
zagotavljanjem celovitih smernic za države članice; poziva, naj se Evropski center za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni preoblikuje v polno delujočo evropsko agencijo 
za zdravje; predlaga, da bi morala skupina strokovnjakov za covid-19 postati stalna 
neodvisna strokovna skupina za izbruhe virusa in bi morala sodelovati z Evropskim 
centrom za preprečevanje in nadzor bolezni pri oblikovanju standardov, izdajanju 
priporočil in razvijanju protokolov, ki bi jih Komisija in države članice uporabljale v 
primeru krize;

71. poziva Komisijo, naj na podlagi poročila o učinku demografskih izzivov pripravi 
strategijo v zvezi z učinkom velikih demografskih sprememb na zdravstveno varstvo, s 
čimer se Evropa sooča, ter predlaga ukrepe in priporočila državam članicam za nadaljnji 
razvoj zanesljivih sistemov zdravstvenega varstva; v zvezi s tem meni, da bi morala 
Komisija upoštevati učinek depopulacije v več regijah in območjih, kjer se ranljivi 
državljani čutijo zapostavljene zaradi pomanjkanja objektov in osebja za oskrbo;

72. poziva k uvedbi nove farmacevtske strategije, ki bi med drugim evropski akcijski načrt 
za zdravstveno avtonomijo preoblikovala v trajni pristop, da bi se zmanjšala odvisnost 
EU od tretjih držav pri zagotavljanju najpomembnejših zdravil in medicinskega 
materiala;

73. poziva k vzpostavitvi namenskega sklada EU za pomoč državam članicam pri 
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izboljšanju njihove bolnišnične infrastrukture in zdravstvenih storitev v prihodnjih letih, 
pri čemer je treba zagotoviti najvišje standarde zdravstvenega varstva, zdravljenja, 
raziskav na področju zdravstvenih ved in inovacij;

74. poziva k sprejetju evropske strategije za negovalce v odziv na družbene učinke, 
povezane s spremembami in izgubo delovnih mest, zlasti za osebe, ki imajo obveznosti 
oskrbe, med katerimi je nesorazmerno veliko žensk;

75. meni, da bi morala EU razviti evropsko spletno izobraževalno platformo za šole in 
univerze, ki bi vsem učencem, dijakom in študentom v državah članicah zagotavljala 
dostop do kakovostnih izobraževalnih orodij; meni, da bi lahko ta platforma služila tudi 
kot skupno zbirališče virov za učitelje, učence in starše, ki otroke šolajo na domu, po 
vsej Evropi, s čimer bi se izboljšala splošna kakovost izobraževanja v vseh državah 
članicah;

°

° °

76. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsednici Komisije, 
predsedniku Evropskega sveta in aktualnemu predsedstvu Sveta.


