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B9-0146/2020

Europaparlamentets resolution om en EU-insats mot covid-19-pandemin och dess 
konsekvenser
(2020/2616(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Spridningen av covid-19 globalt och i Europa är en tragedi som redan har skördat 
många tusen dödsoffer i Europa och världen, orsakat irreparabla skador och isolerat 
över en miljard människor i sina hem.

B. Enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är 
behörigheten för folkhälsan delad mellan medlemsstaterna, som beslutar om och 
tillhandahåller sin egen nationella hälso- och sjukvård, och EU, som har behörighet att 
vidta åtgärder som kompletterar nationella åtgärder, inbegripet förebyggande av fysiska 
sjukdomar, bekämpning av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa 
samt främjande av samarbete mellan medlemsstaterna.

C. I stadgan för Världshälsoorganisationen (WHO) anges att rätten till bästa uppnåeliga 
hälsa en av de grundläggande rättigheterna för varje människa utan åtskillnad på grund 
av ras, religion, politisk uppfattning eller ekonomisk eller social ställning.

D. Vår ekonomi står still, och de negativa följderna av detta för allmänheten, företagen, 
arbetstagarna och egenföretagarna i EU kommer att bli både dramatiska och 
oöverskådliga.

E. Solidaritet är inte valfritt utan en skyldighet, och enligt artikel 222 i EUF-fördraget ska 
unionen och dess medlemsstater vid katastrofer handla i en anda av solidaritet med 
varandra och uppbåda alla medel som står till buds.

F. De aktuella symmetriska och exogena chocker som för närvarande slår mot alla 
medlemsstater samt deras direkta sociala och ekonomiska återverkningar kommer att 
påverka oss alla – direkt eller indirekt – de kommande månaderna.

G. Kommissionen har redan vidtagit en första åtgärd, bland annat ett åtgärdspaket som 
parlamentet röstade igenom vid sitt plenarsammanträde den 26 mars 2020.

H. Hittills har Europeiska rådet inte kunnat nå samförstånd om de ekonomiska åtgärder 
som krävs för att hantera krisen.

I. På grund av åtgärder för isolering är kvinnor mer utsatta för våld i hemmet och andra 
former av våld, och de riskerar att inte få tillgång till lämpliga stödstrukturer som 
tillhandahåller rådgivning, skydd och tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa. 
Samtidigt är kvinnorna centrala för återhämtningen och upprätthållandet av 
samhällslivet och grundläggande tjänster, eftersom de står för omkring 70 procent av 
den globala hälso- och sjukvårdspersonalen och den sociala arbetskraften.
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J. Ett verkningsfullt svar på covid-19-pandemin kräver samarbete och solidaritet på det 
globala planet.

K. Parlamentet, i egenskap av medlagstiftare, en av de gemensamma budgetmyndigheterna 
och den enda institution som väljs direkt genom allmänna val, måste inkluderas som en 
integrerad och väsentlig del av alla diskussioner om EU:s svar på denna kris och den 
efterföljande återhämtningen, och inte minst talmannen måste vara med i alla relevanta 
videokonferenser.

Solidariska tillsammans för att motverka effekterna på hälsa och samhälle

1. Europaparlamentet är djupt bedrövat över den mänskliga tragedi som pandemin har 
åsamkat människor i Europa och i hela världen och deras närstående. Parlamentet 
uttrycker sitt djupaste och mest uppriktiga deltagande med alla dem som förlorat sina 
nära och kära och sin medkänsla med dem som är sjuka och önskar dem ett snart 
tillfrisknande.

2. Europaparlamentet uttrycker respekt och beundran för alla som arbetar i frontlinjen med 
att bekämpa pandemin, såsom läkare, sjuksköterskor och annan stödpersonal. 
Parlamentet framför sin uppriktiga tacksamhet till alla som utför andra väsentliga 
uppgifter för att upprätthålla samhället och garantera tillgång till kritiska varor och 
tjänster, särskilt inom sektorerna detaljhandel, transporter, livsmedelsförsörjning, 
städning, jordbruk och fiske. Parlamentet anser att det är EU:s och dess medlemsstaters 
plikt att ge största möjliga stöd till dessa centrala yrkesarbetande och att erkänna de 
uppoffringar de gör varje dag.

3. Europaparlamentet uttrycker oro över hur krisen, däribland isoleringen, påverkar de 
mest utsatta i samhället, såsom hemlösa, migranter, personer med funktionsnedsättning, 
rörliga arbetstagare och offer för våld i hemmet, särskilt kvinnor och barn. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att skyndsamt vidta riktade stödåtgärder, bland 
annat genom att öka medvetenheten och främja telefonjourer och rådgivningsställen 
samt inrätta tillflyktsorter där de mest utsatta kan få skydd och stöd. Parlamentet 
betonar att personer med funktionsnedsättning bör få icke-diskriminerande tillgång till 
medicinsk behandling och akutvård, i synnerhet personer på institutionsboenden, 
eftersom de löper större risk att smittas.

4. Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med de länder som drabbats hårdast av 
viruset, särskilt Italien och Spanien. Parlamentet betonar att EU och alla medlemsstater 
måste visa fullständig solidaritet med de mest behövande och bör förenas som en 
gemenskap för att se till att ingen medlemsstat lämnas att kämpa mot detta virus och 
dess efterverkningar på egen hand.

5. Europaparlamentet anser att covid-19-krisen har avslöjat brister i EU:s och 
medlemsstaternas krisberedskap och fruktar att den inledande långsamma reaktionen, 
bristen på solidaritet mellan vissa medlemsstater och den kroniska underinvesteringen i 
offentliga och sociala tjänster har skadat EU:s förmåga att bekämpa pandemin och dess 
konsekvenser.
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6. Europaparlamentet betonar att europeisk enhet och solidaritet är det effektivaste sättet 
att tackla och i slutänden ta sig ur krisen. Vi står starkare tillsammans. Parlamentet 
välkomnar de bevis på europeisk solidaritet som medlemsstaterna hittills visat, bland 
annat att genom att behandla patienter från andra medlemsstater, erbjuda kritisk hälso- 
och sjukvård och personlig skyddsutrustning samt hjälpa till med att återbörda 
medborgare till sina hemländer.

7. Europaparlamentet betonar behovet av en gemensam EU-insats och välkomnar i detta 
avseende de initiativ som hittills lagts fram av kommissionen, bland annat följande:

i. Den mekanism för gemensam upphandling som används för inköp av personlig 
skyddsutrustning, respiratorer och testutrustning. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att använda denna mekanism för att 
upphandla framtida behandlingar och vaccin i syfte att säkerställa lika tillgång i 
EU och undvika prisspekulation.

ii. Riktlinjer för offentlig upphandling. Parlamentet noterar dock att dessa endast 
gäller medicintekniska produkter och medicinsk utrustning. Parlamentet betonar 
behovet av flexibilitet vid upphandling av annan utrustning som behövs på 
sjukhus eller inom förvaltning. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga 
att utnyttja utrymmet för flexibilitet enligt artikel 6.6 i upphandlingsdirektivet1 för 
att tillfälligt ändra tröskelvärdena.

iii. Initiativet till det strategiska ”rescEU”-beredskapslagret för en gemensam EU-
reserv av medicinsk utrustning, där EU finansierar 100 procent av kostnaderna för 
lagring och distribution så att utrustningen kan riktas dit den bäst behövs.

iv. Återbördandet till hemlandet av mer än 10 000 EU-medborgare med hjälp av 
flygningar som underlättats genom EU:s civilskyddsmekanism. Parlamentet begär 
att dessa insatser ska fortsätta och intensifieras.

v. Krav på exporttillstånd för export av medicinsk utrustning utanför EU, så att 
medlemsstaterna kan slopa sina egna nationella exportbegränsningar, som 
hindrade solidariteten inom EU.

vi. Omdirigeringen av 48,5 miljoner euro från forskningsprogrammet Horisont till 
kampen mot viruset, bland annat till epidemiologi och datamodellering, 
behandlingar och vaccin.

vii. Tillhandahållandet av 80 miljoner euro i ekonomiskt stöd för att snabbt utöka 
utvecklingen och produktionen av ett vaccin mot covid-19.

viii. Den ökade finansieringen och mobiliseringen av medel till EU:s 
civilskyddsmekanism, Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar (ECDC) och instrumentet för katastrofbistånd.

8. Europaparlamentet betonar behovet av en samordnad exitstrategi, så att åtgärderna 

1 EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.
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kompletterar varandra och medlemsstaterna inte undergräver varandras ansträngningar, 
eftersom det endast är genom ett fullständigt samarbete som en smidig, verksam och 
säker avveckling av isoleringsåtgärderna kan garanteras och framtida smittvågor 
undvikas eller minimeras.

9. Europaparlamentet betonar att det kommer att göra allt som står i dess makt och ha ett 
nära samarbete med de andra EU-institutionerna för att ge stöd till varje medlemsstat i 
nöd och för att övervinna krisen, bland annat genom att skyndsamt anta brådskande 
lagstiftningsinitiativ.

10. Europaparlamentet framhåller den avgörande betydelsen av politik som säkerställer en 
tillförlitlig och högkvalitativ livsmedelsförsörjning från jordbruks-, fiske- och 
livsmedelsföretag under och efter den omedelbara hälsokrisen, liksom behovet att stödja 
dessa sektorer och skydda deras fortsatta produktion samt hinderfria transporter på den 
inre marknaden för livsmedel och andra förnödenheter, däribland via gröna korridorer. 
Parlamentet betonar behovet att anta ytterligare brådskande åtgärder för att fiskeri- och 
vattenbrukssektorerna ska kunna hantera de inkomstförluster som dessa sektorer 
upplever, inbegripet möjligheten att överföra upp till 25 procent av oanvända 
fiskekvoter till nästa år. Parlamentet erkänner vidare nyckelrollen för transportsektorn, i 
synnerhet förarna, som måste ha tillgång till grundläggande hygienanläggningar och 
livsmedel längs vägen och vilkas arbetsförhållanden (t.ex. kör- och vilotider) inte får 
försämras. Parlamentet betonar att medlemsstaterna måste följa befintliga EU-
bestämmelser.

11. Europaparlamentet begär att ECDC:s budget och personalstyrka ska stärkas avsevärt i 
syfte att stödja deras arbete med att följa data från observationer, övervakning och 
underrättelser på det medicinska området och att ge vägledning till medlemsstaterna. 
Parlamentet betonar att sådan vägledning bör genomföras fullt ut för att säkerställa 
jämförbara data och en EU-omfattande insats för folkhälsan. Parlamentet begär 
dessutom att den roll som Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) spelar i kliniska 
prövningar ska stärkas och att förordningen om kliniska prövningar2 ska genomföras 
skyndsamt, vilket kommer att underlätta och påskynda storskaliga europeiska kliniska 
prövningar.

12. Europaparlamentet betonar att solidaritet visas bäst och mest framgångsrikt genom ett 
strategiskt och välstrukturerat gemensamt europeiskt svar på pandemin, vilket innebär 
att gränserna måste förbli öppna inom EU för att personlig skyddsutrustning, läkemedel, 
produkter framställda ur blod samt organ ska kunna cirkulera fritt. Parlamentet betonar 
vidare behovet att underlätta transporter av patienter från överbelagda sjukhus i en 
medlemsstat till en annan där det fortfarande finns kapacitet, och välkomnar 
kommissionens samordning av detta.

13. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över situationen för flyktingar och 
asylsökande i mottagningscentrum och förvarsenheter, eftersom de inte har tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård och är särskilt riskutsatta. Parlamentet insisterar på att de 
mest sårbara personerna som sitter fast på de överbefolkade grekiska öarna (personer 
över 60 år, personer med underliggande sjukdomar, barn och i synnerhet 

2 EUT L 158, 27.5.2014, s. 1.



PE647.593v01-00 6/16 RE\1202939SV.docx

SV

ensamkommande barn) ska evakueras och omplaceras i andra medlemsstater och på det 
grekiska fastlandet. Som ett första steg föreslår parlamentet att de flyttas till hotell eller 
andra logialternativ för att begränsa virusets spridning.

14. Europaparlamentet välkomnar omfördelningen av medel från forskningsprogrammet 
Horisont till kampen mot viruset. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsevärt 
öka stödet till forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram som kan bidra till 
förståelsen av sjukdomen samt påskynda diagnostik och arbetet med att ta fram och 
testa ett vaccin. Parlamentet uppmanar sjukhus och forskare att dela uppgifter med 
EMA och att inleda storskaliga europeiska kliniska prövningar. Parlamentet betonar 
behovet att stödja åtgärder som främjar öppen vetenskap i syfte att påskynda utbytet av 
data och forskningsresultat inom det vetenskapliga samfundet i Europa och utanför. 
Parlamentet insisterar på att all offentligt finansierad forskning måste förbli allmänt 
tillgänglig. Parlamentet anser att Europas forskare, innovativa små och medelstora 
företag och industri kan erbjuda världen ett botemedel. Parlamentet betonar att 
verkningsfull testning, behandling och potentiella vacciner måste vara tillgängliga för 
alla medborgare utan kostnad, och betonar att vaccinet, när det väl är tillgängligt, måste 
vara tillgängligt för alla medlemsstater på lika villkor. Parlamentet efterlyser ett 
gemensamt och standardiserat tillvägagångssätt för testning och datainsamling i alla 
medlemsstater och föreslår att man arbetar för en EU-övergripande serologisk 
undersökning, vars resultat bör vara tillgängliga så snart som möjligt, för att förstå 
omfattningen av den nuvarande krisen och bli bättre förberedd för en eventuell ny våg 
av covid-19 samt andra framtida kriser.

15. Europaparlamentet vidhåller att det misslyckade åtstramningsexperiment som följde på 
2008 års ekonomiska krasch inte får upprepas när den omedelbara krisen väl har 
övervunnits, och att investeringarna i de offentliga nationella hälso- och 
sjukvårdssystemen inte får minskas. Parlamentet betonar att det snarast måste göras mer 
investeringar för att stärka utbildning och rekrytering av sjukvårdspersonal med 
tillräckliga resurser för medicinsk utrustning och skäliga löner.

16. Europaparlamentet insisterar på att lärdomarna från den nuvarande krisen när det gäller 
otillräcklig beredskapsplanering och kapacitet för nödsituationer på hälso- och 
sjukvårdsområdet och de ekonomiska och sociala områdena måste utnyttjas på ett bra 
sätt, och kommissionen bör lägga fram ett förslag om en bred och ambitiös 
resiliensstrategi för EU inom en snar framtid, inbegripet klimatanpassning och 
konsekvenserna av förlusten av den biologiska mångfalden.

17. Europaparlamentet föreslår att denna strategi skulle kunna omfatta förslag om större 
befogenheter för EU att agera vid hälsorisker, med nya och förstärkta instrument för att 
säkerställa att EU i framtiden kan agera utan dröjsmål för att samordna insatserna på 
EU-nivå, och för att se till att resurserna hamnar där de behövs som mest, oavsett om 
det rör sig om materiel (till exempel ansiktsmasker, respiratorer och läkemedel) eller 
ekonomiska resurser som möjliggör insamling av högkvalitativa, standardiserade data.

18. Europaparlamentet framhåller med oro bristen på vissa läkemedel, inbegripet sådana 
som används i intensivvård, och understryker vikten av att – under samordning av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten – upprätthålla produktion, leverans, distribution, 
utveckling och lika tillgång till högkvalitativa läkemedel. Parlamentet noterar med oro 
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de exportförbud som riktats mot vissa läkemedel globalt, och välkomnar 
kommissionens dialog med viktiga aktörer såsom Förenta staterna, Indien och Kina för 
att säkra tillgången till sådana läkemedel. Parlamentet understryker att den 
experimentella användningen av läkemedel för behandling av covid-19 inte får leda till 
läkemedelsbrist för patienter som lider av andra sjukdomar – däribland hiv och lupus – 
och är beroende av läkemedlen i fråga.

Ut ur krisen i riktning mot en ny ekonomisk, social och ekologisk modell

19. Europaparlamentet erkänner att covid-19-pandemin skakar om EU:s ekonomiska och 
sociala grundvalar och att vi akut behöver effektiva, gemensamma politiska 
svarsåtgärder för att förhindra att vi skadar vårt ekonomiska välstånd, den sociala 
välfärden och den sociala sammanhållningen under många år framöver, vilket skulle 
kunna få svåra politiska konsekvenser. Parlamentet erkänner också att krisen visar på 
splittring mellan vissa geografiska grupper av medlemsstater och att effektiva och 
pragmatiska svarsåtgärder kommer att kräva inte bara att vi håller huvudet kallt, utan 
även ett erkännande av denna aldrig tidigare skådade situation för oss alla samt 
beredvillighet att överge tidigare, djupt rotade och sedan länge intagna ståndpunkter.

20. Europaparlamentet anser att vi, för att på bästa möjliga sätt ta oss ur denna kris, inte får 
upprepa misstagen från den blinda åtstramningspolitik som följde på krisen 2008 och 
som EU:s invånare inte längre kommer att tolerera. Parlamentet efterlyser i stället en 
genomgripande omprövning av vår ekonomiska modell, så att de ekonomiska, sociala 
och ekologiska målen för första gången jämställs med varandra, och så att vi överger det 
nuvarande systemet med oförändrade villkor och i stället fullt ut investerar alla våra 
insatser i den europeiska gröna given som ett verktyg för att åstadkomma 
genomgripande ekonomiska och samhälleliga förändringar.

21. Europaparlamentet anser att den europeiska planeringsterminen och den nya årliga 
strategin för hållbar tillväxt måste omarbetas ytterligare och uppdateras för att vägleda 
den europeiska strategin för ekonomisk och social återhämtning och samtidigt fullt ut 
integrera FN:s mål för hållbar utveckling, närmare bestämt genom att jämställa de 
ekonomiska, sociala och ekologiska målen med varandra och genom att bli 
styrningsverktyget för att uppnå ett verkligt hållbart, rättvist och motståndskraftigt EU.

22. Europaparlamentet varnar för de bakåtsträvande röster som vill utnyttja krisen som ett 
argument för ett fortsatt status quo, en tillbakagång avseende det sociala och 
miljömässiga skyddet eller en nedtrappning av våra ambitioner i fråga om 
klimatförändringarna. Parlamentet anser att detta skulle vara kontraproduktivt och 
endast leda till potentiellt ännu allvarligare hälsorelaterade, ekonomiska och ekologiska 
kriser framöver. Parlamentet uppmanar enträget övriga EU-institutioner samt de 
nationella regeringarna att enas om en strategi för att övervinna krisen som även 
skyddar EU mot framtida kriser genom att göra unionen betydligt mer motståndskraftig 
och sammanhållen.

23. Europaparlamentet framhåller det faktum att covid-19-pandemin kommer att få de 
allvarligaste konsekvenserna för de mest utsatta och marginaliserade i samhället och 
öka risken för fattigdom, social utestängning och förvärrad regional ojämlikhet. 
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Parlamentet vidhåller därför att ingen – inte heller någon region – bör få hamna på 
efterkälken, och fördömer varje form av diskriminering som riktas mot specifika 
befolkningsgrupper.

24. Europaparlamentet påminner om det viktiga bidraget från många migranter och barn till 
migranter som arbetar för att se till att en rad viktiga sektorer i EU, särskilt hälso- och 
sjukvårdssektorn, fungerar väl. Parlamentet välkomnar initiativ på medlemsstatsnivå 
som tas som svar på krisen för att legalisera papperslösa migranter, och uppmuntrar 
andra medlemsstater att göra likadant.

25. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som hittills har vidtagits på EU-nivå, 
motsvarande 2 procent av EU:s bruttonationalprodukt (BNP) i form av finanspolitiska 
åtgärder och 13 procent av EU:s BNP i likviditetsstöd, inbegripet följande:

i. Aktiveringen av den allmänna undantagsklausulen i stabilitets- och tillväxtpakten, 
som gör det möjligt för medlemsstaterna att vidta åtgärder för att hantera krisen på 
ett adekvat sätt, genom avvikelser från de budgetkrav som normalt skulle gälla 
enligt den europeiska finanspolitiska ramen.

ii. Den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder, som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att ge direkt stöd till hårt drabbade företag och små företag som 
löper risk att tvingas stänga ned sin verksamhet. Denna tillfälliga ram bör 
bibehållas så länge det är nödvändigt.

iii. Investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset, som mobiliserat finansiella 
resurser till ett värde av 37 miljarder euro för hälso- och sjukvårdssystem, små 
och medelstora företag, arbetsmarknader och andra sårbara sektorer.

iv. Utvidgning av tillämpningsområdet för Europeiska unionens solidaritetsfond, 
vilket innebär att de 800 miljoner euro som finns tillgängliga nu kan användas för 
att hantera krisen.

v. Europeiska centralbankens (ECB) stödprogram föranlett av pandemin med ett 
anslag på 750 miljarder euro fram till slutet av året, vilket tillsammans med 
tidigare överenskomna köp av den offentliga sektorns och den privata sektorns 
tillgångar till ett värde av 120 miljarder euro uppgår till 7,3 procent av 
euroområdets BNP.

vi. Europeiska investeringsbanksgruppens (EIB-gruppen) handlingsplan för stöd med 
en alleuropeisk garantifond på 25 miljarder euro, som gör det möjligt för EIB att, i 
partnerskap med nationella investeringsbanker, utöka sina insatser för små och 
medelstora företag, medelstora börsnoterade företag och större företag i Europa 
med anledning av coronaviruset från 40 miljarder euro till cirka 240 miljarder 
euro.

vii. Genomförandet av gröna körfält för att säkerställa fortlöpande leveranser och 
distribution av viktiga varor och viktig medicinsk skyddsutrustning, rörlighet för 
väsentliga arbetstagare och tillhandahållande av grundläggande tjänster på den 
inre marknaden.
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26. Europaparlamentet betonar att företag som mottar offentligt finansiellt stöd bör 
förbjudas att göra utbetalningar i form av utdelningar till berörda parter och bonusar till 
ledningen, och de bör åta sig att bevara de befintliga arbetstillfällena och garantera 
anständiga rättigheter på arbetsplatsen samt anställningsvillkor. Parlamentet 
understryker att stödåtgärder under inga omständigheter får inkräkta på förhållandet 
mellan arbetsmarknadens parter eller undergräva arbetstagarnas rättigheter.

27. Europaparlamentet anser att mycket mer behöver göras för att övervinna krisen och 
bekämpa dess ekonomiska och sociala konsekvenser, med tanke på att detta är en ny 
och unik situation som på EU-nivå kräver flexibla, kreativa och innovativa lösningar 
som svarar mot utmaningen.

28. I detta avseende efterlyser Europaparlamentet följande akuta ekonomiska och sociala 
åtgärder:

i. Införande av ”corona-obligationer” som utfärdas av en EU-institution för att täcka 
särskilda kostnader i samband med covid-19-utbrottet och som garanteras genom 
ett program för köp från Europeiska centralbankens sida.

ii. Aktivering av Europeiska stabilitetsmekanismen med en särskild kreditgräns för 
att säkerställa likviditet och undvika räntespridning för offentliga nationella 
obligationer till stöd för krisens omedelbara hälsorelaterade och ekonomiska 
kostnader, utan makroekonomiska villkor och med lång löptid, konkurrenskraftig 
prissättning och villkor för återbetalning kopplade till medlemsstaternas 
ekonomier.

iii. Ikraftträdande av EIB:s alleuropeiska garanti, med en lämplig investeringsstrategi, 
för att stödja ekonomin, särskilt små och medelstora företag, och samtidigt 
garantera samordning med nationella investeringsbanker och affärsbanker i syfte 
att fullt ut utnyttja finansieringskapaciteten i hela EU och nå mikroföretag med 
sämre tillgång till finansiering.

iv. Genomförande av ett ambitiöst finanspolitiskt paket på både EU-nivå och 
nationell nivå för att öka den inhemska efterfrågan omedelbart efter 
isoleringsfasen. Alla dessa åtgärder kommer att kräva någon form av gemensam 
finanspolitik, för att förhindra att de ekonomiska svarsåtgärderna med anledning 
av denna kris är uteslutande monetära till sin karaktär.

v. En lånegaranti för personer som för första gången äger sin egen bostad, för att 
förhindra uraktlåtenhet att göra låneavbetalningar, kombinerat med en särskild 
ordning för att skydda hyresgäster mot avhysning under krisen.

vi. Ikraftträdande av systemet för arbetslöshetsåterförsäkring och ett skyndsamt 
genomförande av det europeiska instrumentet för tillfälligt stöd för att minska 
risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE), som måste ha betydande resurser 
för att kunna hantera den potentiellt mycket omfattande arbetslösheten, beroende 
på hur snabbt återhämtningen sker.

vii. En övergripande europeisk strategi för social återhämtning som omfattar 
ovannämnda system för arbetslöshetsunderstöd, en stärkt europeisk barngaranti, 
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en omfattande strategi mot fattigdom och en förstärkning av de sociala 
trygghetssystemen så att en allmän spridning av minimiinkomstsystemen 
nödvändigtvis möjliggörs. Parlamentet betonar att en sådan strategi bör utarbetas i 
nära dialog med arbetsmarknadens parter och inriktas på de mest utsatta samt 
genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

viii. Ytterligare förslag för att bekämpa skatteflykt, skattekonkurrens och penningtvätt 
för att frigöra ytterligare finansiella resurser. Parlamentet efterlyser ett snabbt 
antagande av skatten på digitala tjänster, en skatt på finansiella transaktioner, en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas och offentlig landsspecifik rapportering 
samt en snabb överenskommelse om mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna.

ix. Åtgärder för att förebygga en kris vad gäller livsmedelspriserna och stabilisera 
jordbruks- och fiskemarknaderna, stödja jordbrukare och fiskare samt trygga 
livsmedelsförsörjningen i EU och särskilt säkerställa tillgången till livsmedel för 
dem som har det sämst ställt. Parlamentet betonar att sådana åtgärder bör omfatta 
inte bara alla de insatser som är tillgängliga enligt förordningen om en samlad 
marknadsordning3, såsom stöd till privat lagring, utan även användning av 
outnyttjat landsbygdsutvecklingsstöd, flexibilitet mellan direktstöd och 
landsbygdsutvecklingsstöd samt tillfällig likviditetstillförsel för jordbrukare, 
djuruppfödare och kooperativ i riskzonen, samtidigt som man skyddar 
arbetstagarna och förhindrar arbetskraftsbrist som riskerar att störa 
leveranskedjorna.

x. Införande av ett EU-omfattande system för att garantera uppehållsrätt och lika 
tillgång till system för social trygghet och anställningsskydd för alla 
unionsmedborgare som bor och arbetar i en annan medlemsstat, och som kan 
förlora sitt arbete eller sin uppehållsrätt på grund av krisen.

29. Europaparlamentet anser att EU behöver en ekonomisk återhämtningsplan för tiden 
efter krisen och en bredare ekonomisk omvandling – en ny Marshallplan – för att snabbt 
få igång ekonomin och samtidigt åstadkomma den ekologiska omställning och den 
digitalisering av våra samhällen som krävs för att säkerställa social sammanhållning, 
framför allt genom mycket omfattande investeringar i utveckling av offentlig 
infrastruktur, utformning av den europeiska livsstilen för 2000-talet och kanalisering av 
nödvändiga medel till offentliga tjänster, utbildning, forskning och utveckling för att 
vara bättre förberedda inför kommande hälsokriser. Parlamentet betonar att detta bör 
finansieras genom ”hållbarhetsobligationer”.

30. Europaparlamentet betraktar den europeiska gröna given som den nya ekonomiska 
återhämtningsplan som krävs för tiden efter covid-19-pandemin, eftersom den redan 
finns och har potential att återuppbygga vår ekonomi, säkerställa motståndskraft, skapa 
arbetstillfällen och skydda människors välbefinnande och hälsa mot ytterligare risker 
och negativ miljöpåverkan. Parlamentet framhåller nödsituationen med klimatet och 
miljön och det faktum att klimatförändringarna och förlusten av livsmiljöer ökar risken 
för nya framväxande patogener och pandemier, inbegripet spridning av virus från en art 

3 EUT L 347, 20.12.2013.
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till en annan. Parlamentet understryker vikten av att stärka klimatlagstiftningen snarast 
möjligt för att se till att EU förvandlas till en koldioxidfri ekonomi senast 2050, 
samtidigt som man upprätthåller kampen mot klimatförändringar och miljöförstöring 
samt omställningen till en klimatneutral ekonomi som kärnan i EU:s ekonomiska 
strategi. I detta avseende uppmanas kommissionen att lägga fram ambitiösa förslag som 
kan åstadkomma en europeisk grön giv som lever upp till medborgarnas förväntningar, 
med målet som utgångspunkt att minska koldioxidutsläppen med minst 55 procent till 
2030.

31. Europaparlamentet välkomnar som ett första steg i rätt riktning att kommissionen godtar 
parlamentets begäran om en översyn av förslaget till nästa fleråriga budgetram. 
Parlamentet anser att utformningen och finansieringen av samt storleken på EU:s budget 
kommer att vara avgörande för EU:s sociala och ekonomiska återhämtningsplaner och 
för att bemöta de utmaningar som pandemin innebär. Om nästa fleråriga budgetram inte 
antas i tid anser parlamentet vidare att det kommer att vara mycket viktigt att lägga fram 
en beredskapsplan som skyddar mottagare av stöd från EU-program, inklusive sådana 
som rör hanteringen av covid-19-krisen.

32. Europaparlamentet anser emellertid att det för tiden efter krisen krävs en mer radikal 
och progressiv ekonomisk återhämtningsplan som bör bidra till den sociala och 
ekonomiska konvergensen i medlemsstaternas ekonomier och bör omfatta bland annat 
följande åtgärder:

i. Fullbordande av Ekonomiska och monetära unionen, bland annat genom 
inrättande av en europeisk finansmyndighet med befogenhet att utfärda 
euroobligationer på en stabil grund och med stöd av en betydande finanspolitisk 
kapacitet som även medför en stabiliserande funktion. Parlamentet betonar att 
detta skulle göra det möjligt att styra EU:s politik med hjälp av 
gemenskapsmetoden snarare än en mellanstatlig strategi, och att det skulle utgöra 
stöd för medlemsstaternas pågående insatser för att göra hållbara offentliga 
investeringar och strukturreformer, och på så sätt minska de makroekonomiska 
obalanserna i hela EU. Sådana åtgärder skulle också befästa och stabilisera den 
ekonomiska och sociala återhämtningen och ge den finansiella tyngd som krävs 
för att fullfölja den europeiska gröna given.

ii. En reform av de europeiska finanspolitiska reglerna – inbegripet stabilitets- och 
tillväxtpakten – för att stärka den konjunkturdämpande kapaciteten och omvandla 
dem till ett incitament med avseende på de betydande behoven av offentliga 
investeringar till följd av den europeiska gröna given.

iii. En översyn och utvidgning av EU:s egna medel i syfte att minska de BNI-
baserade bidragen från medlemsstaterna och öka de nya intäkter som krävs för att 
genomföra den nya europeiska politiska agendan.

iv. En ny industripolitik för EU med verkligt lika villkor för en mer 
konkurrenskraftig och motståndskraftig industri inför globala chocker, 
återintegrering och stärkande av strategiska kedjor inom EU och ökning av EU:s 
produktion, leveranser, distribution och utveckling av viktiga och avgörande 
produkter såsom läkemedel, läkemedelsingredienser och produkter, utrustning och 
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material på det medicintekniska området, särskilt för intensivvård. Parlamentet 
betonar att en (åter)nationalisering av viktiga industrisektorer inte bör uteslutas 
om behov föreligger. Parlamentet betonar i detta sammanhang att digitaliseringen 
av EU:s industri, liksom utvecklingen av ledare inom den europeiska industrin, 
bör prioriteras för att stärka beredskapen inför framtida globala utmaningar. 
Parlamentet konstaterar att artificiell intelligens och data är avgörande för att 
spåra epidemin i realtid, för att förutspå dess utveckling och för att förbereda 
effektiva svarsåtgärder.

33. Europaparlamentet anser att isoleringsåtgärderna också har belyst hur viktigt det är att 
ha tillgång till en internetuppkoppling av hög kvalitet, i synnerhet som stöd för arbete, 
utbildning och skolgång online, särskilt i avlägsna områden. Parlamentet framhåller att 
alla som inte har tillgång till internet drabbas av ett dubbelt utanförskap, oavsett om 
skälen till detta är ekonomiska eller tekniska problem eller bristande kompetens. 
Parlamentet vill se ett påskyndande av EU:s program för digital omvandling, med 
särskild tonvikt på innehållets kvalitet och delaktighet. Parlamentet understryker därför 
behovet av sänkta avgifter och en ultrasnabb uppkoppling på minst 100 Mbps för alla, 
så att medborgarna kan få tillgång till nytt innehåll samt nya applikationer och tjänster 
som är nödvändiga för att främja den sociala delaktigheten, företagen och den 
europeiska konkurrenskraften, särskilt under perioden av isolering.

34. Europaparlamentet anser att transport- och turismnäringarna är hårt drabbade och 
efterlyser åtgärder för att trygga transportarbetarnas hälsa, säkerhet och arbetsvillkor 
och se till att transportföretagen kan överleva krisen. Parlamentet föreslår att det inom 
turismnäringen tas fram en förebyggande mekanism och en förvaltningsmekanism samt 
en framåtblickande plan på EU-nivå för att försäkra sig om att arbetstagare inom 
turistnäringen och alla företag med anknytning till denna näring kan överleva denna kris 
och förbereda sig på en hållbar framtid, samtidigt som konsumenträttigheterna alltid 
beaktas. Parlamentet betonar samtidigt att passagerarsäkerheten alltid bör garanteras.

35. Europaparlamentet efterlyser stöd till de kulturella och kreativa näringarna för att 
övervinna denna kris, eftersom de ofta försummas, trots att de spelar en viktig roll både 
i vår ekonomi och i vårt sociala liv.

36. Europaparlamentet framhåller att den nuvarande krisen har visat att våra 
utbildningssystem inte är så motståndskraftiga som de borde vara. Det är därför 
nödvändigt att utbildningsinfrastrukturen uppgraderas avsevärt både på nätet och i 
verkliga livet (dvs. genom Europeiska regionala utvecklingsfonden) och att lärare och 
elever får den kompetens och utrustning som behövs för eventuell hemundervisning i 
framtiden. I detta avseende betonar parlamentet att ökat e-lärande kan öka den sociala 
ojämlikheten ytterligare. Parlamentet välkomnar därför kommissionens initiativ att se 
över och uppdatera handlingsplanen för digital utbildning för att kunna anpassa 
strategin bättre och samordna EU:s och medlemsstaternas insatser på detta område.

Demokrati, europeiska värden och grundläggande rättigheter

37. Europaparlamentet understryker att man måste fortsätta att tillämpa Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och se till att demokratiska 
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principer, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter efterlevs. Parlamentet 
understryker att när det gäller nödåtgärder måste myndigheterna se till att alla åtnjuter 
samma skydd. Parlamentet betonar att även om medlemsstaterna infört 
undantagstillstånd som en reaktion på covid-19-pandemin måste de fortfarande 
respektera nationella konstitutionella och internationella normer, EU:s värden och det 
europeiska och internationella ramverket för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
insisterar på att eventuella tilldelade befogenheter i ett nödläge måste vara 
proportionella, nödvändiga och tidsbegränsade samt tillhandahålla effektiva rättsmedel 
och vara föremål för demokratisk kontroll och etiska överväganden.

38. Europaparlamentet uttrycker i detta sammanhang mycket stor oro över den ungerska 
premiärministerns odemokratiska beteende och varnar för en övergång till diktatur. 
Parlamentet anser att dessa åtgärder, särskilt med tanke på deras obegränsade och 
okontrollerade karaktär, utgör ett allvarligt och ihållande åsidosättande av de värden 
som avses i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), något som inte 
kan tolereras i en EU-medlemsstat och som helt klart är oförenligt med EU:s värden och 
så även ett EU-medlemskap.

39. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att omgående bedöma om 
nödåtgärderna är förenliga med fördragen och att fullt ut utnyttja EU:s alla tillgängliga 
verktyg och sanktioner, även budgetära sådana, för att hantera detta allvarliga och 
ihållande åsidosättande, och understryker än en gång det brådskande behovet av en EU-
mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter. Parlamentet 
uppmanar med kraft rådet att återigen ta upp de diskussioner och förfaranden som rör 
det pågående artikel 7-förfarandet mot Ungern på dagordningen.

40. Europaparlamentet fördömer den polska regeringens beslut att trots covid-19-pandemin 
gå vidare med presidentvalet i maj, med tanke på risken för folkhälsan och den orättvisa 
fördel som detta kan ge den sittande presidenten.

41. Europaparlamentet betonar att i nuläget utgör desinformation om covid-19 ett stort 
folkhälsoproblem och att alla medborgare har rätt till korrekt och kontrollerad 
information, bland annat om EU:s åtgärder för att bekämpa pandemin. Parlamentet 
begär att EU och medlemsstaterna samarbetar för att omedelbart bemöta sådan 
desinformation och ta itu med de risker som medborgarna utsätts för i form av 
vilseledande reklam och osäkra produkter som säljs på nätet. Parlamentet betonar att det 
är oerhört viktigt att vidta åtgärder mot desinformation som syftar till att undergräva 
allmänhetens förtroende för EU:s åtgärder mot pandemin, vilket skapar nya möjligheter 
för utländska aktörer att störa EU:s och dess medlemsstaters demokratiska politiska 
processer. Parlamentet anser att sociala medieplattformar måste intensifiera sitt arbete 
för att motverka och förhindra att sådan desinformation får ytterligare spridning.

42. Europaparlamentet efterlyser ett närmare samarbete för att förebygga och motverka it-
angrepp, vilka äventyrar säkerheten när det gäller information och infrastruktur i dessa 
särskilt svåra tider, genom ett ökat deltagande av och stöd från Europeiska unionens 
cybersäkerhetsbyrå.

43. Europaparlamentet noterar att enskilda personers mobila lokaliseringsuppgifter endast 
kan vidarebehandlas om de anonymiseras, i enlighet med direktivet om integritet och 
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elektronisk kommunikation4 och den allmänna dataskyddsförordningen5. Parlamentet 
ställer sig bakom en samordnad EU-insats i syfte att använda digitala lösningar som 
både garanterar våra invånares integritet och hjälper till att mildra den aktuella krisen.

44. Europaparlamentet anser att pandemin har åskådliggjort gränserna för EU:s förmåga att 
agera beslutsamt och blottlagt bristerna i kommissionens verkställande makt och 
budgetbefogenheter. Parlamentet insisterar därför på att den planerade konferensen om 
Europas framtid ska användas för att fundera över hur ett mer effektivt och 
demokratiskt EU kan styras på bästa sätt. Parlamentet anser därför att en konferens om 
Europas återhämtning och framtid måste hållas snarast möjligt efter det att covid-19-
pandemin är över och att konferensen måste lägga fram tydliga förslag för hur EU kan 
bli mer effektivt och demokratiskt.

Schengenområdet och fri rörlighet

45. Europaparlamentet efterlyser mer samordning och solidaritet mellan medlemsstaterna i 
fråga om restriktioner vid de inre gränserna, däribland tydlig information om alla 
åtgärder som vidtagits. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att åta sig en 
större roll för att säkerställa samordning, särskilt när det gäller upphävandet av 
gränskontrollåtgärder. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna, i de fall då kontroller 
vid de inre gränserna har återinförts, att tillåta resor för alla gränsarbetare, personer som 
återvänder hem samt samhällsviktiga tjänster och gods och att skydda deras rättigheter 
och status, som garanteras i både unionsrätten och den nationella lagstiftningen. 
Parlamentet understryker att medlemsstaterna måste följa EU:s bestämmelser. 
Parlamentet betonar att kontrollerna vid de inre gränserna måste utgöra ”undantagsfall”, 
vara tidsbegränsade, öppna, motiverade, proportionella och specifika för olika typer av 
transporter samt icke-diskriminerande. Parlamentet påminner om att kontrollerna vid de 
inre gränserna måste övervakas av både kommissionen och medlemsstaterna och 
upphävas så snart som de inte längre behövs.

46. Europaparlamentet betonar behovet av en återgång till ett fullt fungerande 
Schengenområde med fri rörlighet utan kontroller vid de inre gränserna som ett led i en 
strategi för att komma ur krisen. Parlamentet är bekymrat över att de nuvarande 
restriktionerna kommer att skapa bestående osäkerhet och problem för arbetstagare och 
företag, vars försörjning är avhängig av den fria rörligheten för personer, varor och 
tjänster. Parlamentet uppmanar kommissionen att på längre sikt föreslå en betydande 
uppdatering av bestämmelserna om kodexen om Schengengränserna och 
utvärderingsmekanismen för Schengen.

47. Europaparlamentet upprepar att denna tillfälliga kris inte utgör något hot mot 
Schengenområdets fortsatta framgång på längre sikt, något som inte bara utgör en av 
EU:s största bedrifter, utan också är en av de största utvidgningarna av den personliga 
friheten på hela kontinenten.

4 EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.
5 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.
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Internationell solidaritet och internationellt samarbete

48. Europaparlamentet understryker att pandemin varken stoppas av några gränser eller 
styrs av någon ideologi och att det krävs samarbete och solidaritet från hela det 
internationella samfundet för att bekämpa den. Parlamentet begär att stöd ges till 
befolkningen i de utomeuropeiska länderna och territorierna och att man ser till att de 
får samma EU-stöd som andra EU-medborgare. Parlamentet ger sitt starka stöd åt FN:s 
generalsekreterares uppmaning till en omedelbar global vapenvila i alla delar av världen 
för att sätta fokus på den ”verkliga kampen för våra liv” och skydda utsatta människor 
mot pandemins framfart. Parlamentet uppmanar eftertryckligen FN:s säkerhetsråd att 
formellt ställa sig bakom generalsekreterarens uppmaning. Parlamentet ansluter sig till 
den uppmaning som framförts av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om att 
alla personer som frihetsberövats utan tillräcklig rättslig grund, däribland politiska 
fångar, och personer som frihetsberövats på grund av kritiska och avvikande åsikter ska 
friges världen över. Parlamentet efterlyser en utvärdering av alla befintliga hinder för att 
bekämpa följderna och spridningen av covid-19, däribland en bedömning och 
anpassning av de internationella sanktionssystemen, åtminstone tillfälligt.

49. Europaparlamentet framhåller att EU:s internationella solidaritet nu är viktigare än 
någonsin och att unionen bör gå i bräschen för de globala insatserna i kampen mot 
covid-19 tillsammans med medlemsstaterna i starkare samarbeten med olika 
internationella partner för att införa beredskaps-, begränsnings- och isoleringsåtgärder, 
särskilt i de fattigaste länderna och i de länder där det pågår humanitära kriser. 
Parlamentet efterlyser ny och större EU-finansiering i detta avseende.

50. Europaparlamentet betonar vikten av samarbete med och EU-stöd till alla länder på 
västra Balkan, länder inom det östliga partnerskapet och våra närmaste grannländer i 
syd samt utvecklingsländer, särskilt i Afrika. Parlamentet uppmanar länderna på västra 
Balkan att delta i EU:s mekanismer och initiativ för att bekämpa covid-19-pandemin 
och dess ekonomiska och sociala konsekvenser, och välkomnar de EU-beslut som 
nyligen fattats i denna fråga. Parlamentet betonar att särskild uppmärksamhet måste 
ägnas åt den osäkra situation som utsatta grupper såsom migranter, flyktingar och 
internflyktingar, däribland personer med funktionsnedsättning, kvinnor, barn och äldre, 
i dessa länder befinner sig i. Parlamentet betonar vikten av att dessa åtgärder får 
tillräcklig synlighet för att undvika manipulativ desinformation om EU:s stöd i de 
berörda länderna.

51. Europaparlamentet begär att EU stöder befogenheter som stärker allmänna nyttigheter, 
medicinska forskningscentrum, allmänna hälso- och sjukvårdssystem, tillgång till 
vatten, sanitet och hygien samt grundläggande utbildning för att skapa starka och 
motståndskraftiga samhällen i vårt grannskap, särskilt på vår afrikanska 
partnerkontinent. Parlamentet stöder helhjärtat användningen av instrumentet för 
humanitärt bistånd, finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och Europeiska 
utvecklingsfonden för att bland annat utbilda, utrusta och stärka sjukhuslaboratoriers 
kapacitet när det gäller att diagnostisera infektionssjukdomar och inrätta 
karantänutrymmen för misstänkta fall eller spåra kontakter i bekräftade fall. Parlamentet 
efterlyser skuldlättnader för de fattigaste länderna i världen som till följd av sin unika 
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situation i form av t.ex. en humanitär kris och långsam ekonomisk tillväxt tillhör de 
mest sårbara och utsatta. Parlamentet begär att EU och dess medlemsstater inleder ett 
fördjupat samarbete med och ger stöd till länder i Latinamerika och Västindien för att ta 
itu med covid-19-pandemin och lindra dess konsekvenser för människorna och 
ekonomin. Parlamentet begär att EU och de medlemsstater som är medlemmar i 
Internationella valutafonden ger ett positivt svar på Venezuelas begäran om ett nödlån 
för att bekämpa pandemin.

52. Europaparlamentet efterlyser en snabb uppdatering av EU:s globala strategi mot 
bakgrund av krisens globala effekter. Parlamentet framhäver den så kallade ”corona-
diplomatin”. Parlamentet upprepar att EU måste vara redo att kommunicera strategiskt, 
bekämpa desinformation utifrån och anpassa sig kontinuerligt till det föränderliga 
geopolitiska landskapet, utan att äventyra sina grundläggande värden, särskilt i fråga om 
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatlighet.

53. Europaparlamentet insisterar på att användningen av exporttillstånd under inga 
omständigheter får leda till några exportförbud i praktiken. Parlamentet vidhåller att 
dessa åtgärder måste vara tillfälliga och att en grundlig bedömning måste göras innan en 
eventuell förlängning kan beviljas. Kommissionen uppmanas att noggrant övervaka de 
nationella exportåtgärderna och att vid behov vidta nödvändiga åtgärder gentemot de 
medlemsstater som ännu inte har upphävt nationella exportförbud eller som överväger 
att vidta åtgärder som undergräver den inre marknaden. Parlamentet betonar vikten av 
att upprätthålla utvecklingsländers tillgång till de läkemedel som det råder brist på. 
Personlig skyddsutrustning måste exporteras till de länder som behöver den mest och 
inte till de partner som har råd att betala det högsta priset. Parlamentet betonar därför att 
man inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) och 
Världshälsoorganisationen (WHO) måste enas om en övergripande katalog över vilka 
viktiga hälso- och sjukvårdsprodukter som behövs i en nödsituation, i syfte att stoppa 
prisspekulationer och förenkla handeln med dem. Parlamentet uttrycker stor oro över 
den gemensamma varningen från WTO, WHO och FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation om att globala restriktiva handelsåtgärder skulle kunna leda till 
livsmedelsbrist runt om i världen. Parlamentet vill att verksamma åtgärder vidtas 
omedelbart för att undvika störningar i livsmedelskedjor och på så sätt förhindra att 
osäker livsmedelsförsörjning eller prisvolatilitet förvärras. Samtliga medlemsstater 
uppmanas att använda alla tillgängliga verktyg för att se till att det finns effektiva 
mekanismer för att bedöma potentiella investeringar och förvärv av kritisk infrastruktur 
och strategisk industriell kapacitet i EU och att vid behov vidta begränsande eller 
blockerande åtgärder. Kommissionen uppmanas att snabbt gå vidare med WTO-
förhandlingarna om e-handel för att säkerställa att bestämmelser finns på plats för en 
snabbt växande handel på nätet, särskilt när det gäller varor.
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54. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament tillsammans med en 
särskild begäran om att säkerställa parlamentets och dess talmans fulla deltagande i 
EU:s åtgärder med anledning av covid-19.


