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

Европейският парламент,

– като взе предвид член 6, буква а) от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид всички инициативи, предложени до момента от институциите на 
ЕС в отговор на избухването на епидемията от коронавирус 2019 (COVID-19),

– като взе предвид изявленията Съвета и Комисията от 16-и април 2020 г. относно 
координираните действия на ЕС за борба с пандемията от коронавирус и нейните 
последици,

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

А. като има предвид, че COVID-19 се причинява от тежък остър респираторен 
синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2) като има предвид, че първият случай на 
COVIC-19 беше диагностициран в Китай през ноември 2019 г.; като има предвид, 
че оттогава вирусът се разпространява бързо по целия свят;

Б. като има предвид, че китайското правителство е знаело за развитието на новия 
вирус много преди Световната здравна организация (СЗО) и останалата част от 
света да бъдат официално информирани;

В. като има предвид, че над 1,5 милиона души по целия свят са били 
диагностицирани с COVID-19 и повече от 100 000 души са починали в резултат на 
заразяването; като има предвид, че на 11 март 2020 г. СЗО обяви избухването на 
COVID-19 за пандемия в световен мащаб;

Г. като има предвид, че сериозността на COVID-19 не се ограничава само до това, че 
води до висок процент на смъртност сред определени групи от населението, като 
възрастните хора и хората със съпътстващи заболявания, но се изразява също така 
и в претоварването на ограничения капацитет на болниците; като има предвид 
обаче, че все още липсват точни статистически или научни данни относно 
процента на смъртност от вируса по отношение на определени възрастови групи и 
разпространението сред населението като цяло, което води до несигурност 
относно правилната реакция спрямо вируса; като има предвид, че COVID-19 може 
да бъде разпространяван, дори когато хората са все още без симптоми, като по 
този начин е възможно те неволно да предават вируса;

Д. като има предвид, че ще отнеме няколко месеца, за да се разработи и подложи на 
изпитание ваксина срещу COVID-19; като има предвид, че понастоящем няма 
налично лечение;
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Е. като има предвид, че повечето държави членки започнаха да прилагат сериозни 
мерки за ограничаване на разпространението на епидемията едва през март 
2020 г.; като има предвид, че тези мерки включват обявяването на извънредни 
ситуации, които ограничават основните права на гражданите; като има предвид, 
че мерките, предприети в повечето държави членки, са насочени към 
„изравняване на кривата“ чрез социално дистанциране;

Ж. като има предвид, че първите координирани мерки на Комисията в отговор на 
избухването на епидемията бяха обявени едва на 13 март, няколко седмици след 
като в Европа бяха открити първите случаи;

З. като има предвид, че Европейският център за профилактика и контрол върху 
заболяванията (ECDC) е агенцията на ЕС, която има за цел да укрепи защитата на 
Европа срещу инфекциозни заболявания; като има предвид, че основните му 
задачи са наблюдението, събирането на данни относно епидемиите, ответните 
действия, научните становища, микробиологията, готовността, обучението в 
областта на общественото здраве, международните отношения и комуникацията в 
областта на здравеопазването;

И. като има предвид, че Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) се оказа 
напълно неефективна при справянето с кризата с коронавируса, въпреки че 
разполага със значителни ресурси и представителства в почти всяка държава в 
света;

Й. като има предвид, че тази световна пандемия има важни последици за 
геополитиката, включително политическа нестабилност в нови области и 
изостряне на съществуващата политическа нестабилност, глобална рецесия и 
финансови предизвикателства, последици, свързани със социалните и 
икономическите неравенства, преки последици върху пазара на природни ресурси 
и предефиниране на ролята на някои държави в техните глобални вериги за 
доставки;

К. като има предвид, че произтичащите от кризата проблеми с доставките в 
стратегическите сектори подчертаха загубата на суверенитет и силната 
зависимост на европейската промишленост от производството в трети държави, 
особено в Китай, по-специално в стратегически сектори като 
автомобилостроенето, фармацевтичната промишленост и електрониката;

Л. като има предвид, че предизвиканата от коронавируса криза демонстрира 
значението на европейското селскостопанско производство и на неговия 
капацитет да отговори на вътрешното търсене; като има предвид, че в същото 
време вносът от трети страни се срива поради реорганизацията на световната 
търговия, причинена от този вирус;

М. като има предвид, че правоприлагащите органи, включително служителите в 
затворите, играят ключова роля по време на кризата и за прилагането на спешните 
мерки, често без подходяща защитна екипировка, която е необходима за 
изпълнението на тяхната много деликатна мисия;

Н. като има предвид, че избухването на COVID-19 оказва огромно въздействие 
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върху нашите общества и върху нашите икономики, пазари на труда и социални 
системи;

1. изразява своите най-искрени съболезнования към всички, които са загубили 
любими хора вследствие на избухването на COVID-19; изразява своята 
благодарност към предоставящите основни услуги на първа линия в борбата с 
епидемията, включително, но не само, на медицинския персонал, на 
правоприлагащите органи и на лицата, участващи в производството и 
разпространението на храни;

2. изразява дълбоката си загриженост във връзка с огромния брой инфекции с 
COVID-19, нарастващия брой пациенти със симптоми на COVID-19 и постоянно 
нарастващия брой на смъртните случаи, причинени от пандемията; изразява 
особена загриженост по отношение на положението в Испания и Италия, където 
избухването на пандемията е най-сериозно, и е дълбоко разтревожен от 
положението в болниците, затруднени от броя на пациентите, нуждаещи се от 
незабавно лечение; изразява своето дълбоко възхищение и най-искрените си 
благодарности към всички доставчици на здравни грижи;

3. припомня, че общественото здравеопазване и социалната сигурност не са от 
компетентността на ЕС, а от тази на държавите членки, като отразяват 
приоритетите на всяка държава членка;

4. изразява съжаление, че въпреки развитието на пандемия правителствата на 
повечето държави членки бяха крайно неподготвени, както показа липсата на 
налични физически защитни средства, както и липсата на пресметнат подход за 
ефективно противодействие на пандемията; отбелязва, че Комисията пасивно 
наблюдаваше избухването на епидемията в ЕС и не обърна внимание на 
превръщането на ситуацията в една драматична здравна, социална и 
икономическа криза; изразява учудване от факта, че правителствата било не 
наблюдаваха, било не проявяваха интерес към наблюдението на кризата и 
нейното развитие в Китай;

5. припомня, че ЕС Съюзът разполага с правомощия да предприема действия за 
подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите членки в 
защита на човешкото здраве; отбелязва, че Комисията не предприе никакви 
значими действия за подкрепа на държавите членки при координиране или 
допълване на действията на им; с оглед на това изразява съжаление от факта, че 
Комисията не изпълнява мандата, предоставен ѝ от Договорите; поради това 
призовава за запазване на суверенитета на държавите членки, тъй като държавата 
все още е най-добре подготвена да реагира на заплахи за общественото здраве;

6. изисква надлежна оценка на ролята и функционирането на Европейския център за 
профилактика и контрол върху заболяванията, за да се прецени дали той не се е 
провалил в изпълнението на своята мисия;

7. приветства доброволната двустранна помощ, предоставена от някои държави 
членки или частни субекти в рамките на държавите членки, като например прием 
при пациенти, осигуряване на защитна екипировка или изпращане на лекари;
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8. изразява съжаление относно факта, че има остър недостиг на защитни костюми, 
маски и дезинфектанти в почти всички държави членки; счита, че този недостиг 
можеше да бъде предотвратен, ако държавите членки и Комисията бяха по-
активни в реагирането на епидемията; отбелязва със загриженост, че някои 
държави членки са посъветвали широката общественост да не носи маски за лице, 
за които е доказано, че намаляват предаването в източните общества; счита, че 
тази дезинформация се разпространява поради недостига на защитна екипировка;

9. взема под внимание законодателното предложение на Комисията за отлагане на 
прилагането на Регламента за медицинските изделия (COM(2020)0144); призовава 
Комисията до края на годината да оцени дали този регламент отговаря на новите 
предизвикателства, възникнали в резултат на кризата с COVID-19 и, ако е 
целесъобразно, да изготви законодателно предложение за преразглеждане;

10. счита, че пасивността на Комисията и правителствата на повечето държави 
членки на ранен етап от кризата наложи много по-брутално реагиране на COVID-
19; счита, че ранното затваряне на външните граници на ЕС или дори системни 
проверки на температурата на летищата можеха да спестят затварянето на 
вътрешните граници на ЕС; изразява съжаление по-специално относно факта, че 
един от аргументите против затварянето на външните граници е, че то би 
обслужвало интересите на т.нар. десни популисти - решение, което изложи на 
опасност живота на хиляди граждани на държавите членки поради идеологически 
съображения и политическа инструментализация;

11. счита, че ранното прилагане на стратегия за тестване и проследяване, както бе 
приложена в Южна Корея, можеше да спомогне за идентифицирането на 
инфекции, изолирането на горещите точки и по този начин да сведе до минимум 
въздействието на COVID-19; счита, че липсата на такива проверки наложи 
пълното затваряне и преустановяването на дейности в целия ЕС;

12. настоява, че предвид сериозността на кризата, нейното преодоляване следва да 
има предимство спрямо всички останали планове; призовава ЕС да гарантира, че 
държавите членки разполагат с достатъчно финансови средства, за да осигурят 
без забавяне необходимите инвестиции за оказване на подкрепа на МСП и на 
сектора на общественото здравеопазване; призовава Комисията да позволи на 
държавите членки да прилагат всички необходими парични и фискални мерки в 
подкрепа на предприятията, включително чрез намаляване на регулаторния 
натиск, например чрез създаване на инструменти за улесняване на 
съответствието, в случаите, в които нормалните механизми биха създали 
административна тежест;

13. призовава Европейския съвет да преосмисли политическите си приоритети, а 
Комисията да промени радикално своите регулаторни амбиции отпреди кризата; 
счита, че сега е моментът прагматизмът да бъде поставен на първо място и да се 
отложат новите законодателни инициативи, предвидени в работната програма на 
Комисията;

14. призовава за цялостно преориентиране на приоритетите за многогодишната 
финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г., като се вземе предвид 
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социално-икономическото въздействие на пандемията в средносрочен и 
дългосрочен план; призовава вместо това бюджетът, предвиден за „интегриране 
на въпросите, свързани с климата“, да бъде мобилизиран за мерки, свързани с 
COVID-19;

15. приканва своето Бюро, което отговаря за изготвянето на годишния бюджет на 
Парламента, да изготви стратегия за прехвърляне на спестяванията на 
институцията, произтичащи от ограничителните мерки, в подкрепа на държавите 
членки, които са били особено тежко засегнати от избухването на епидемията от 
COVID-19;

16. призовава ЕС незабавно да наложи мораториум върху всички действия на ЕС с 
акцент върху географските области и структури извън ЕС, както и всички 
планирани действия, с изключение на тези действия, които пряко укрепват 
външните граници на ЕС и гарантират равнището на правовата държава и общата 
защита на гражданите в държавите — членки на ЕС; призовава за пренасочването 
на средства от ЕС, предназначени за външни действия на ЕС, за мерки, насочени 
към защита на гражданите на държавите членки и на европейския начин на живот, 
по време на пандемията и след това;

17. изразява съжаление във връзка с факта, че специфичните за всяка държава 
препоръки в рамките на европейския семестър относно общественото здраве се 
оказаха контрапродуктивни по отношение на устойчивостта на националните 
здравни системи в случай на сериозна извънредна ситуация, свързана със 
здравето;

18. взема под внимание решенията на Европейската централна банка (ЕЦБ) и техните 
последици върху финансовите пазари; отхвърля всеки опит да се използва 
кризата, за да се даде тласък за все по-тясно интегриране в еврозоната чрез 
споделяне на дълга или чрез механизми за обвързване с условия;

19. признава ползите от съобщението на Комисията относно „Временна рамка за 
мерките за държавна помощ с цел подпомагане на икономиката при сегашната 
епидемия от COVID-19“ (C(2020)1863), което позволява на държавите членки да 
запазят непрекъснатостта на икономическата активност по време на и след 
избухването на епидемията от COVID-19; подчертава колко е важно да продължи 
да се гарантира в дългосрочен план, докато е нужно, тази гъвкавост и 
допълнителни инструменти, за да се даде възможност на всички предприятия да 
предоставят своите стоки и услуги, без да се сблъскват с несправедливи пречки 
пред търговията в рамките на ЕС и на пазари извън ЕС в резултат на избухването 
на епидемията от COVID-19;

20. изисква да се даде приоритет на преките помощи за продължаване на дейността 
на МСП, занаятчиите, търговците, самостоятелно заетите лица и земеделските 
стопани, които осигуряват по-голямата част от заетостта в европейските нации и 
предоставят повечето от услугите, които са от съществено значение за живота в 
нашите региони;

21. призовава държавите членки да събират съгласувани национални данни за 
въздействието на вируса и по-специално за смъртоносността му, да проучат и 
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подобрят сравнимостта на данните и да ги направят достъпни за целите на 
научните изследвания и политическите решения; призовава за независимо 
международно разследване с мандат за посещение, проверка и проучване на това, 
което в действителност се е случило в Китай; счита също така, че Китай трябва да 
бъде държан отговорен за опитите за разпространяване на фалшива пропаганда, 
която да прехвърли вината на друга държава за избухването епидемията в Ухан;

22. призовава за активиране на предпазните клаузи в търговските споразумения с цел 
защита на секторите на селското стопанство и рибарството; призовава Комисията 
да признае късите вериги за доставки като най-подходящи за гарантиране на 
сигурни доставки на храни за потребителите и гарантиране на надеждни доходи 
за земеделските стопани; призовава за предоставяне на дерогации, които да 
позволят подпомагането на земеделските стопани;

23. настоятелно призовава държавите членки да засилят контрола по външните 
граници, за да ограничат международния транспорт по време на здравната криза и 
да дадат приоритет на транспортирането на храни, гориво, лекарства, защитни 
съоръжения и медицинско оборудване;

24. приканва компетентните национални органи да засилят надзора на пазара, за да се 
предотврати нанасянето на вреди на потребителите и да обменят информация за 
злоупотреби (подвеждащи твърдения относно причината за увеличения на цените 
или за измами, свързани с COVID-19);

25. подчертава, че е от изключително значение да се запазят стратегическите сектори 
и производството на основни стратегически запаси, като фармацевтични продукти 
и медицински изделия, в рамките на ЕС, за да се преодолее настоящото 
положение, при което най-голямата част от веригата на доставки е 
делокализирана и не е под контрола на, нито лесно достъпна за държавите — 
членки на ЕС;

26. счита, че глобализираните вериги на доставки са твърде дълги; предупреждава, че 
продължаващото прекъсване на веригите за доставки, например поради 
преустановяване на дейности и закривания, представлява заплаха за икономиката 
на държавите — членки на ЕС, което е от съществено значение за 
благосъстоянието, доходите и благоденствието; приканва държавите членки да 
разгледат възможността за подпомагане на преместването на стратегическото 
производство, за защита на корпоративния капитал от външни дейности за 
поглъщане и за съкращаване на логистичните вериги;

27. призовава държавите членки да подкрепят работещите родители, които 
поддържат здравните ни системи и други важни услуги, и да им помогнат да 
намерят решения за грижите за деца, като гарантират, че ако единият родител е 
здравен специалист, болногледач или служител на въоръжените сили или 
полицията, другият родител следва да има право да работи от дома или поне да 
работи на непълно работно време, за да се грижи за децата;

28. противопоставя се на всяко предложение, което би улеснило предсрочното 
освобождаване на затворници с цел намаляване на разпространението на вируса; 
подчертава, че такива мерки биха имали несигурен здравен резултат и биха 
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подкопали правната сигурност, принципите на правовата държава и правата на 
жертвите на престъпления;

29. приканва всички държави членки да засилят граничния контрол, за да 
предотвратят незаконната имиграция с оглед на премахването на този 
допълнителен риск от разпространяване на вируса в цяла Европа; противопоставя 
се на всяко предложение, което би улеснило ранното освобождаване на лица, 
търсещи убежище, от затворени бежански центрове; призовава ЕС да насърчава 
всички държави членки да гарантират безопасни колективни и ограничени 
жилища за всички незаконни граждани на трети държави, които понастоящем се 
намират в ЕС, до момента, в който те могат доброволно или по друг начин да се 
върнат в държавите си на произход;

30. настоятелно призовава държавите членки да увеличат капацитета си за 
извършване на тестове, за да съберат по-точни данни за процента на смъртност на 
вируса;

31. отбелязва, че спешните мерки, предприети от правителствата, оказват сериозно 
въздействие върху най-основните права, предоставени от демократичните 
конституции на тези държави членки; предупреждава за опасностите от подобни 
ограничения и поради това настоятелно призовава държавите членки да изготвят 
стратегия, за да се възстанови нормалното положение в обществото; призовава за 
своевременното прекратяване на принудителните ограничителни мерки веднага 
щом това е възможно и целесъобразно;

32. отхвърля предложението на Комисията за изискване на данни от доставчиците на 
телекомуникационни услуги; настоятелно призовава държавите членки да 
отправят искане за индивидуално съгласие, преди приложенията, които следят 
движението, контактите и здравните данни, да бъдат въведени в употреба;

33. призовава ЕС да допринесе за решаването на кризата в рамките на своята 
настояща институционална рамка; отхвърля призива за предприемане на 
иновативни институционални реформи в ЕС, тъй като държавите членки, които 
трябва да реагират на кризата, са по-добре подготвени да се борят ефективно с 
кризата; въпреки това подчертава необходимостта от сътрудничество и 
целесъобразност на взаимопомощта между държавите членки;

34. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на 
Европейския съвет, на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите 
членки.


