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B9-0145/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par koordinētu ES rīcību cīņā pret Covid-19 pandēmiju 
un tās sekām
(2020/2616(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 6. panta a) punktu,

– ņemot vērā visas iniciatīvas, ko līdz šīm ierosinājušas ES iestādes, reaģējot uz 
2019. gada koronavīrusa izraisītās slimības (Covid-19) uzliesmojumu,

– ņemot vērā Padomes un Komisijas 2020. gada 16. aprīļa paziņojumus par koordinētu 
ES rīcību cīņā pret Covid-19 pandēmiju un tās sekām,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Covid-19 izraisa smagā akūtā respiratorā sindroma koronavīruss 2 (SARS-CoV-
2); tā kā pirmo Covid-19 gadījumu diagnosticēja Ķīnā 2019. gada novembrī; tā kā kopš 
tā brīža vīruss ir strauji izplatījies visā pasaulē;

B. tā kā Ķīnas valdība zināja par jaunā vīrusa attīstību, krietni pirms tika oficiāli informēta 
Pasaules Veselības organizācija (PVO) un pārējā pasaule;

C. tā kā vairāk nekā 1,5 miljoniem cilvēku visā pasaulē ir diagnosticēta saslimšana ar 
Covid-19 un vairāk nekā 100 000 cilvēku ir miruši šīs infekcijas rezultātā; tā kā PVO 
2020. gada 11. martā atzina Covid-19 uzliesmojumu par globālu pandēmiju;

D. tā kā Covid-19 ir ļoti smaga slimība ne tikai tādēļ, ka tās rezultātā mirst liels skaits 
cilvēku no konkrētiem sabiedrības segmentiem, piemēram, vecāka gadu gājuma cilvēki, 
kuriem jau ir kādas veselības stāvokļa problēmas, bet arī tādēļ, ka tā pārslogo slimnīcu 
ierobežoto kapacitāti; tā kā tomēr joprojām nav pieejami precīzi statistikas vai 
zinātniskie dati par vīrusa izraisīto mirstību attiecībā uz konkrētām vecuma grupām un 
par tā izplatību plašākā sabiedrībā, kā rezultātā nav skaidrības par to, kā pienācīgi reaģēt 
uz šo vīrusu; tā kā Covid-19 var izplatīties brīdī, kad cilvēkiem vēl nav nekādu 
simptomu, tādējādi pastāvot iespējai, ka cilvēki pārnēsā šo vīrusu, paši to nezinot;

E. tā kā būs vajadzīgi vairāki mēneši, lai izstrādātu un testētu vakcīnu pret Covid-19; tā kā 
šobrīd nav pieejamas zāles;

F. tā kā lielākā daļa dalībvalstu tikai 2020. gada martā sāka īstenot nopietnus pasākumus, 
kuru mērķis ir ierobežot uzliesmojuma izplatību; tā kā šie pasākumi ietver ārkārtas 
stāvokļa izsludināšanu, kas ierobežo iedzīvotāju pamattiesības; tā kā lielākajā daļā 
dalībvalstu ieviesto pasākumu mērķis ir ar sociālo distancēšanos izlīdzināt līkni;

G. tā kā Komisijas pirmie koordinētie pasākumi, reaģējot uz uzliesmojumu, tika paziņoti 
tikai 13. martā, proti, vairākas nedēļas pēc pirmo saslimšanas gadījumu atklāšanas 
Eiropā;
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H. tā kā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) ir ES aģentūra, kuras 
mērķis ir stiprināt Eiropas aizsardzību pret infekcijas slimībām; tā kā tās galvenie 
uzdevumi ir uzraudzība, epidemioloģiskā informācija, reaģēšana, zinātniskas 
konsultācijas, mikrobioloģija, sagatavotība, apmācības sabiedrības veselības jomā, 
starptautiskās attiecības un komunikācijas veselības jomā;

I. tā kā Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) nav spējis īstenot nekādu efektīvu rīcību 
koronavīrusa krīzes risināšanā, lai gan tā rīcībā ir ievērojami resursi un pārstāvniecības 
biroji gandrīz visās pasaules valstīs;

J. tā kā šī globālā pandēmija būtiski ietekmē ģeopolitiku, tostarp izraisot politisko 
nestabilitāti jaunās jomās un saasinot esošo politisko nestabilitāti, kā arī izraisot globālu 
lejupslīdi un finanšu problēmas, sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības sekas, tiešas 
sekas dabas resursu tirgū, kā arī izmaiņas konkrētu valstu nozīmē to globālajās piegādes 
ķēdēs;

K. tā kā krīzes izraisītās piegādes problēmas stratēģiskās nozarēs ir izcēlušas suverenitātes 
zudumu un Eiropas rūpniecības lielo atkarību no trešo valstu, it sevišķi Ķīnas, ražošanas 
darbībām, it sevišķi tādās stratēģiskās nozarēs kā autobūves, zāļu un elektronikas 
ražošanas nozares;

L. tā kā koronavīrusa krīze parāda Eiropas lauksaimniecības ražošanas nozīmi un tās spēju 
reaģēt uz iekšzemes pieprasījumu; savukārt vienlaikus konkrēts imports no 
trešām valstīm vairs nav iespējams, jo šā vīrusa rezultātā ir notikusi globālās 
tirdzniecības reorganizācija;

M. tā kā tiesībaizsardzības iestādēm, tostarp cietumu darbiniekiem, ir ļoti svarīga nozīme 
šīs krīzes laikā un ārkārtas pasākumu īstenošanā, nereti bez atbilstīga aizsardzības 
aprīkojuma, kas ir nepieciešams, lai izpildītu viņu ļoti delikātos uzdevumus;

N. tā kā Covid-19 uzliesmojumam ir milzīga ietekme uz mūsu sabiedrībām un 
tautsaimniecībām, darba tirgiem un sociālajām sistēmām,

1. izsaka visdziļāko līdzjūtību visiem, kas Covid-19 uzliesmojuma rezultātā ir zaudējuši 
savus tuviniekus; pauž savu pateicību visiem nozīmīgajiem dienestiem, kas atrodas 
frontes līnijā cīņā pret uzliesmojumu, tostarp, bet ne tikai medicīnas darbiniekiem, 
tiesībaizsardzības darbiniekiem un personām, kuras iesaistītas pārtikas ražošanā un 
izplatīšanā;

2. pauž dziļas bažas par lielo skaitu Covid-19 inficēšanās gadījumu, pieaugošo skaitu 
pacientu ar Covid-19 simptomiem un aizvien pieaugošo skaitu pandēmijas izraisīto 
nāves gadījumu; it sevišķi pauž bažas par situāciju Spānijā un Itālijā, ko uzliesmojums 
ir skāris vissmagāk, un pauž dziļas bažas par situāciju slimnīcās, kurās ir milzīgs skaits 
pacientu, kam nepieciešama tūlītēja aprūpe; pauž dziļu apbrīnu un sirsnīgu pateicību 
visiem veselības aprūpes sniedzējiem;

3. atgādina, ka sabiedriskā veselības aprūpe un sociālais nodrošinājums nav ES, bet ir 
dalībvalstu kompetencē un atspoguļo dalībvalsts prioritātes;

4. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz pandēmijas attīstību, lielākā daļa dalībvalstu 
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valdību ir bijusi absolūti nesagatavota, kā parāda fiziskā aizsargaprīkojuma 
nepieejamība, kā arī tas, ka nav nekādas rūpīgi izstrādātas pieejas pandēmijas efektīvai 
apkarošanai; norāda, ka Komisija ir pasīvi novērojusi uzliesmojuma ienākšanu Eiropas 
Savienībā un nav pievērsusi uzmanību tam, kā situācija kļūst par dramatisku veselības, 
sociālo un ekonomikas krīzi; pauž izbrīnu par to, ka valdības vai nu neuzraudzīja, vai 
nebija ieinteresētas uzraudzīt krīzes attīstību Ķīnā;

5. atgādina, ka ES kompetencē ir īstenot darbības, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu 
dalībvalstu pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību; norāda, ka Komisijai 
absolūti nav izdevies īstenot nekādu jēgpilnu rīcību, lai atbalstītu dalībvalstis, 
koordinējot vai papildinot dalībvalstu darbības; ņemot vērā minēto, pauž nožēlu par to, 
ka Komisija nav izmantojusi savas pilnvaras saskaņā ar Līgumiem; tādēļ aicina saglabāt 
dalībvalstu suverenitāti, jo nacionālas valsts rīcībā joprojām ir vislabākie instrumenti, 
lai reaģētu uz sabiedrības veselības apdraudējumiem;

6. pieprasa pienācīgi novērtēt ECDC nozīmi un darbību, lai izvērtētu, vai tas nav bijis 
nesekmīgs savu uzdevumu izpildē;

7. atzinīgi vērtē brīvprātīgo divpusējo palīdzību, ko sniedz konkrētas dalībvalstis vai 
dalībvalstu privātās struktūras, piemēram, uzņemot pacientus, nodrošinot 
aizsargaprīkojumu vai norīkojot ārstus;

8. pauž nožēlu par to, ka gandrīz visās dalībvalstīs ļoti trūkst aizsargtērpu, sejas masku un 
dezinfekcijas līdzekļu; uzskata, ka šo trūkumu būtu bijis iespējams novērst, ja 
dalībvalstis un Komisija būtu proaktīvāk reaģējušas uz uzliesmojumu; ar bažām 
konstatē, ka konkrētas dalībvalstis ir ieteikušas plašākai sabiedrībai nelietot sejas 
maskas, lai gan tās ir apliecinājušas savu efektivitāti izplatīšanās samazināšanā 
austrumu sabiedrībās; uzskata, ka šī dezinformācija tiek izplatīta tādēļ, ka trūkst 
aizsargaprīkojuma;

9. pieņem zināšanai Komisijas tiesību akta priekšlikumu, ar ko tā ierosina atlikt regulas 
par medicīnas ierīcēm īstenošanu (COM(2020)0144); aicina Komisiju līdz gada beigām 
novērtēt, vai šī regula ņem vērā jaunās problēmas, kuras ir izraisījusi Covid-19 krīze, un 
attiecīgā gadījumā izstrādāt pārskatīšanas tiesību akta priekšlikumu;

10. uzskata, ka Komisijas un vairākuma dalībvalstu valdību pasivitāte krīzes agrīnajā posmā 
ir izraisījusi situāciju, ka tagad ir nepieciešama daudz drastiskāka reakcija uz Covid-19; 
uzskata, ka ES ārējo robežu agrīna slēgšana vai pat temperatūras sistemātiska 
pārbaudīšana lidostās būtu padarījusi ES iekšējo robežu slēgšanu par nevajadzīgu; it 
sevišķi pauž nožēlu par to, ka viens no argumentiem pret ārējo robežu slēgšanu ir bijis 
tas, ka tas saskanētu ar tā saukto labējā spārna populistu vēlmēm, un par to, ka šis 
lēmums ir nevajadzīgi pakļāvis tūkstošiem dalībvalstu iedzīvotāju dzīvības infekcijas 
riskam ideoloģisku apsvērumu un politiskās instrumentalizācijas dēļ;

11. uzskata, ka testēšanas un izsekošanas stratēģijas agrīna īstenošana, kā tas tiek darīts 
Dienvidkorejā, būtu ļāvusi apzināt inficēšanās gadījumus, izolēt karstos punktus un 
tādējādi maksimāli samazināt Covid-19 ietekmi; uzskata, ka šādas testēšanas neesamība 
ir radījusi norobežošanas un slēgšanas nepieciešamību visā ES;

12. uzstāj, ka, ņemot vērā šīs krīzes smagumu, tās pārvarēšanai ir jāpiešķir prioritāte 
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attiecībā pret visiem pārējiem plāniem; aicina ES nodrošināt, lai dalībvalstīm būtu 
pietiekami finanšu līdzekļi, kas ļautu nekavējoties veikt vajadzīgos ieguldījumus, lai 
sniegtu atbalstu MVU un valsts veselības aprūpes nozarei; aicina Komisiju ļaut 
dalībvalstīm īstenot vajadzīgos monetāros un fiskālos pasākumus, lai atbalstītu 
uzņēmumus, tostarp samazinot regulatīvo spiedienu, piemēram, izveidojot instrumentus, 
kuru mērķis ir atvieglot atbilstības nodrošināšanu gadījumos, kad parastie mehānismi 
radītu slogu;

13. aicina Eiropadomi pārkārtot savas politiskās prioritātes un Komisiju radikāli samazināt 
savus regulatīvos mērķus, kurus tā bija izvirzījusi pirms krīzes; uzskata, ka tagad ir laiks 
priekšplānā izvirzīt pragmatismu un atlikt jaunas likumdošanas iniciatīvas, kuras ir 
paredzētas Komisijas darba programmā;

14. aicina pilnībā pārorientēt 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
prioritātes, ņemot vērā pandēmijas sociālekonomisko ietekmi vidējā līdz ilgtermiņa 
perspektīvā; aicina klimata politikas aspektu integrēšanai paredzēto budžetu novirzīt ar 
Covid-19 saistītajiem pasākumiem;

15. aicina savu Prezidiju, kas atbild par Parlamenta gada budžeta izstrādi, sagatavot 
stratēģiju, lai iestādes ietaupījumus, kuri izriet no iestādes norobežošanas, pārvirzītu 
atbalsta sniegšanai dalībvalstīm, ko Covid-19 uzliesmojums ir skāris sevišķi smagi;

16. aicina ES nekavējoties izdot moratoriju par visām ES darbībām, kas vērstas uz 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem un struktūrām ārpus ES, kā arī par jebkādām plānotām 
darbībām, izņemot jebkādas tādas darbības, kuras tieši stiprina ES ārējās robežas un 
uzlabo tiesiskuma un iedzīvotāju vispārējās aizsardzības līmeni ES dalībvalstīs; aicina 
ES līdzekļus, kas ir paredzēti ES ārējām darbībām, darīt pieejamus pasākumiem, kuru 
mērķis ir aizsargāt dalībvalstu iedzīvotājus un Eiropas dzīvesveidu pandēmijas laikā un 
pēc tās;

17. pauž nožēlu par to, ka konkrētām valstīm adresētie ieteikumi, kas Eiropas pusgada 
ietvaros izdoti par sabiedrības veselību, ir izrādījušies neefektīvi attiecībā uz valstu 
veselības aprūpes sistēmu noturību lielas veselības krīzes gadījumā;

18. pieņem zināšanai Eiropas Centrālās bankas (ECB) lēmumus un to sekas finanšu tirgos; 
noraida jebkādus mēģinājumus izmantot šo krīzi, lai sekmētu aizvien lielāku integrāciju 
eurozonā, izmantojot parādu kopīgošanas vai nosacījumu mehānismus;

19. atzīst ieguvumus, ko sniedz Komisijas paziņojums “Pagaidu regulējums valsts atbalsta 
pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā” 
(C(2020)1863), kas ļauj dalībvalstīm saglabāt saimnieciskās darbības nepārtrauktību 
Covid-19 uzliesmojuma laikā un pēc tā; uzsver, ka ir svarīgi — ilgtermiņā un tik ilgi, 
cik vajadzīgs, — turpināt nodrošināt šo elastīgumu un papildu instrumentus, lai visi 
uzņēmumi varētu piedāvāt savas preces un pakalpojumus, nesaskaroties ar Covid-19 
uzliesmojuma izraisītiem negodīgas tirdzniecības šķēršļiem ES un ārpussavienības 
tirgos;

20. prasa piešķirt prioritāti tiešam atbalstam MVU, amatnieku, tirgotāju, pašnodarbināto un 
lauksaimnieku darbības turpināšanai, jo tie Eiropas valstīs veido lielāko daļu 
nodarbinātības un sniedz lielāko daļu pakalpojumu, kas ir būtiski dzīvei mūsu reģionos;
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21. aicina dalībvalstis apkopot loģiskus valsts datus par vīrusa ietekmi un it sevišķi tā 
izraisīto mirstību, izpētīt un uzlabot datu salīdzināmību un darīt tos pieejamus 
pētniecībai un politikas lēmumiem; aicina veikt neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu, 
kuras veicēji būtu pilnvaroti veikt apmeklējumus un pārbaudīt un izpētīt, kas tieši notika 
Ķīnā; uzskata, ka Ķīna ir jāsauc pie atbildības par mēģinājumiem izplatīt nepatiesu 
propagandu, lai vainu par vīrusa uzliesmojumu Uhaņā noveltu uz citu valsti;

22. aicina aktivizēt tirdzniecības nolīgumu drošības klauzulas, lai aizsargātu 
lauksaimniecības un zivsaimniecības nozares; aicina Komisiju atzīt īsus izplatīšanas 
kanālus kā piemērotāko veidu, kādā nodrošināt drošu pārtikas piegādi patērētajiem un 
garantēt dzīvotspējīgus ienākumus lauksaimniekiem; aicina paredzēt izņēmumus, kas 
ļautu sniegt palīdzību lauksaimniekiem;

23. mudina dalībvalstis stiprināt ārējo robežkontroli, lai uz veselības krīzes laiku ierobežotu 
starptautiskus pārvadājumus, un piešķirt prioritāti pārtikas produktu, degvielas, zāļu, 
aizsargaprīkojuma un medicīnas iekārtu transportēšanai;

24. aicina valstu kompetentās iestādes stiprināt tirgus uzraudzību, lai nepieļautu kaitējumu 
patērētājiem un kopīgotu informāciju par ļaunprātīgu praksi (maldinošiem 
apgalvojumiem par cenu pieauguma iemesliem vai krāpšanu saistībā ar Covid-19);

25. uzsver, ka ir ļoti svarīgi stratēģiskas nozares un nozīmīgu, stratēģisku piegāžu, 
piemēram, zāļu un medicīnas iekārtu, ražošanu paturēt Eiropas Savienībā, lai mainītu 
pašreizējo situāciju, kurā lielākā daļa piegādes ķēdes ir delokalizēta un ES dalībvalstis 
nespēj to kontrolēt, kā arī tā nav tām viegli pieejama;

26. uzskata, ka globalizētas piegādes ķēdes ir pārlieku izstieptas; brīdina, ka piegādes ķēžu 
turpmāki pārrāvumi, piemēram, norobežošanas un slēgšanas dēļ, apdraud ES dalībvalstu 
ekonomiku, kas ir pamatā pārticībai, ienākumiem un labklājībai; aicina dalībvalstis 
apsvērt iespēju atbalstīt stratēģiskas ražošanas relokāciju, aizsargāt korporatīvo kapitālu 
pret ārējām pārņemšanas operācijām un saīsināt loģistikas ķēdes;

27. aicina dalībvalstis atbalstīt strādājošos vecākus, kuri nodrošina mūsu veselības aprūpes 
sistēmu un citu svarīgu dienestu nepārtrauktu darbību, un palīdzēt viņiem rast bērnu 
aprūpes risinājumus, nodrošinot, ka, ja viens vecāks ir veselības aprūpes speciālists, 
aprūpētājs vai bruņoto spēku vai policijas darbinieks, otram vecākam jādod tiesības 
strādāt no mājām vai vismaz strādāt uz pusslodzi, lai parūpētos par bērniem;

28. ir pret priekšlikumu, kas veicinātu ieslodzīto agrīnu atbrīvošanu, lai samazinātu vīrusa 
izplatīšanos; uzsver, ka šādiem pasākumiem būtu nenoteikta ietekme uz veselības jomu, 
turklāt tie iedragātu juridisko noteiktību, tiesiskumu un noziedzīgā nodarījumā cietušo 
tiesības;

29. aicina visas dalībvalstis stiprināt savu robežkontroli, lai nepieļautu nelegālu imigrāciju 
un tādējādi novērstu šo papildu risku saistībā ar vīrusa izplatīšanos Eiropā; ir pret 
jebkādu priekšlikumu, kas veicinātu patvēruma meklētāju ātrāku izlaišanu no slēgtiem 
patvēruma meklētāju izmitināšanas centriem; aicina ES mudināt visas dalībvalstis 
nodrošināt drošus kopīgus un slēgtus mājokļus visiem trešo valstu pilsoņiem, kas šobrīd 
nelikumīgi atrodas ES, līdz viņi var brīvprātīgi vai citādi atgriezties savās izcelsmes 
valstīs;



RE\1202937LV.docx 7/7 PE647.592v01-00

LV

30. mudina dalībvalstis palielināt savu testēšanas kapacitāti, lai apkopotu precīzākus datus 
par vīrusa izraisīto mirstību;

31. norāda, ka valdību ieviestie ārkārtas pasākumi būtiski ietekmē pamattiesības, kuras 
paredz šo dalībvalstu demokrātiskās konstitūcijas; brīdina par šādu ierobežojumu 
bīstamību un tādēļ mudina dalībvalstis izstrādāt stratēģiju par sabiedrības atgriešanos 
pie ierastās dzīves; aicina laikus izbeigt piespiedu norobežošanu, tiklīdz tas būs 
pamatoti iespējams un atbilstīgi;

32. noraida Komisijas priekšlikumu pieprasīt datus no telesakaru pakalpojumu sniedzējiem; 
mudina dalībvalstis pieprasīt personas piekrišanu, pirms sāk izmantot lietotnes, kuras 
uzrauga pārvietošanos, kontaktēšanos un veselības datus;

33. aicina ES savas pašreizējās iestāžu sistēmas ietvaros palīdzēt risināt šo krīzi; noraida 
aicinājumu īstenot inovatīvas ES iestāžu reformas, jo dalībvalstu, kurām ir jāreaģē uz šo 
krīzi, rīcībā ir labāki instrumenti, lai to efektīvi apkarotu; tomēr uzsver, ka dalībvalstīm 
ir jāsadarbojas un jāsniedz savstarpēja palīdzība;

34. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Eiropadomei, Padomei un 
dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


