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ET

B9-0145/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi kooskõlastatud tegevuse kohta võitluses COVID-
19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu
(2020/2616(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 6 
punkti a,

– võttes arvesse kõiki ELi institutsioonide poolt seni esitatud algatusi koroonaviiruse 
2019. aasta puhangule (COVID-19) reageerimiseks,

– võttes arvesse nõukogu ja komisjoni 16. aprilli 2020. aasta avaldusi ELi kooskõlastatud 
tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et COVID-19 põhjustaja on ägeda respiratoorse sündroomi koroonaviirus-2 
(SARS-CoV-2); arvestades, et esimene COVID-19 juhtum diagnoositi Hiinas 2019. 
aasta novembris; arvestades, et viirus on sealtpeale levinud kiiresti üle kogu maailma;

B. arvestades, et Hiina valitsus oli uue viiruse levikust teadlik ammu enne Maailma 
Terviseorganisatsiooni (WHO) ja ülejäänud maailma ametlikku teavitamist;

C. arvestades, et kogu maailmas on enam kui 1,5 miljonil inimesel diagnoositud COVID-
19 ja üle 100 000 inimese on nakatumise tagajärjel surnud; arvestades, et WHO 
kuulutas COVID-19 puhangu 11. märtsil 2020 ülemaailmseks pandeemiaks;

D. arvestades, et COVID-19 tõsidus ei seisne mitte ainult selles, et viirusest tingitud 
surmajuhtumite arv on suur teatud elanikkonnarühmades, nagu eakad ja kroonilisi 
haigusi põdevad inimesed, vaid ka haiglate piiratud suutlikkuse ülekoormamises; 
arvestades, et siiani ei ole täpseid statistilisi või teaduslikke andmed viiruse 
surmavusmäära kohta teatavates vanuserühmades ja selle leviku kohta elanikkonna 
seas, mistõttu ei ole teada, kuidas viirusele nõuetekohaselt reageerida; arvestades, et 
COVID-19 võib levida siis, kui inimesel ei ole veel sümptomeid, mis võimaldab 
inimesel enese teadmata viirust edasi anda;

E. arvestades, et COVID-19 vastase vaktsiini väljatöötamine ja katsetamine võtab aega 
mitu kuud; arvestades, et viirusele praegu ravi ei ole;

F. arvestades, et enamik liikmesriike hakkas alles 2020. aasta märtsis rakendama tõsiseid 
meetmeid, püüdes puhangu levikut piirata; arvestades, et nende meetmete hulka kuulub 
eriolukorra väljakuulutamine, mille puhul on kodanike põhiõigused piiratud; arvestades, 
et enamikus liikmesriikides võetud meetmete eesmärk on „kõvera tasandamine“ 
suhtlemisdistantsi hoidmise kaudu;

G. arvestades, et komisjoni esimesed koordineeritud meetmed puhangule reageerimiseks 
tehti teatavaks alles 13. märtsil, mitu nädalat pärast esimeste juhtumite avastamist 
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Euroopas;

H. arvestades, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) on ELi amet, 
mille eesmärk on tugevdada Euroopa kaitset nakkushaiguste vastu; arvestades, et ameti 
peamised ülesanded on järelevalve, epidemioloogiline luure, reageerimine, teaduslik 
nõustamine, mikrobioloogia, valmisolek, rahvatervisealane koolitus, rahvusvahelised 
suhted ja tervishoiualane teabevahetus;

I. arvestades, et Euroopa välisteenistus on olnud koroonaviiruse kriisiga tegelemisel täiesti 
kasutu, kuigi tal on märkimisväärsed ressursid ja esindused peaaegu kõigis maailma 
riikides;

J. arvestades, et see ülemaailmne pandeemia avaldab märkimisväärset geopoliitilist mõju, 
muu hulgas sellistes valdkondades nagu poliitiline ebastabiilsus uutes piirkondades ning 
ebastabiilsuse süvendamine senistes ebastabiilsetes piirkondades, ülemaailmne 
majanduslangus ja finantsprobleemid, sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsusega seotud 
tagajärjed, otsene mõju loodusvarade turule ning teatavate riikide rolli 
ümbermääratlemine ülemaailmsetes tarneahelates;

K. arvestades, et kriisist tulenevad strateegiliste sektorite tarneprobleemid on toonud esile 
suveräänsuse kadumise ja Euroopa tööstuse suure sõltuvuse tootmistegevusest 
kolmandates riikides, eelkõige Hiinas, eriti sellistes strateegilistes sektorites nagu auto-, 
ravimi- ja elektroonikatööstus;

L. arvestades, et koroonaviiruse kriis näitab, kui oluline on Euroopa 
põllumajandustootmine ja selle suutlikkus vastata sisenõudlusele; samal ajal on teatav 
import kolmandatest riikidest sellest viirusest põhjustatud maailmakaubanduse 
ümberkorraldamise tõttu kokku kuivamas;

M. arvestades, et õiguskaitseasutustel, sealhulgas vanglatöötajatel, on kriisi ajal ja 
erakorraliste meetmete jõustamisel keskne roll, mida nad sageli täidavad ilma piisavate 
kaitsevahenditeta, mis on vajalikud nende väga tundlike ülesannete täitmiseks;

N. arvestades, et COVID-19 puhangul on tohutu mõju meie ühiskonnale ja majandusele, 
tööturule ja sotsiaalsüsteemile;

1. avaldab siirast kaastunnet kõigile, kes on kaotanud COVID-19 puhangu tõttu kalleid 
inimesi; avaldab tänu puhanguga võitlemise eesliinil olevatele olulistele teenistustele, 
sealhulgas, kuid mitte ainult, meditsiinitöötajatele, õiguskaitseasutustele ning 
toiduainete tootmise ja turustamisega tegelevatele teenistustele;

2. väljendab sügavat muret COVID-19 nakkuse saanute tohutu arvu, COVID-19 
sümptomitega patsientide arvu suurenemise ja pandeemiast põhjustatud surmajuhtumite 
arvu pideva kasvu pärast; väljendab erilist muret olukorra pärast Hispaanias ja Itaalias, 
mida haiguspuhang on tabanud kõige rängemalt, ning on sügavalt mures olukorra pärast 
haiglates, mis on kohest ravi vajavate patsientide arvu tõttu ülekoormatud; väljendab 
sügavaimat imetlust ja südamlikku tänu kõigile tervishoiuteenuste osutajatele;

3. tuletab meelde, et avalik tervishoid ja sotsiaalkindlustus ei ole ELi, vaid liikmesriikide 
pädevuses, kajastades iga liikmesriigi prioriteete;
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4. peab kahetsusväärseks, et vaatamata pandeemia levikule on enamiku liikmesriikide 
valitsused olnud selleks täiesti ette valmistamata, mida näitab füüsiliste kaitsevahendite 
puudus ning ka arvutusliku lähenemisviisi puudumine tõhusaks võitlemiseks pandeemia 
vastu; märgib, et komisjon on puhangu saabumist ELi passiivselt jälginud ega ole 
pööranud tähelepanu olukorra kujunemisele dramaatiliseks tervishoiu-, sotsiaal- ja 
majanduskriisiks; on hämmastunud, et valitsused ei ole kas jälginud kriisi arengut 
Hiinas või ei ole olnud selle jälgimisest huvitatud;

5. tuletab meelde, et ELil on pädevus tegutseda liikmesriikide võetavate meetmete 
toetamiseks, koordineerimiseks või täiendamiseks, et kaitsta inimeste tervist; märgib, et 
komisjon ei ole võtnud ette midagi sisulist, et toetada liikmesriike nende meetmete 
koordineerimisel või täiendamisel; mõistab seda arvestades hukka asjaolu, et komisjon 
ei ole täitnud talle aluslepingutega antud volitusi; nõuab seetõttu, et säiliks 
liikmesriikide suveräänsus, kuna rahvusriigil on endiselt parimad vahendid 
rahvatervisele avalduvatele ohtudele reageerimiseks;

6. nõuab ECDC rolli ja tegevuse nõuetekohast hindamist, et otsustada, kas amet on jätnud 
oma ülesanded täitmata;

7. väljendab heameelt vabatahtliku kahepoolse abi üle, mida on andnud teatavad 
liikmesriigid või liikmesriikide eraõiguslikud üksused, näiteks patsientide haiglatesse 
võtmine, kaitsevahendite andmine või arstide lähetamine;

8. mõistab hukka asjaolu, et peaaegu kõigis liikmesriikides on terav puudus 
kaitseülikondadest, näomaskidest ja desinfektsioonivahenditest; on seisukohal, et seda 
puujääki oleks saanud ära hoida, kui liikmesriigid ja komisjon oleksid tegutsenud 
puhangule reageerimisel ennetavamalt; märgib murega, et teatavad liikmesriigid on 
soovitanud elanikel mitte kanda näomaske, kuigi nende kandmine on tõestatult 
vähendanud haiguse edasikandumist idapoolsetes ühiskondades; on seisukohal, et seda 
väärinfot levitatakse kaitsevahendite puuduse tõttu;

9. võtab teadmiseks komisjoni seadusandliku ettepaneku lükata edasi meditsiiniseadmeid 
käsitleva määruse rakendamine (COM(2020)0144); palub komisjonil hinnata enne aasta 
lõppu, kas see määrus käsitleb COVID-19 kriisist tulenevaid uusi probleeme, ning 
koostada vajaduse korral seadusandlik ettepanek määruse muutmiseks;

10. on seisukohal, et komisjoni ja enamiku liikmesriikide valitsuste passiivsus kriisi 
varajases etapis on tinginud palju rangema reageerimise COVID-19-le; on seisukohal, et 
ELi välispiiride varajane sulgemine või isegi süstemaatiline kehatemperatuuri kontroll 
lennujaamades oleks võinud teha ELi sisepiiride sulgemise tarbetuks; taunib eriti 
asjaolu, et üks välispiiride sulgemise vastaseid argumente on olnud see, et see mängiks 
trumbid kätte nn parempoolsetele populistidele, ning selle otsusega seati tuhanded 
liikmesriikide kodanikud ideoloogilistel põhjustel ja poliitilisel eesmärgil tarbetult 
nakatumisohtu;

11. on seisukohal, et Lõuna-Koreas kasutatava nn analüüsi-ja-jälgi strateegia varajane 
rakendamine oleks võinud viia nakatunute väljaselgitamiseni, nakkuskollete 
isoleerimiseni ja seeläbi COVID-19 mõju minimeerimiseni; on seisukohal, et selliste 
analüüside tegemata jätmine tõi kaasa vajaduse kehtestada liikumispiirangud ja seisata 
tegevusi kogu ELis;
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12. nõuab, et kriisi tõsiduse tõttu tuleb selle ületamine seada esikohale kõigi teiste kavade 
ees; nõuab ELilt selle tagamist, et liikmesriikidel oleksid piisavad rahalised vahendid, et 
teha viivitamata vajalikud investeeringud VKEde ja rahvatervisesektori toetamiseks; 
kutsub komisjoni üles lubama liikmesriikidel rakendada mis tahes vajalikke rahalisi ja 
fiskaalmeetmeid ettevõtete toetamiseks, sealhulgas vähendades regulatiivset survet, 
näiteks luues vahendeid nõuete täitmise lihtsustamiseks, kui tavapärased mehhanismid 
osutuksid koormavaks;

13. kutsub Euroopa Ülemkogu üles muutma oma poliitilisi prioriteete ning kutsub 
komisjoni üles vähendama otsustavalt oma kriisieelseid regulatiivseid eesmärke; on 
seisukohal, et nüüd on aeg seada pragmaatilisus esikohale ja lükata edasi komisjoni 
tööprogrammis ette nähtud uued seadusandlikud algatused;

14. nõuab järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021-2027) prioriteetide täielikku 
ümbersuunamist, võttes arvesse pandeemia sotsiaal-majanduslikku mõju keskpikas ja 
pikas perspektiivis; nõuab, et kliimaküsimuste peavoolustamiseks ette nähtud eelarve 
tuleks selle asemel kasutusele võtta COVID-19-ga seotud meetmete jaoks;

15. kutsub parlamendi aastaeelarve koostamise eest vastutavat juhatust üles koostama 
strateegia liikumispiirangust tingitud institutsiooni säästude ülekandmiseks, et toetada 
liikmesriike, keda COVID-19 haiguspuhang on eriti rängalt tabanud;

16. nõuab, et EL kehtestaks viivitamata moratooriumi kõigile ELi meetmetele, mis on 
suunatud EList välja jäävatele geograafilistele piirkondadele ja struktuuridele, samuti 
kõigile kavandatavatele meetmetele, välja arvatud sellised meetmed, mis otseselt 
tugevdavad ELi välispiire ning tagavad õigusriigi ja kodanike üldise kaitse taseme ELi 
liikmesriikides; nõuab, et ELi välistegevuseks eraldatavad ELi rahalised vahendid 
tehtaks kättesaadavaks meetmeteks, mille eesmärk on kaitsta liikmesriikide kodanikke 
ja Euroopa eluviisi pandeemia ajal ja pärast seda;

17. taunib asjaolu, et Euroopa poolaasta raames antud riigipõhised soovitused rahvatervise 
kohta on osutunud ebaotstarbekaks riiklike tervishoiusüsteemide vastupanuvõime osas 
ulatuslike rahvatervise hädaolukordade korral;

18. võtab teadmiseks Euroopa Keskpanga (EKP) otsused ja nende mõju finantsturgudele; 
lükkab tagasi kõik katsed kasutada kriisi euroala üha tihedama integratsiooni 
edendamiseks võlgade eest ühise vastutuse võtmise või tingimuslikkuse mehhanismide 
kaudu;

19. tunnistab kasu, mida annab komisjoni teatis riigiabi meetmete ajutise raamistiku kohta, 
mille abil majandust praeguse COVID-19 puhangu ajal toetada (C(2020)1863 final), 
mis võimaldab liikmesriikidel säilitada majandustegevuse jätkumise COVID-19 
puhangu ajal ja pärast seda; rõhutab, kui oluline on jätkata sellise paindlikkuse ja 
lisavahendite tagamist pikemas perspektiivis ja nii kaua kui vaja, et võimaldada kõigil 
ettevõtjatel pakkuda oma kaupu ja teenuseid, ilma et neil tekiks COVID-19 puhangu 
tõttu ELi ja kolmandate riikide turgudel ebaõiglasi kaubandustõkkeid;

20. nõuab, et kõige tähtsamaks loetaks otsetoetused, mille abil saaksid tegevust jätkata 
VKEd, käsitöölised, kauplejad, füüsilisest isikust ettevõtjad ja põllumajandustootjad, 
kes annavad suurema osa Euroopa riikide tööhõivest ja osutavad enamikke meie 
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piirkondades eluks hädavajalikke teenuseid;

21. kutsub liikmesriike üles koguma sidusaid riiklikke andmeid viiruse mõju ja eelkõige 
selle surmavuse kohta, analüüsima ja parandama andmete võrreldavust ning tegema 
need teadusuuringute ja poliitiliste otsuste tegemiseks kättesaadavaks; nõuab sõltumatu 
rahvusvahelise uurimise korraldamist koos volitusega külastada, kontrollida ja uurida 
seda, mis Hiinas tegelikult juhtus; leiab ühtlasi, et Hiina tuleb võtta vastutusele katse 
eest levitada valepropagandat, et veeretada süü Wuhanis toimunud viirusepuhangu eest 
teisele riigile;

22. nõuab kaubanduslepingute kaitseklauslite aktiveerimist, et kaitsta põllumajandus- ja 
kalandussektorit; kutsub komisjoni üles tunnistama, et lühikesed turustuskanalid on 
kõige sobivamad, et tagada tarbijatele kindel toiduvaru ja põllumajandusettevõtetele 
elujõulisust tagav sissetulek; nõuab erandite tegemist, mis võimaldaks aidata 
põllumajandustootjaid;

23. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tugevdaksid kontrolli välispiiridel, et piirata 
rahvusvahelist transporti tervishoiukriisi ajal ning seada prioriteediks toiduainete, 
kütuse, ravimite, kaitsevahendite ja meditsiiniseadmete transport;

24. kutsub riikide pädevaid asutusi üles tugevdama turujärelevalvet, et hoida ära kahju 
tarbijatele, ja jagama teavet kuritarvituste kohta (eksitavad väited hinnatõusude põhjuste 
kohta või COVID-19ga seotud pettused);

25. rõhutab, et äärmiselt oluline on säilitada strateegilised sektorid ja oluliste strateegiliste 
varude, nagu ravimite ja meditsiiniseadmete tootmine ELis, et pöörata ümber praegune 
olukord, kus suurim osa tarneahelast ei ole kohapealne ning ei ole ELi liikmesriikide 
kontrolli all ega ole ka neile kergesti kättesaadav;

26. on seisukohal, et globaliseerunud tarneahelad on venitatud liiga pikaks; hoiatab, et 
tarneahelate jätkuv katkemine, näiteks liikumispiirangute ja tegevuste seiskamiste tõttu, 
kujutab endast ohtu ELi liikmesriikide majandusele, mis on oluline jõukuse, sissetuleku 
ja heaolu jaoks; kutsub liikmesriike üles kaaluma strateegilise tootmise 
ümberpaigutamise toetamist, kaitsma ettevõtete kapitali välismaiste ülevõtmiste eest ja 
lühendama logistikaahelaid;

27. kutsub liikmesriike üles toetama töötavaid lapsevanemaid, kes hoiavad meie 
tervishoiusüsteeme ja muid olulisi teenuseid käigus, ning aitama neil leida 
lapsehoiulahendusi, tagades selle, et kui üks lapsevanem on tervishoiutöötaja, hooldaja, 
relvajõudude liige või politseinik, peaks teisel vanemal olema õigus töötada laste eest 
hoolitsemiseks kodust või vähemalt osalise tööajaga;

28. on vastu kõikidele ettepanekutele, mis lihtsustaksid viiruse leviku vähendamise 
eesmärgil kinnipeetavate varajast vabastamist; rõhutab, et kuigi selliste meetmete 
tervisemõju on ebakindel, kahjustaksid need õiguskindlust, õigusriiki ja kuriteoohvrite 
õigusi;

29. kutsub kõiki liikmesriike üles tugevdama piirikontrolli, et hoida ära ebaseaduslik 
sisseränne ja kõrvaldada seeläbi veel üks ohutegur, mis võib aidata kaasa viiruse 
levikule üle Euroopa; on vastu mis tahes ettepanekule, mis hõlbustaks 
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varjupaigataotlejate varajast vabastamist suletud varjupaigakeskustest; kutsub ELi üles 
julgustama kõiki liikmesriike tagama kõigile praegu ELis viibivatele ebaseaduslikele 
kolmandate riikide kodanikele turvaline kollektiivne ja suletud eluase, kuni nad saavad 
vabatahtlikult või muul viisil oma päritoluriiki tagasi pöörduda;

30. nõuab tungivalt, et liikmesriigid suurendaksid oma analüüsivõimekust, et koguda 
täpsemaid andmeid viiruse surmavusmäära kohta;

31. märgib, et valitsuste võetud erakorralistel meetmetel on tõsine mõju nende 
liikmesriikide demokraatlikest põhiseadustest tulenevatele põhiõigustele; hoiatab 
selliste piirangutega seotud ohtude eest ja nõuab seetõttu tungivalt, et liikmesriigid 
koostaksid strateegia normaalse olukorra taastamiseks ühiskonnas; nõuab kohustuslike 
liikumispiirangute õigeaegset lõpetamist niipea, kui see on mõistlikult võimalik ja 
asjakohane;

32. lükkab tagasi komisjoni ettepaneku nõuda telekommunikatsiooniteenuste osutajatelt 
andmeid; nõuab tungivalt, et liikmesriigid küsiksid enne liikumisi, kontakte ja 
terviseandmeid jälgivate rakenduste kasutuselevõttu individuaalset nõusolekut;

33. kutsub ELi üles aitama kaasa kriisi lahendamisele oma praeguses institutsioonilises 
raamistikus; lükkab tagasi üleskutse viia ELis ellu uuenduslikke institutsioonilisi 
reforme, kuna liikmesriigid, kes peavad kriisile reageerima, on kriisiga tõhusaks 
võitlemiseks paremini varustatud; rõhutab siiski vajadust liikmesriikide vahelise 
koostöö järele ja vastastikuse abi asjakohasust;

34. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


