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B9-0145/2020

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 6 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη όλες τις πρωτοβουλίες που πρότειναν μέχρι στιγμής τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου από κορονοϊό 2019 (COVID-19),

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 
2020, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της,

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος COVID-19 προκαλείται από κορονοϊό σοβαρού οξέος 
αναπνευστικού συνδρόμου 2 (SARS-CoV-2)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρώτο 
περιστατικό COVID-19 διαγνώστηκε στην Κίνα, τον Νοέμβριο του 2019· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι έκτοτε ο ιός εξαπλώθηκε ταχύτατα σε ολόκληρη την υφήλιο·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση γνώριζε την εξέλιξη του νέου ιού πολύ 
πριν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ο υπόλοιπος κόσμος ενημερωθεί 
επίσημα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως 
έχουν διαγνωστεί με COVID 19 ενώ πάνω από 100 000 έχουν χάσει τη ζωή τους από 
τον ιό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Μαρτίου 2020, ο ΠΟΥ χαρακτήρισε την 
έξαρση της νόσου COVID-19 ως πανδημία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σοβαρότητα της COVID 19 δεν έγκειται μόνο στα υψηλά 
ποσοστά θνησιμότητας για ορισμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι και 
τα άτομα με υποκείμενες ιατρικές παθήσεις, αλλά και στην υπερβολική επιβάρυνση της 
περιορισμένης χωρητικότητας των νοσοκομείων· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι 
εξακολουθούν να μην υπάρχουν ακριβή στατιστικά ή επιστημονικά στοιχεία σχετικά με 
το ποσοστό θνησιμότητας του ιού όσον αφορά ορισμένες ηλικιακές ομάδες και την 
εξάπλωση του στον γενικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα να επικρατεί αβεβαιότητα ως 
προς την κατάλληλη αντιμετώπισή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κορονοϊός μπορεί να 
εξαπλωθεί ακόμα και όταν οι άνθρωποι είναι ασυμπτωματικοί, γεγονός που καθιστά 
δυνατή την εν αγνοία τους μετάδοση του ιού·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για την παρασκευή και τη δοκιμή 
εμβολίου κατά του κορονοϊού· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει 
θεραπεία·
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη άρχισαν να εφαρμόζουν σοβαρά 
μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του ιού τον Μάρτιο του 2020· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μεταξύ των μέτρων αυτών είναι η κήρυξη έκτακτης ανάγκης που οδήγησε σε 
περιορισμό των βασικών δικαιωμάτων των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός 
των μέτρων που έλαβαν τα περισσότερα κράτη μέλη ήταν η «επιπεδοποίηση της 
καμπύλης» μέσω της αποφυγής του συγχρωτισμού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα συντονισμένα μέτρα της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση της έξαρσης του ιού ανακοινώθηκαν μόλις στις 14 Μαρτίου, αρκετές 
εβδομάδες μετά τον εντοπισμό των πρώτων περιστατικών στην Ευρώπη·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) 
είναι ο οργανισμός της ΕΕ που έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της άμυνας της 
Ευρώπης απέναντι σε μολυσματικές ασθένειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικά του 
καθήκοντά είναι η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών σχετικά με επιδημίες, η 
αντίδραση, η παροχή επιστημονικών συμβουλών, η μικροβιολογία, η ετοιμότητα, η 
κατάρτιση σε θέματα δημόσιας υγείας, οι διεθνείς σχέσεις και η επικοινωνία σχετικά με 
την υγεία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) 
αποδείχθηκε εντελώς αναποτελεσματική στη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού, 
παρόλο που διαθέτει σημαντικούς πόρους και αντιπροσωπείες σχεδόν σε κάθε χώρα 
του κόσμου·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω πανδημία έχει σημαντικές επιπτώσεις στα 
γεωπολιτικά δεδομένα καθώς έχει προκαλέσει, μεταξύ άλλων, πολιτική αστάθεια σε 
νέους τομείς ή έχει επιδεινώσει την ήδη υπάρχουσα, παγκόσμια ύφεση και οικονομικές 
προκλήσεις, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, άμεσες συνέπειες στην αγορά των 
φυσικών πόρων και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου ορισμένων χωρών στις 
παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού τους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα εφοδιασμού σε στρατηγικούς τομείς, ως 
απόρροια της κρίσης, έχουν αναδείξει την απώλεια της κυριαρχίας και την ισχυρή 
εξάρτηση της βιομηχανίας της Ευρώπης από την παραγωγή τρίτων χωρών, και 
συγκεκριμένα της Κίνας, ειδικά σε τομείς στρατηγικής σημασίας όπως η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η φαρμακοβιομηχανία και η βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του κορονοϊού καταδεικνύει τη σημασία της 
ευρωπαϊκής γεωργικής παραγωγής και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται στην 
εγχώρια ζήτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι παράλληλα ορισμένες εισαγωγές από τρίτες 
χώρες βρίσκονται υπό κατάρρευση λόγω της αναδιοργάνωσης του παγκόσμιου 
εμπορίου που προκλήθηκε από τον εν λόγω ιό·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των 
σωφρονιστικών υπαλλήλων, διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση της 
κρίσης και στην επιβολή μέτρων έκτακτης ανάγκης, συχνά χωρίς να διαθέτουν τον 
κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας που απαιτείται για την εκπλήρωση της 
ιδιαίτερα λεπτής αποστολής τους·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία έχει τεράστιο αντίκτυπο στις κοινωνίες και τις 
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οικονομίες μας, στις αγορές εργασίας και στα κοινωνικά συστήματα·

1. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια σε όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα από 
τη νόσο COVID-19· εκφράζει την ευγνωμοσύνη του σε όσους προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης της επιδημίας, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του ιατρικού προσωπικού, των αρχών επιβολής 
του νόμου και όσων συμμετέχουν στην παραγωγή και τη διανομή τροφίμων·

2. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον τεράστιο αριθμό των ατόμων που μολύνθηκαν 
από τη νόσο COVID 19, τον αυξανόμενο αριθμό των ασθενών που παρουσιάζουν 
συμπτώματα της νόσου, καθώς και τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των θανάτων από 
την πανδημία· ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση στην Ισπανία και την Ιταλία, τις 
χώρες που επλήγησαν σφοδρότερα από τον ιό, αλλά και για την κατάσταση που 
επικρατεί στα νοσοκομεία, τα οποία κατακλύζονται από ασθενείς που χρήζουν άμεσης 
περίθαλψης· εκφράζει τον βαθύτατο σεβασμό και την απέραντη ευγνωμοσύνη του προς 
όλους τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό·

3. υπενθυμίζει ότι η δημόσια περίθαλψη και η κοινωνική ασφάλεια εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι της ΕΕ, αποτυπώνοντας τις προτεραιότητες 
κάθε κράτους μέλους·

4. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρά την εμφάνιση πανδημίας, οι περισσότερες 
κυβερνήσεις των κρατών μελών αποδείχθηκαν εντελώς απροετοίμαστες, όπως φαίνεται 
από την έλλειψη διαθέσιμου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, καθώς και από την 
απουσία μιας καλά μελετημένης προσέγγισης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της πανδημίας· σημειώνει ότι η Επιτροπή παρακολούθησε παθητικά την άφιξη της 
επιδημίας στην ΕΕ και δεν αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση εξελίχθηκε σε κρίση με 
δραματικές συνέπειες για την υγεία, την κοινωνία και την οικονομία· εκφράζει την 
έκπληξή του για το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις είτε δεν παρακολουθούσαν είτε δεν 
ενδιαφέρονταν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της κρίσης στην Κίνα·

5. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις για να υποστηρίζει, να 
συντονίζει ή να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών όσον αφορά την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας· σημειώνει ότι η Επιτροπή απέτυχε παταγωδώς να 
λάβει ουσιαστικά μέτρα στήριξης ώστε να συντονίσει τις ενέργειες των κρατών μελών 
ή να λειτουργήσει συμπληρωματικά· με γνώμονα την παραπάνω διαπίστωση, 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά της που 
απορρέουν από τις Συνθήκες· ζητεί, ως εκ τούτου, να διατηρηθεί η εθνική κυριαρχία 
των κρατών μελών καθώς οι χώρες εξακολουθούν να είναι καλύτερα εξοπλισμένες σε 
εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση απειλών για τη δημόσια υγεία·

6. ζητεί τη διενέργεια ορθής αξιολόγησης του ρόλου και της λειτουργίας του ECDC, 
προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον έχει αποτύχει στην αποστολή του·

7. επικροτεί την εθελοντική διμερή βοήθεια που παρέχουν ορισμένα κράτη μέλη ή 
ιδιωτικοί φορείς μεταξύ των κρατών μελών, όπως η νοσηλεία ασθενών, η παροχή 
εξοπλισμού προσωπικής προστασίας ή η αποστολή γιατρών·

8. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη σε στολές προστασίας, μάσκες προσώπου 
και αντισηπτικά σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η εν λόγω έλλειψη θα 
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μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή είχαν επιδείξει 
προνοητικότητα στην αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου· σημειώνει με ανησυχία ότι 
ορισμένα κράτη μέλη απέτρεψαν τον γενικό πληθυσμό από τη χρήση μάσκας, η οποία, 
στις κοινωνίες της Ανατολής, έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στη μείωση της διασποράς 
του ιού· θεωρεί ότι η παραπληροφόρηση διαδίδεται λόγω της έλλειψης εξοπλισμού 
προστασίας·

9. σημειώνει τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για αναβολή της εφαρμογής του 
κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (COM(2020)0144)· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει έως το τέλος του έτους κατά πόσον ο εν λόγω κανονισμός 
ανταπεξέρχεται στις νέες προκλήσεις που έχουν προκύψει από την κρίση λόγω του 
κορονοϊού και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να καταρτίσει νομοθετική πρόταση για 
αναθεώρηση·

10. θεωρεί ότι η παθητική στάση της Επιτροπής και των κυβερνήσεων των περισσότερων 
κρατών μελών στα αρχικά στάδια της κρίσης κατέστησε αναγκαία μια πολύ πιο σκληρή 
αντιμετώπιση της νόσου COVID-19· θεωρεί ότι αν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είχαν 
κλείσει στο αρχικό στάδιο της κρίσης, ή ακόμη και αν πραγματοποιούνταν 
συστηματικοί έλεγχοι της θερμοκρασίας στους αερολιμένες, ενδεχομένως να είχε 
αποφευχθεί το κλείσιμο των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ· αποδοκιμάζει, ιδίως, το 
γεγονός ότι ένα από τα επιχειρήματα κατά του κλεισίματος των εξωτερικών συνόρων 
ήταν ότι θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των λεγόμενων δεξιών λαϊκιστών· μια 
απόφαση που, χωρίς λόγο, έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων πολιτών για ιδεολογικούς 
λόγους και από πολιτική χειραγώγηση·

11. θεωρεί ότι η έγκαιρη εφαρμογή μιας στρατηγικής σε επίπεδο ελέγχου και ανίχνευσης, 
όπως συνέβη στη Νότια Κορέα, θα μπορούσε να είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό 
μολυσμένων κρουσμάτων, την απομόνωση εστιών μόλυνσης και, ως εκ τούτου, την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του κορονοϊού· θεωρεί ότι η έλλειψη τέτοιων ελέγχων 
κατέστησε αναγκαίο τον περιορισμό της κυκλοφορίας και την παύση των 
δραστηριοτήτων σε όλη την ΕΕ·

12. επιμένει ότι, δεδομένης της σοβαρότητας της κρίσης, η αντιμετώπισή της πρέπει να έχει 
προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων σχεδίων· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα 
κράτη μέλη διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για να πραγματοποιήσουν χωρίς 
καθυστέρηση τις αναγκαίες επενδύσεις για την παροχή στήριξης στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και στον τομέα της δημόσιας υγείας· καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν όλα τα απαραίτητα νομισματικά και φορολογικά μέτρα για 
τη στήριξη των επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων με τη μείωση των ρυθμιστικών πιέσεων, 
για παράδειγμα με τη δημιουργία μηχανισμών για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης 
στην περίπτωση που οι συνήθεις μηχανισμοί αποδειχθούν επιβαρυντικοί·

13. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ιεραρχήσει εκ νέου τις πολιτικές του 
προτεραιότητες και την Επιτροπή να περιορίσει ριζικά τις προ κρίσης ρυθμιστικές 
φιλοδοξίες της· θεωρεί ότι τώρα πρέπει να επικρατήσει ο πραγματισμός και να 
αναβληθούν οι νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο πρόγραμμα 
εργασίας της Επιτροπής·

14. ζητεί πλήρη επανεστίαση των προτεραιοτήτων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
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2021-2027 (ΠΔΠ), λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
πανδημίας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· ζητεί τα κονδύλια του προϋπολογισμού 
που προβλέπονται για την «ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος» να διατεθούν σε 
μέτρα για τον κορονοϊό·

15. καλεί το Προεδρείο του, που είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του ετήσιου 
προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, να χαράξει μια στρατηγική για τη μεταφορά του 
ποσού, που εξοικονομεί το θεσμικό όργανο λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας, 
στη στήριξη των κρατών μελών που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία·

16. καλεί την ΕΕ να αναστείλει άμεσα όλες τις δράσεις της που επικεντρώνονται σε 
γεωγραφικές περιοχές και δομές εκτός της ΕΕ, καθώς και τυχόν προγραμματισμένες 
δράσεις, με εξαίρεση όσες ενισχύουν άμεσα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και 
διασφαλίζουν το επίπεδο του κράτους δικαίου και τη γενική προστασία των πολιτών 
στα κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί τα κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για την εξωτερική 
δράση της ΕΕ να διατεθούν για μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των πολιτών 
των κρατών μελών και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
αλλά και μετά από αυτήν·

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σχετικά με τη δημόσια υγεία αποδείχθηκαν αντιπαραγωγικές 
όσον αφορά την ανθεκτικότητα των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης σε 
περίπτωση σοβαρής κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας·

18. σημειώνει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του 
αντίκτυπού τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές· απορρίπτει κάθε προσπάθεια να 
χρησιμοποιηθεί η κρίση για την προώθηση της ολοένα μεγαλύτερης ολοκλήρωσης στη 
ζώνη του ευρώ μέσω της αμοιβαιοποίησης του χρέους ή μηχανισμών αιρεσιμότητας·

19. αναγνωρίζει τα οφέλη της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Προσωρινό πλαίσιο 
για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (C(2020)1863), που επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας αλλά και μετά από αυτήν· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
διατηρηθεί μακροπρόθεσμα, για όσο διάστημα χρειαστεί, η ευελιξία αυτή καθώς και τα 
πρόσθετα μέσα που θα επιτρέψουν σε όλες τις επιχειρήσεις να παρέχουν τα αγαθά και 
τις υπηρεσίες τους χωρίς να αντιμετωπίζουν αθέμιτους εμπορικούς φραγμούς εντός της 
ΕΕ και σε αγορές εκτός ΕΕ λόγω της πανδημίας·

20. ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στις άμεσες ενισχύσεις προκειμένου να συνεχιστεί η 
δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των βιοτεχνών, των εμπόρων, των 
αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών, οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική 
πλειονότητα των εργαζόμενων στα κράτη μέλη και παρέχουν την πλειοψηφία των 
υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη ζωή στις περιοχές μας·

21. ζητεί από τα κράτη μέλη να συλλέξουν συνεκτικά εθνικά δεδομένα σχετικά με τις 
επιπτώσεις του ιού και, ιδίως, το πόσο θανατηφόρος είναι, να μελετήσουν και να 
βελτιώσουν τη συγκρισιμότητα των δεδομένων και να τα διαθέσουν για έρευνα και 
χάραξη πολιτικής· ζητεί τη διενέργεια ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας για την 
επαλήθευση, την εξέταση και τη μελέτη των πραγματικών περιστατικών στην Κίνα· 
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θεωρεί επίσης ότι η Κίνα πρέπει να λογοδοτήσει για την προσπάθεια της να διαδώσει 
ψευδή προπαγάνδα προκειμένου να μετατοπιστεί η ευθύνη σε άλλη χώρα όσον αφορά 
την έξαρση του ιού στο Ουχάν·

22. ζητεί να ενεργοποιηθούν οι ρήτρες διασφάλισης στις εμπορικές συμφωνίες 
προκειμένου να προστατευτούν οι τομείς της γεωργίας και της αλιείας· καλεί την 
Επιτροπή να αναγνωρίσει τους βραχείς διαύλους διανομής ως τους πλέον κατάλληλους 
για την εξασφάλιση του ασφαλούς εφοδιασμού των καταναλωτών με τρόφιμα και τη 
διασφάλιση βιώσιμων εισοδημάτων για τους αγρότες· ζητεί να υπάρξουν παρεκκλίσεις 
που θα επιτρέψουν την παροχή βοήθειας στους αγρότες·

23. παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα 
προκειμένου να μειωθούν οι διεθνείς μεταφορές καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης και να 
δώσουν προτεραιότητα στη μεταφορά τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων, εξοπλισμού 
ατομικής προστασίας και ιατρικού εξοπλισμού·

24. καλεί τις αρμόδιες εθνικές αρχές να ενισχύσουν την εποπτεία της αγοράς προκειμένου 
να προληφθούν οι αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές αλλά και να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με αθέμιτες πρακτικές (παραπλάνηση σχετικά με 
τον λόγο αύξησης των τιμών ή απάτες λόγω της επιδημίας)·

25. υπογραμμίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρηθούν οι στρατηγικοί τομείς και 
η παραγωγή σημαντικών στρατηγικών προμηθειών, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα 
και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εντός της ΕΕ προκειμένου να αντιστραφεί η 
τρέχουσα κατάσταση στην οποία το μεγαλύτερο μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού έχει 
μεταφερθεί εκτός της Ένωσης, δεν είναι άμεσα διαθέσιμο και δεν ελέγχεται από τα 
κράτη μέλη·

26. θεωρεί ότι οι παγκοσμιοποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού έχουν καταστεί υπερβολικά 
μεγάλες· προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη διατάραξη των αλυσίδων εφοδιασμού, για 
παράδειγμα λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας και της παύσης των 
δραστηριοτήτων, απειλεί την οικονομία των κρατών μελών της ΕΕ, η οποία είναι 
απαραίτητη για τον πλουτισμό, την είσπραξη εισοδήματος και την ευημερία· καλεί τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο στήριξης της μεταφοράς της στρατηγικής 
παραγωγής, προστασίας των επιχειρηματικών κεφαλαίων από την εξαγορά από 
εταιρείες εκτός ΕΕ και συντόμευσης των αλυσίδων εφοδιαστικής·

27. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τους εργαζόμενους γονείς χάρη στους οποίους τα 
συστήματα υγείας και άλλες σημαντικές υπηρεσίες μας εξακολουθούν να λειτουργούν 
και να τους βοηθήσουν να βρουν λύσεις για τη φροντίδα των παιδιών, διασφαλίζοντας 
ότι, εάν ένας γονέας είναι επαγγελματίας του τομέα της υγείας, πάροχος φροντίδας ή 
μέλος των ενόπλων δυνάμεων ή της αστυνομίας, ο άλλος γονέας θα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να εργάζεται από το σπίτι ή τουλάχιστον με καθεστώς μερικής απασχόλησης 
προκειμένου να αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών·

28. αντιτίθεται σε οποιαδήποτε πρόταση που θα διευκόλυνε την πρόωρη απελευθέρωση 
κρατουμένων προκειμένου να μειωθεί η εξάπλωση του ιού· τονίζει ότι, αν και τα μέτρα 
αυτά θα έχουν αβέβαιο υγειονομικό αποτέλεσμα, θα υπονομεύσουν την ασφάλεια 
δικαίου, το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών·
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29. καλεί όλα τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους συνοριακούς ελέγχους τους για την 
πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, προκειμένου να εξαλειφθεί ο επιπλέον 
κίνδυνος διάδοσης του ιού σε ολόκληρη την Ευρώπη· αντιτίθεται σε κάθε πρόταση που 
θα διευκόλυνε την έγκαιρη απελευθέρωση των αιτούντων άσυλο από τις κλειστές δομές 
ασύλου· καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να παρέχουν ασφαλή και 
συλλογική στέγαση με περιοριστικά μέτρα σε όλους τους πολίτες τρίτων χωρών που επί 
του παρόντος διαμένουν παράνομα στην ΕΕ, έως ότου μπορέσουν να επιστρέψουν 
οικειοθελώς ή άλλως στις χώρες καταγωγής τους·

30. προτρέπει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τα διαθέσιμα μέσα τους όσον αφορά τους 
ελέγχους προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα ακριβή στοιχεία σχετικά με το 
ποσοστό θνησιμότητας του ιού·

31. σημειώνει ότι τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που έλαβαν οι κυβερνήσεις κρατών μελών 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα βασικά δικαιώματα που απορρέουν από τα 
δημοκρατικά συντάγματα των εν λόγω κρατών μελών· προειδοποιεί για τους κινδύνους 
που ενέχουν οι περιορισμοί αυτοί και, ως εκ τούτου, παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
χαράξουν μια στρατηγική για την κοινωνία ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα· ζητεί 
την έγκαιρη λήξη του μη ηθελημένου περιορισμού της κυκλοφορίας το συντομότερο 
ευλόγως δυνατόν, εφόσον κριθεί σωστό·

32. απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής να ζητηθούν δεδομένα από τους παρόχους 
τηλεπικοινωνιών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να ζητούν την συγκατάθεση των χρηστών 
πριν από τη χρήση εφαρμογών παρακολούθησης των κινήσεων, των επαφών και των 
δεδομένων για την υγεία·

33. καλεί την ΕΕ να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης εντός του υφιστάμενου 
θεσμικού της πλαισίου· απορρίπτει την έκκληση για εφαρμογή καινοτόμων θεσμικών 
μεταρρυθμίσεων της ΕΕ, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη, τα οποία είναι αρμόδια για την 
αντιμετώπιση της κρίσης, είναι καλύτερα εξοπλισμένα για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της κρίσης· τονίζει, μολαταύτα, την ανάγκη για συνεργασία και τη 
σκοπιμότητα της αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ των κρατών μελών·

34. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών.


