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B9-0148/2020

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

Европейският парламент,

– като взе предвид оценката на риска във връзка с избухването на COVID-19, 
направена от Световната здравна организация (СЗО), която определи риска от 
разпространение и риска от въздействие на COVID-19 като „много висок“ на 
световно равнище, а избухването като пандемия,

– като взе предвид Стратегическия план за подготвеност и реакция в отговор на 
епидемията от COVID-19 на СЗО,

– като взе предвид бързата оценка на риска във връзка с избухването на COVID-19 
на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и 
нейните актуализации,

– като взе предвид последния доклад относно заплахи, произтичащи от заразни 
заболявания (CDTR) на ECDC и неговите насоки за опазване на общественото 
здраве във връзка с COVID-19,

– като взе предвид Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за 
отмяна на Решение № 2119/98/ЕО1,

– като взе предвид Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза2,

– като взе предвид преразгледаната Европейска социална харта на Съвета на Европа 
от 3 май 1996 г.,

– като взе предвид Европейския стълб на социалните права (ЕССП), провъзгласен 
от Парламента, Съвета и Комисията през ноември 2017 г.,

– като взе предвид изявлението на финансовите министри от ЕС от 23 март 2020 г. 
относно Пакта за стабилност и растеж в контекста на кризата, предизвикана от 
COVID-19,

– като взе предвид предложението на Европейската комисия от 2 април 2020 г. за 
регламент на Съвета за създаване на Европейски инструмент за временна 
подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредно 
положение (SURE) вследствие на избухването на зараза с COVID-19 

1 OВ L 293 5.11.2013 г., стр. 1
2 OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924.
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(COM(2020)0139),

– като взе предвид предварителната оценка на Международната организация на 
труда от 18 март 2020 г., озаглавена „COVID-19 and the world of work: Impacts and 
Responses“ (COVID-19 и светът на труда: въздействия и отговори на политиките), 

– като взе предвид Договора за стабилност, координация и управление в 
икономическия и паричен съюз (Фискалния пакт);

– като взе предвид изявленията на Европейската централна банка от 12 и 18 март 
2020 г.3,

– като взе предвид понижаването на лихвения процент от Федералния резерв от 3 
март 2020 г.4,

– като взе предвид изявлението на Еврогрупата от 4 март 2020 г.5,

– като взе предвид изявлението на Европейския съвет от 26 март 2020 г.6,

– като взе предвид Междинната икономическа оценка на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от 2 март 2020 г.7,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид Резолюцията на Общото събрание на Организацията на 
обединените нации относно глобалната солидарност в борбата с COVID-19,

– като взе предвид актуализирането на доклада на Конференцията на ООН за 
търговия и развитие относно шока, нанесен от COVID-19 на развиващите се 
страни,

– като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно извънредното 
положение по отношение на климата и околната среда8,

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

А. като има предвид, че новият коронавирус – случаи на заразяване с който бяха 
докладвани за първи път в Ухан през декември 2019 г. – известен сега като 
причиняващ тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2), и 

3 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.bg.html
.htmlhttps://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en
4 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200303a.htm 
5 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/04/statement-on-the-situation-with-covid-19/ 
6 https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf
7 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7969896b-
en.pdf?expires=1583498911&id=id&accname=ocid194994&checksum=3060A76829FAB61DA465D423EFC9
BA45 
8 Приети текстове, P9_TA(2019)0078

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.bg.html
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200303a.htm
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/04/statement-on-the-situation-with-covid-19/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7969896b-en.pdf?expires=1583498911&id=id&accname=ocid194994&checksum=3060A76829FAB61DA465D423EFC9BA45
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7969896b-en.pdf?expires=1583498911&id=id&accname=ocid194994&checksum=3060A76829FAB61DA465D423EFC9BA45
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7969896b-en.pdf?expires=1583498911&id=id&accname=ocid194994&checksum=3060A76829FAB61DA465D423EFC9BA45
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свързаното с него заболяване COVID-19 вече са се разпространили по целия свят 
и разпространението им официално е обявено за пандемия;

Б. като има предвид, че системите за обществено здравеопазване са под огромен 
натиск, стремейки се да гарантират адекватни грижи за всички пациенти; като има 
предвид, че те получават все по-малко финансиране и са пренебрегвани, от една 
страна поради процесите на либерализация и приватизация, а от друга, поради 
десните мерки на строги икономии; като има предвид, че вследствие на това те не 
могат да функционират пълноценно както при нормални, така и при извънредни 
ситуации, включително при настоящото избухване на COVID-19; като има 
предвид, че във всички държави членки има будещ тревога недостиг на 
специализирани легла за интензивно лечение, лични предпазни средства, 
лекарства и медицински изделия; като има предвид, че този недостиг варира 
значително в различните страни;

В. като има предвид, че пандемията от COVID-19 разкри последиците от 
неолибералните политики на ЕС и отсъствието на координация и солидарност 
между държавите членки по време на здравни кризи, които също забавиха 
мерките, необходими за оказване на подкрепа на държавите членки, изпитващи 
сериозни затруднения, и за насърчаване на икономическото и социалното 
възстановяване; като има предвид, че ЕС не предприе действия за приемането на 
обща стратегия за борба с вируса, за да се избегне съревнованието между 
държавите членки за недостигащи здравни ресурси;

Г. като има предвид, че според МОТ икономическата криза и кризата в областта на 
заетостта, ускорени от пандемията от COVID-19, биха могли да доведат до загуба 
на 195 милиона работни места на пълно работно време в световен мащаб през 
второ тримесечие на 2020 г.;

Д. като има предвид, че пандемията от COVID-19 оказва сериозно и разрушително 
въздействие върху икономическите системи на държавите членки и причинява 
смущения в обществото, особено по отношение на уязвимите групи и доходите и 
правата на работниците; като има предвид, че обхватът на колективното 
договаряне се свива в целия Съюз;

Е. като има предвид, че Европейската централна банка се ангажира да осигури 
програма за закупуване на активи в условията на причинената от пандемията 
извънредна ситуация на стойност 750 млрд. евро за купуване на ценни книжа в 
частния и публичния сектор, което отчасти ще намали държавния дълг по време 
на кризата, както и да задели 120 млрд. евро за мерки за увеличаване на паричната 
маса и 20 млрд. евро за покупки на дългове;

Ж. като има предвид, че Комисията реши да задейства „общата клауза за дерогация“, 
предвидена в правилата относно дефицита на Пакта за стабилност и растеж, в 
опит да се насърчат публичните разходи на държавите членки, но не е отменила 
пакта;

З. като има предвид, че самата епидемия и произтичащата от нея икономическа и 
социална криза са глобални проблеми; като има предвид, че сега повече от 
всякога конкуренцията трябва да се замени със солидарност и сътрудничество на 
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световно равнище;

И. като има предвид, че изменението на климата и продължаващата загуба на 
биологично разнообразие и унищожаването на естествени местообитания в 
световен мащаб значително повишава риска от зоонозни заболявания; като има 
предвид, че избухването на COVID-19 в никакъв случай не трябва да се използва 
като извинение за забавяне на усилията за справяне с извънредното положение в 
областта на климата и околната среда; като има предвид спешната необходимост 
от  екологично, социално възстановяване на обществото и икономиката след 
епидемията;

Й. като има предвид, че мерките, предприемани от правителствата, следва винаги да 
зачитат основните права на всички и на всеки отделен индивид; като има предвид, 
че тези мерки следва да бъдат необходими, пропорционални и временни;

К. като има предвид, че на 30 март 2020 г. унгарският парламент прие закон, с който 
предостави на Виктор Орбан и неговото правителство парламентарен мандат за 
управление с укази за неопределен период от време и възможност за налагане на 
санкции до пет години лишаване от свобода на журналисти, отразяващи 
пандемията;

Л. като има предвид, че въвеждането на контрол по вътрешните граници или 
удължаването на срока на въведения контрол засяга правото на свободно 
движение и Шенгенското пространство като цяло; като има предвид, че 
ограниченията на пътуването не трябва да засягат правото на търсене на убежище 
и трябва да зачитат задълженията по отношение на достъпа до международна 
закрила, по-специално принципа на забрана за връщане и основните права, както 
е посочено в член 4 от Кодекса на шенгенските граници;

М. като има предвид, че лагерите на петте Егейски острова са под карантина от 17 
март 2020 г., в резултат на което близо 40 000 търсещи убежище лица са 
принудени да останат затворени в изключително пренаселени центрове в 
нечовешки и унизителни условия, излагайки се на по-висок риск от заразяване с 
COVID-19; като има предвид, че COVID-19 представлява сериозен риск и за 
лицата в центровете за задържане на имигранти преди извеждане; като има 
предвид, че мигрантите без документи са сред изложените на най-висок риск от 
заразяване с COVID-19 и са сред най-слабо защитените, тъй като в повечето 
държави членки първичното здравеопазване не е достъпно за лица с нередовен 
статут на мигранти;

ЗДРАВНА КРИЗА 

Гарантиране на основни грижи и снабдяване

1. изразява съжаление за смъртните случаи, причинени от COVID-19, изразява 
своята съпричастност с роднините на жертвите, с пациентите, засегнати от 
COVID-19, и с хората в карантина или самоизолация, и изразява солидарност с 
най-засегнатите страни и региони по света;

2. аплодира и благодари на медицинските специалисти, които работят неуморно и в 
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особено трудни условия, борейки се с разпространението на вируса и лекувайки 
пациентите, засегнати от COVID-19; призовава държавите членки да осигурят 
достатъчно ресурси и защитни средства и достатъчен персонал навсякъде в 
здравните си системи; оценява и аплодира усилията на всички останали 
служители и работници на основни за функционирането на нашите общества 
позиции, които излагат на риск собственото си здраве и здравето на своите 
близки; признава, че в много случаи това са именно хората изпитвали 
затруднения, хората, чиито доходи и права са били ограничавани, включително 
благодарение на препоръките и неолибералните политика на ЕС, и чийто труд не 
е получавал достатъчно признание в продължение на много години; призовава да 
се обърне повече внимание на земеделието и хранително-вкусовата 
промишленост, които зависят до голяма степен от сезонните трудови мигранти; 
призовава за защита на правата и увеличаване на заплатите и социалната закрила 
за всички работници в съответствие с развитието на технологиите и 
производството; призовава за значително подобряване на условията на труд и 
живот на всички работници и техните семейства;

3. изразява съжаление за закъснялата реакция на Съюза за справяне с пандемията и е 
дълбоко загрижен от проявената липса на солидарност от страна на някои 
държави членки и на самия ЕС към най-силно засегнатите от кризата; подчертава 
необходимостта от ефективно съгласуване и планиране на равнището на ЕС, 
което да включва по-добро разпределение на наличните ресурси с цел оказване на 
помощ на най-нуждаещите се страни, мобилизиране на частния и публичния 
сектор за производство на маски, респиратори, тестове и лекарства и за 
споделянето им, за да се обърнат разкритите в контекста на епидемията 
зависимости и да се предостави подкрепа на националните здравни системи на 
различни етапи от епидемията, включително насоки относно мерките, които да 
бъдат предприети от органите на национално, регионално и местно равнище; 
призовава всички държави членки, които разполагат с необходимия капацитет, да 
изпращат свои лекари, медицински сестри и медицински ресурси в най-
засегнатите региони и да приемат пациентите от тези региони;

4. изразява дълбока загриженост във връзка с недостига на световно, европейско и 
национално равнище на лични предпазни средства (ЛПС), комплекти за тестване, 
медицински изделия и лекарства в резултат на политиките на поддържане на 
ниски запаси и изнасянето на производството им извън ЕС и отделните държави 
членки; подчертава, че този недостиг на предпазни средства буди особена тревога 
в случая на медицинските специалисти и лицата, предоставящи социални грижи, 
които са на предна линия в борбата и в пряк контакт с пациентите, както и в 
случая на икономически уязвими групи; призовава държавите членки да проявят 
солидарност и да гарантират наличността на ЛПС за здравните работници в целия 
ЕС; приветства ускорените съвместни процедури за възлагане на обществени 
поръчки, стартирани от Комисията с държавите членки, и призовава Комисията и 
държавите членки да представят план за развитие на стратегическите 
производствени сектори на всяка държава членка по един координиран и 
последователен начин; призовава държавите членки да национализират или 
реквизират производствени обекти, когато това е необходимо за производството 
на всички необходими медицински изделия; призовава Комисията да използва 
напълно всички възможности по линия на Механизма за гражданска защита на 
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Съюза, за да гарантира достатъчни наличности в бъдеще;

5. подчертава значението на бързата доставка на всички медицински продукти и 
изделия; призовава за незабавното въвеждане на гранични пунктове със зелена 
лента за преминаване за камиони и тирове, превозващи такива медицински 
продукти и изделия, и за даването на абсолютен приоритет на тези превозни 
средства, за да няма забавяния;

6. изразява загриженост относно защитата на работниците, чиято дейност не е от 
основно значение, които следва да спрат да работят по време на ограничителните 
мерки; призовава държавите членки временно да преустановят неосновните 
дейности; призовава Комисията да съгласува съвместен подход между държавите 
членки и списък на основните дейности, които трябва да се извършват в условия 
на карантина с достатъчно ЛПС, и да посъветва всички други работници да 
останат вкъщи;

7. призовава за съгласуван подход след вдигането на ограничителните мерки в ЕС, 
за да се избегне повторно разпространение на вируса; настоятелно призовава 
държавите членки съвместно да разработят критерии за вдигане на карантината и 
другите извънредни мерки и да отменят тези мерки съгласувано, ръководени от 
принципа за опазване на човешкия живот;

8. призовава държавите членки да работят за подобряване на сътрудничеството, 
планирането и взаимосвързаността помежду си по отношение на системите за 
здравеопазване; предлага укрепване на системата за взаимно признаване на 
директните плащания между различните здравни системи в държавите членки; 
призовава за създаването на координирана рамка в областта на здравеопазването, 
за да се гарантира сътрудничеството между държавите членки и прилагането на 
стабилни политики; призовава ЕС да осигурява подкрепа за националните 
системи за обществено здравеопазване, като същевременно се зачитат 
националните правомощия и суверенитет; приканва Комисията да съгласува 
съвместен подход за преодоляване на слабостите в системите за здравеопазване, 
разкрити от кризата с COVID-19, наред с другото чрез подпомагане на 
разработването на ясни общи стандарти в областта на здравеопазването; 
призовава за създаването на здравен фонд с цел предоставяне на по-добра 
подкрепа на хилядите регионални и местни ръководители, които се борят за 
предоставянето на здравни услуги на местно равнище;

9. е дълбоко загрижен от това как пандемията от COVID-19 прекъсна достъпа до 
критични услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и 
възпрепятства способността на органите на държавите членки да реагират на 
насилие, основано на пола;

10. призовава държавите членки да отчитат факта, че много здравни работници може 
да са травмирани от настоящите събития и да гарантират подходящи грижи; 
призовава Комисията да предостави необходимите средства за укрепване на 
защитата на структурите и звената в областта на физическото и психичното 
здраве и да проведе информационни кампании и кампании за повишаване на 
осведомеността на обществеността за подкрепа на всички граждани, по-
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специално на уязвимите групи, изложени на несигурност, изолация и насилие;

11. подчертава значението на работата на Европейския център за профилактика и 
контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата 
(EMA); призовава Комисията и държавите членки да гарантират предоставянето 
на достатъчно ресурси на ECDC и EMA, сега и в бъдещата многогодишна 
финансова рамка (МФР), особено по отношение на техния персонал; заявява 
отново, че съкратените в миналото 20 длъжности на ECDC на пълно работно 
време следва най-малкото незабавно да бъдат възстановени; подчертава, че е за 
предпочитане персоналът да бъде постоянен, а не договорно нает; призовава 
Комисията и държавите членки да засилят ролята и компетенциите на ECDC и да 
гарантират по-добро спазване на техните препоръки и насоки;

12. подчертава необходимостта от задълбочена оценка на избухването на COVID-19 и 
на реакцията на пандемията на световно равнище и на равнището на ЕС и 
държавите членки, за да се извлекат поуки от провалите на неолибералните 
политики и мерките за строги икономии и да се укрепят системите за обществено 
здравеопазване както в областта на лечението, така и в областта на превенцията, 
за да бъдат те по-добре подготвени и достатъчно финансирани за справяне с 
бъдещи епидемии; подчертава значението на събирането на актуални и важни 
нелични данни в това отношение;

13. приветства отпускането на 13 милиона евро за спешно необходими изследвания в 
областта на разработването на ваксина срещу COVID-19 и на лечението и 
диагностиката, с цел предотвратяване на разпространението на коронавируса; 
подчертава значението на осигуряването на достатъчно средства на ЕС за 
готовност и отговор на избухването на COVID-19, като Европейския архив на 
вирусите – GLOBAL (EVAg), проекта PREPARE и мрежата на Световното 
сътрудничество в областта на научните изследвания за готовност при заразни 
болести (GloPID-R);

14. призовава Комисията да гарантира, че когато публични средства на ЕС се 
изразходват за научноизследователска дейност, резултатите от проведените 
изследвания не са защитени от права върху интелектуална собственост и че 
цената на така разработените продукти е достъпна за пациентите; подчертава 
значението на публичните научноизследователски и развойни дейности и 
институции и на сътрудничеството на международно равнище, като 
същевременно изразява загриженост относно доминиращата роля на 
мултинационалните дружества във фармацевтичния сектор; настоятелно 
призовава всички фармацевтични дружества да обединят своите данни и знания в 
колективно усилие за установяване, изпитване, разработване и производство на 
лечения за ограничаване на болестта;

15. призовава Комисията и държавите членки да избягват грешките от миналото, а 
именно преустановяването на научноизследователската дейност за разработване 
на ваксина срещу тежкия остър респираторен синдром (ТОРС) след отшумяването 
на епидемията, докато продължаването на усилията за разработване на такава 
ваксина би могло значително да ускори разработването на ваксина срещу COVID-
19, тъй като двата вируса са много близки; изисква гаранции, че настоящата 
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научноизследователска работа за разработване на ваксина няма да бъде спряна, 
след като епидемията от COVID-19 отмине;

16. подчертава, че укрепването на всеобщото обществено здравеопазване е най-
добрият начин за борба с глобалните епидемии и за защита на нашите общества, и 
подчертава, че общественото здраве следва да бъде в ръцете на обществения или 
нестопанския сектор, за да не зависи от пазара; призовава за създаване на 
фармацевтични дружества, които да са публична собственост; призовава за 
запазването на обществените системи за здравеопазване и за значително 
увеличаване на тяхното финансиране, за да се гарантира всеобщ достъп до 
качествени болници, заведения за грижи за възрастни хора, местни здравни 
услуги и лекарства, както и зачитане на правата на хората с увреждания; изразява 
съжаление относно факта, че Пактът за стабилност и растеж и специфичните за 
всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър накараха държавите 
членки да намалят финансирането за своите здравни системи с цел постигане на 
номиналните критерии за конвергенция; призовава всички държави членки да 
сложат край на бюджетните съкращения и да инвестират масирано в своите 
системи за обществено здравеопазване, включително когато икономическата 
криза продължи да се задълбочава;

СОЦИАЛНА КРИЗА

Спасяване на заетостта, доходите и социалната закрила

17. отбелязва предложението на Комисията от 2 април 2020 г. за регламент на Съвета 
за създаване на SURE; призовава новият инструмент да гарантира работните 
места, заплатите и трудови права на работниците; изразява съжаление обаче, че 
SURE остава доброволен механизъм и че неговото финансиране не е под формата 
на публични субсидии, а единствено под формата на заеми, набирани на 
финансовите пазари, което ще позволи на частните банки да извличат печалби от 
кризата и ще увеличи дълга на държавите членки; подчертава, че използването на 
този инструмент не следва да води до загуба на доходи за работниците;

18. призовава държавите членки да използват пълноценно Европейския социален 
фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за смекчаване 
на въздействието на кризата върху съкратените работници и най-уязвимите групи; 
призовава Комисията незабавно да подготви извънредни мерки, за да се избегне 
закриването на програми по Европейския социален фонд и Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията на 31 декември 2020 г., ако се окаже, че 
споразумението относно МФР не може да бъде постигнато навреме;

19. призовава държавите членки да инвестират в публични услуги от общ интерес, 
по-специално в здравеопазването, образованието, грижите за деца, грижите за 
възрастни хора и домовете за възрастни хора, грижите за бездомните и 
социалните жилища, за да смекчат социалната криза и да подобрят живота на 
групите в неравностойно положение, включително на изложените на риск от 
бедност или социално изключване;

20. призовава държавите членки да забранят отстраняванията от жилища и да 
позволят на всички безработни кредитополучатели и кредитополучатели с ниски 
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до средни доходи временно да спрат плащанията по жилищни заеми и наеми за 
времетраенето на кризата, ако са изправени пред финансови затруднения, без 
допълнителни банкови такси;

21. призовава държавите членки да насърчават социалния диалог и колективното 
договаряне при справяне с кризата, свързана с COVID-19, и да гарантират, че 
социалните партньори участват пълноценно в разработването и прилагането на 
предприетите мерки; призовава държавите членки да предприемат необходимите 
мерки за запазване на работните места, условията на труд и възнагражденията, 
включително мерки за намалено работно време, договорености за обезщетение на 
доходите и други подобни мерки; осъжда опитите на някои държави членки и 
дружества да се възползват от положението и да атакуват правата на работниците 
и условията на труд; приканва държавите членки да се консултират със 
синдикалните организации и работниците, за да се определят мерките за 
здравословни и безопасни условия на труд срещу разпространението на 
епидемията от COVID-19 и да се преустановят дейностите, които не са основни, с 
оглед защитата на работниците от заразяване;

22. призовава държавите членки да удължат срока на действие и временно да 
прекратят обвързването с условия на получаването на обезщетения за 
безработица, докато не бъде постигнато пълно икономическо възстановяване; 
счита, че следва да се обърне специално внимание на защитата на лицата, които са 
най-отдалечени от пазара на труда;

23. призовава държавите членки, при спазването на социалните и екологичните 
условия, да поемат отговорност като платец от последна инстанция, като 
покриват пряко сметките на малките и средните предприятия и финансират мерки 
за запазване на работните места и за защита на доходите, като например субсидии 
за заплати; призовава държавите членки да субсидират механизмите за работа на 
непълно работно време с пълно заплащане, както и удължаването на платения 
отпуск по болест и намаляването на работното време на работниците, които се 
грижат за деца и зависими членове на семейството, като същевременно се запазва 
възнаграждението за пълно работно време; призовава държавите членки да 
прекратяват дейностите на цифрови платформи и да предоставят мерки за защита 
на фиктивни самостоятелно заети лица и всички други работници, упражняващи 
нестандартни форми на заетост, включително работещите през платформи, с цел 
възстановяване на всички пропуснати ползи;

24. подчертава, че цялата финансова помощ за частни дружества следва да бъде 
обвързана с условия за липса на уволнения и защита на съществуващите равнища 
на условията на труд; настоятелно призовава държавите членки временно да 
забранят изплащането на дивиденти на акционерите от дружествата и да замразят 
увеличаването на приходите и премиите за ръководството; счита, че когато 
държавата спасява частни дружества в стратегически сектори тя трябва да стане 
частичен собственик като начин да се гарантира устойчивост и ефективност, 
както и за да се гарантира, че парите на данъкоплатците могат да бъдат 
възстановени след кризата;

25. подчертава, че спасяването следва да бъде съпроводено от строги условия за 
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спазване на екологични, социални и данъчни стандарти, за надлежна проверка на 
зачитането на правата на човека по цялата верига на доставки и за данъчна 
прозрачност; подчертава, че не следва да се отпускат субсидии за проекти, 
свързани с изкопаеми горива или силно замърсяване;

26. призовава държавите членки и социалните партньори да гарантират, където е 
целесъобразно и като временна мярка, че всички работници разполагат с 
възможност и средства за работа от разстояние; изразява загриженост във връзка с 
това за съществуващото цифровото разделение и призовава за преразглеждане на 
европейския план за внедряване на интернет за равни възможности за достъп за 
всички до 4G навсякъде;

27. подчертава, че следва да се обърне специално внимание на командированите 
работници, останали в друга държава членка, без възможност за самоизолиране, 
които често нямат достъп до намалено работно време и до здравно осигуряване; 
настоятелно призовава държавите членки да гарантират сигурността и достъпа до 
здравеопазване на командированите работници, които се намират на тяхна 
територия; изисква отмяна на Директивата за командироването на работници9;

28. осъжда използването на случаите на недостиг и свързаните с черния пазар 
явления и рязкото увеличаване на цените на дезинфектанти, дезинфекционни 
кърпи и маски; призовава държавите членки да регулират цените на основните 
продукти; подчертава необходимостта от увеличаване на ролята и отговорността 
на онлайн платформите, които следва да носят съвместна отговорност при 
предлагането на несъответстващи на стандартите и фалшиви продукти; призовава 
Комисията да добави рязкото увеличаване на цените на основни продукти към 
Директивата за нелоялните търговски практики10 с цел предотвратяване на 
внезапни драстични увеличения в цените на основни продукти в онлайн 
търговията; изразява съжаление във връзка с действията на някои застрахователи, 
които отказват плащания при прекъсване на стопанска дейност;

29. настоятелно призовава Комисията да предложи финансова помощ на културните 
и творческите индустрии, включително чрез Инвестиционната инициатива в 
отговор на коронавируса, и призовава държавите членки да осигурят достъп до 
компенсационни мерки за всички професионалисти в областта на културата, 
включително журналистите на свободна практика;

Възстановяване и социална справедливост

30. призовава държавите членки и Комисията да премахнат всички пречки пред 
колективното договаряне и да обърнат внимание на постоянното намаляване на 
обхвата на колективното договаряне; счита, че колективното договаряне и/или 
тристранните споразумения са несъмнено най-добрите инструменти за 

9 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно 
командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).
10 Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (ОВ L 149, 11.6.2005 г., 
стр. 22). 
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гарантиране на демократично и социално справедливо възстановяване, при което 
„никой не е забравен“, основано на създаването на качествени работни места и 
преход към безсрочни форми на заетост;

31. призовава Комисията да въведе ясно изключване за фиктивните самостоятелно 
заети лица, като например работещите с платформи, от правилата на ЕС в 
областта на конкуренцията, за да се позволи на тези работници колективно 
договаряне, без това да се счита за картел;

32. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че всички пакети от 
стимули и спасителни мерки отчитат загуба на доходи, социална закрила и 
пенсионни права на жените в резултат от отговорности за полагане на грижи; 
призовава държавите членки и социалните партньори да приемат работни 
договорености, които насърчават преразпределянето на тежестта, свързана с 
полагането на грижи в рамките на семейството, без загуба на доходи или 
намаляване на равнището на заплатите;

33. призовава Комисията, държавите членки и социалните партньори да разработят 
съобразени с пола мерки за здраве и безопасност на работното място, конкретно 
насочени към секторите на първа линия с оглед предотвратяване на бъдещи 
епидемични взривове; припомня, че жените преобладават в повечето професии на 
първа линия, като например сред тези на медицинските сестри и другите 
медицински работници, фармацевтите, касиерите в супермаркетите, учителите, 
лицата, полагащи грижи за деца и за възрастни хора, и хигиенистите;

34. призовава Комисията да представи предложение относно постоянна европейска 
презастрахователна схема за обезщетения при безработица въз основа на 
безвъзмездни средства и принципа за поделяне на риска, а не на условията за 
отпускане на заеми; изтъква, че всички стъпки, предприети по този път, трябва да 
гарантират постепенно сближаване по отношение на трудовите права, като 
отхвърлят всякаква хармонизация, която води до надпревара към дъното на 
условията на живот и на труд;

35. призовава Европейския съюз да се присъедини към преразгледаната Европейска 
социална харта и да предприеме незабавни стъпки за изпълнение на хартата; 
призовава всички държави членки да ратифицират преразгледаната харта;

ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Съществена икономическа помощ

36. изразява съжаление относно забавения и неподходящ отговор на Еврогрупата по 
отношение на кризата от 9 април 2020 г.; отбелязва, че тази среща разкрива 
съществуващите противоречия в рамките на ЕС, както и възмутителната липса на 
солидарност и на мерки, пропорционални на мащаба на проблемите, пред които 
са изправени държавите членки и отделните лица; счита, че общият пакет от 0,5 
трилиона евро е изключително слаб с оглед на нарасналите нужди; 
противопоставя се на тесния обхват, ограничения капацитет, обвързаността с 
условия и надзора, свързани с 240-те милиарда евро по линия на Европейския 
механизъм за стабилност (ЕМС); изразява съжаление, че представеното решение е 
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неопределен и неясен Фонд за възстановяване;

37. приветства решението за активиране на „общата клауза за дерогация“ от Пакта за 
стабилност и растеж; призовава за постоянната отмяна на пакта, както и за отмяна 
на рамката за икономическо управление на ЕС като цяло, включително 
европейския семестър и Договора за стабилност, координация и управление, 
които ограничават и обуславят свободата на действие на държавите при 
насърчаването на техните социални, обществени и продуктивни стратегии за 
развитие ; счита за неуместно институциите на ЕС да отправят специфични за 
всяка държава препоръки в условията на безпрецедентна криза, особено по 
отношение на фискалните позиции, които засягат разходите за социални и 
здравни услуги в държавите членки; призовава за замяна на Пакта за стабилност и 
растеж с устойчив пакт за развитие и заетост след кризата;

38. настоява за незабавно и трайно прекратяване на процедурата при 
макроикономически дисбаланси, за да могат правителствата да изразходват 
(включително да вземат в заем) сумата, необходима за посрещане на това 
предизвикателство, без да се страхуват, че ще бъдат санкционирани;

39. призовава държавите членки да направят всичко необходимо за защита на 
заетостта и доходите и да гарантират всеобщ достъп до обществени услуги – по-
специално социални и здравни услуги – дори ако това означава, че 
средносрочните бюджетни цели няма да бъдат изпълнени в крайна сметка;

40. призовава институциите на ЕС, по-специално Европейската централна банка 
(ЕЦБ), да предприемат спешни действия за предотвратяване на появата на нова 
финансова криза и криза на държавния дълг; във връзка с това изтъква, че ЕЦБ 
трябва да се ангажира да действа като кредитор от последна инстанция за 
държавите членки, не само за банките, като направи своите програми за 
закупуване на държавни облигации безусловни, неограничени и основани на 
разходните нужди на държавите членки, а не настоящия алгоритъм за капитала;

41. призовава ЕЦБ да идентифицира и да закупи всички държавни облигации, 
свързани с COVID-19, и изцяло да анулира дълга, емитиран от държавите членки 
по време на избухването на епидемията от COVID-19 и периода на реагиране по 
отношение на неговото икономическо и социално въздействие;

42. призовава за незабавното създаване на облигации във връзка с COVID-19 и със 
Зеления пакт на ЕС, които да бъдат емитирани от ЕЦБ или гарантирани чрез 
програма за закупуване на ЕЦБ, които трябва да бъдат безусловни и ще дават 
възможност на държавите членки бързо да се възстановят от кризата, както и да 
трансформират икономиките си, без да никой да бъде изоставен; посочва, че 
облигациите във връзка с COVID-19 следва да бъдат безсрочни и безлихвени, за 
да представляват постоянно средство за създаване на парични средства, което 
може да компенсира наличието на извънреден икономически шок; счита, че тези 
облигации биха могли да бъдат емитирани също така от бъдещия Европейски 
фонд за възстановяване или от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), при 
условие че са емитирани без макроикономически или други условия и са закупени 
незабавно от ЕЦБ,
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43. изтъква, че тъй като съществуващите кредитни линии на ЕМС за държавите 
членки вървят с обвързване с условия, подобно на спасителните мерки и 
меморандумите на Тройката, е необходим нов механизъм, който ще даде 
възможност да бъдат предоставени безусловни кредитни линии с нулеви лихви на 
държавите членки, които се нуждаят от финансиране;

44. изисква от ЕЦБ да преразгледа своите политики за увеличаване на паричната 
маса, в частност програмата си за закупуване от корпоративния сектор, за да я 
обвърже с ангажимента на бизнеса за пълна закрила на заетостта, работниците, 
правата и доходите и на целите на Парижкото споразумение;

45. призовава ЕЦБ да разгледа необходимостта от предоставяне на ликвидност 
директно на МСП и гражданите, без да се прибягва до банки като посредник; 
изтъква, че ЕЦБ трябва да установи поуките, извлечени от кризата, и да поиска от 
Комисията да предложи преразглеждане на нейния устав, за да се увеличи 
капацитетът на банката за подкрепа на публичните разходи;

46. призовава за по-строго регулиране на финансовите пазари с цел предотвратяване 
на спекулативни атаки и подчертава, че късите продажби следва да бъдат 
забранени и че разпределянето на дивиденти, бонуси и изкупувания трябва да 
бъде временно забранено в рамките на единния пазар;

47. отбелязва създаването на Общоевропейския фонд за гарантиране на ЕИБ в размер 
на 200 милиарда евро; изисква от ЕИБ да използва максималния си потенциал за 
подкрепа на публични дружества, както и да предостави средства на микро-, 
малките и средните предприятия, при условие че съответното дружество се 
придържа към защитата на заетостта, правата и доходите;

48. призовава за незабавно мобилизиране на 4 милиарда евро от неразпределените 
маржове и възможности за гъвкавост, които остават на разположение в бюджета 
за 2020 г.;

49. настоява, че Комисията следва да предприеме всички необходими мерки, за да 
разпредели 3-те милиарда евро, които са на разположение от бюджетния излишък 
за 2019 г., и да ги насочи в борбата срещу COVID-19 и социално-икономическото 
му въздействие;

50. припомня, че принципите на политиката на сближаване трябва да бъдат запазени 
по време на кризата с коронавируса, като се гарантира максимална гъвкавост и 
това, че не се правят прехвърляния от региони в преход или от по-слабо развити 
региони към други региони;

51. призовава към незабавно увеличаване, мобилизиране и пренасочване на средства; 
изтъква, че за да се засилят фискалните усилия, държавите членки трябва да имат 
незабавен достъп до структурните фондове на ЕС, включително Европейския 
фонд за солидарност, за да се отговори на кризата; подчертава, че 
съществуващият бюджет на ЕС трябва да бъде засилен и трябва да се пренасочи 
допълнително финансиране към средствата за сближаване, които могат да бъдат 
усвоени от държавите членки според необходимостта;
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52. припомня, че мерките за контрол върху капитала следва да се прилагат, когато 
това е необходимо, за да се забави масовото изтичане на капитали от развиващите 
се и нововъзникващите икономики след началото на пандемията;

53. призовава за незабавното приемане на изключение за здравето във всички 
търговски споразумения относно достъпа до патенти за медицински машини и 
лекарства, както и за премахване на ограниченията на възможността за държавите 
да се намесват в сектора на общественото здравеопазване; призовава за 
незабавното замразяване на всички нови преговори за споразумения за свободна 
търговия и за програма за преразглеждане на тези споразумения, които вече са 
влезли в сила, за да се отговори на настоящите предизвикателства, като се включи 
допълнителна глава, която да дава възможност на държавите за помощ, за да се 
справят с пандемията;

Екологосъобразно и справедливо в социално отношение възстановяване

54. призовава Комисията при преразглеждането на правилата за държавните помощи 
да предвиди възможността за публична и демократична намеса на държавата в 
икономиката, като насърчава развитието, социалната справедливост и 
удовлетворяването на социалните потребности, включително всички необходими 
стъпки за екологосъобразното и справедливо в социално отношение 
възстановяване;

55. изтъква, че избухването на COVID-19 е показало крайната уязвимост на 
глобализираната икономика с нейните дълги търговски вериги, контролирани от 
многонационални предприятия и ценови спекуланти, както и зависимостта на 
икономиката на ЕС от производството в трети страни; изтъква острата 
необходимост от преразпределяне на производството и промишлеността на всяка 
държава членка, като се насърчава развитието на производствените сектори на 
всяка държава със силен публичен сектор, особено в стратегически сектори, които 
са твърде важни, за да бъдат оставени на пазара, като например лекарства, 
санитарни продукти, лични предпазни средства и медицински изделия; призовава 
Комисията да увеличи драстично подкрепата си за публичното финансиране, 
научните изследвания и иновациите в тези области;

56. изтъква, че избухването на епидемията от COVID-19 в никакъв случай не трябва 
да се използва като извинение за забавяне на усилията за справяне с извънредното 
положение в областта на климата и околната среда; призовава Комисията и 
Съвета да работят неуморно и бързо за един наистина амбициозен законодателен 
акт в областта на климата и план за действие в областта на кръговата икономика, 
както и да настояват за амбициозни цели по отношение на различните части от 
Зеления пакт, като например стратегията „от фермата до трапезата“, стратегията 
за биологичното разнообразие и обявените законодателни предложения; изтъква, 
че тези стратегии и законодателство следва да бъдат публикувани без ненужно 
забавяне;

57. отбелязва със загриженост, че повишаването на температурите в световен мащаб, 
разрушаването на местообитанията и биологичното разнообразие, както и 
начинът, по който хората понастоящем се занимават със земеделие, търговия и 
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консумират животни, могат значително да увеличат риска от зоонози; подчертава 
необходимостта от драстично увеличаване на усилията за спиране на глобалното 
затопляне и загубата на биологично разнообразие и местообитания; призовава 
Комисията да включи в рамките на европейския законодателен акт за климата 
целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 70 % до 2030 г., да 
постигне въглеродна неутралност преди 2040 г. и бързо да премахне постепенно 
субсидиите за изкопаеми горива; призовава Комисията и държавите членки да 
увеличат усилията за изпълнение на целите за устойчиво развитие; призовава 
държавите членки да инвестират сериозно в разширяването на природни 
резервати, паркове и зелени и отворени пространства, включително в рамките на 
градовете и около тях;

58. отбелязва, че пандемията от COVID-19 и последващата икономическа рецесия, 
извънредното положение в областта на климата и екстремните неравенства са 
тясно свързани помежду си; призовава Комисията да увеличи бюджета на Плана 
за устойчиви инвестиции до 2 трилиона евро, които ще се използват за 
финансиране на прогресивен европейски социален и екологосъобразен курс с цел 
създаване на милиони нови работни места, засилване на социалното сближаване и 
подготвеността на здравните системи за бъдещи пандемии и за справяне с 
извънредните ситуации, свързани с изменението на климата; изтъква, че 
публичните средства следва да се насочват към публични проекти и да донесат 
ползи за обществото;

59. изтъква, че нашето общество трябва да излезе от тази криза по-устойчиво, за да 
може да се справи с бъдещи сътресения; подчертава, че само един напълно 
справедлив преход към устойчиво общество и икономика може да осигури това; 
призовава Комисията и държавите членки да се ангажират недвусмислено с 
екологосъобразно обновяване на нашето общество и да гарантират, че 
екологичният курс на ЕС осигурява истински „зелен план“ за подновяване на 
нашата икономика по начин, който защитава общественото здраве, опазва 
благосъстоянието и благоденствието и гарантира устойчиво бъдеще за всички;

60. призовава за защита на дивите местообитания, за да се смекчи рискът от загуба на 
биологично разнообразие, и за контрол върху животните, които носят зарази за 
човека; призовава за строг мониторинг на нововъзникващите болести, особено 
тези, причинени от животински микробиом, включително важни вектори на 
патогени от значение за хуманната и ветеринарната медицина; призовава за 
продължаване на проучванията относно неотдавнашни и отдавна минали 
епидемии; призовава за проучвания на въздействието на човешките дейности 
върху промени в животинския микробиом;

61. призовава Комисията да предложи нова амбициозна МФР за периода 2021–2027 г. 
с увеличено финансиране за политиките в областта на сближаването, климата и 
здравеопазването, като същевременно отбелязва, че предложението на Комисията 
за 1,11 % от БНД на ЕС-27 или дори предложението на Парламента за 1,3 %  не е 
достатъчно за справяне с настоящата криза; изисква увеличаването на бюджета за 
граничен контрол и отбрана да бъде пренасочено към политиката на сближаване

62. изисква от Комисията незабавно да започне работа по нов, преориентиран план за 
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действие в рамките на МФР, като изготви бюджет за непредвидени разходи, 
валиден най-малко за една година, считано от януари 2021 г., и предвиждащ 
удвояване на средствата в сравнение с бюджетните кредити за поети задължения 
за текущата година; изтъква, че този бюджет следва да проучи нови начини за 
разширяване на нашите ресурси и да намери нови начини и инструменти за 
преодоляване на предстоящата рецесия поради COVID-19 и че той трябва да 
спазва правилата за гъвкавост и концентрацията на ресурсите за политиката на 
сближаване, определени за бюджета за 2020 г.; изтъква институционалната роля 
на Парламента като съзаконодател, срещу всякакви усилия за подкопаване на тази 
роля;

63. призовава Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) към  изпълнение на 
европейски инвестиционен план с основна цел съживяване на икономиката чрез 
социален зелен пакт, както и програма за развитие на социални инфраструктури;

64. призовава за процес на преструктуриране на дълга на силно задлъжнели държави 
членки, за да разполагат с достатъчно фискално пространство, за да насърчават 
необходимите инвестиции за противодействие на икономическата рецесия и за 
укрепване на обществените услуги;

65. изтъква, че ЕС и неговите държави членки ще трябва да създадат нови ресурси за 
финансиране на възстановяването; изтъква, че възстановяването няма да бъде 
социално справедливо, ако не бъде финансирано с прогресивни и 
преразпределящи фискални ресурси; призовава за увеличаване на данъците, 
насочено както към големите дружества, така и към богатите физически лица; във 
връзка с това призовава държавите членки да повишат ставките на корпоративния 
данък, с по-високи ставки за най-печелившите дружества, особено за дружествата 
от финансовия сектор, които са се облагодетелствали от краткосрочни и 
спекулативни сделки, и да въведат данък за свръхпечалба; призовава членовете на 
ЕП да създадат данък върху нетното богатство, насочен към най-богатите 
физически лица;

66. призовава Съвета да поеме ангажимент с допълнителни фондове на ЕС, да свърже 
по продуктивен начин Фонда за възстановяване с усъвършенствана, засилена и 
преориентирана МФР за периода 2021–2027 г. и да предостави насоки за фонда, 
който ще осигури ресурси за най-уязвимите държави членки, региони и народи, 
които да се справят по устойчив начин с увеличаващите се различия и 
неравенства между страни, региони и различия и неравенства в социално 
отношение;

67. призовава Комисията да преустанови частично производствата за установяване на 
неизпълнение на задължения по отношение на правилата на ЕС за ДДС, за да се 
даде възможност на държавите членки да намалят ставките на ДДС за основни 
продукти или да добавят тези продукти към списъка на изделия с нулева ставка 
или да ги освободят от облагане; призовава Комисията да предложи 
преразглеждане на Директивата за ДДС11 с цел въвеждане на по-голяма 

11Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху 
добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
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прогресивност в правилата на ЕС за ДДС; 

68. настоятелно призовава държавите членки, които участват в процедурата за 
засилено сътрудничество, да се споразумеят относно приемането на данък върху 
финансовите сделки (ДФС); изтъква, че глобално решение на ЕС би било най-
подходящо и поради това призовава Комисията да предложи нов данък върху 
финансовите сделки на всички държави членки;

69. подчертава международната солидарност, която се заражда в настоящия период 
на криза, както показаха Китай, Куба и Венесуела, наред с други, и призовава тази 
солидарност да бъде разширена по време на други кризи, като например 
предизвиканото от климата разселване и природните бедствия; счита, че 
международната общност трябва да покаже същата солидарност по отношение на 
трети страни, по-специално за справяне със загубата и щетите, приспособяването 
и финансирането на борбата с изменението на климата, и други призиви за 
солидарност от страна на южното полукълбо; поради тези причини призовава за 
незабавно прекратяване на санкциите и на икономическите блокади, прилагани по 
отношение на трети страни, които излагат на риск здравето и благосъстоянието на 
хората по време на тази пандемия;

70. призовава държавите членки да изпълнят своя колективен ангажимент и да 
предоставят официална помощ за развитие на развиващите се страни; призовава 
за отпускане на допълнителни средства за всички инструменти на ЕС за развитие 
и за външна и хуманитарна помощ и за бюджет за оказване на помощ и 
подпомагане на развиващите се страни в изпълнението на политики за укрепване 
на техните публични здравни системи и за предоставяне на всички необходими 
материали, медицинска, човешка и техническа помощ за справяне с избухването 
на коронавирус; призовава за подкрепа за развиващите се страни при 
производството на медицински материали; подчертава необходимостта от 
промяна на новия МФР в съответствие с тези спешни нужди и от разпределяне на 
повече ресурси; призовава ЕС да подкрепи двустранното, многостранното и 
търговското опрощаване на задължения и отлагането на плащането на лихви за 
период от две или три години за всички развиващи се страни, особено за 
африканските държави с ниски и средни доходи; 

71. подчертава, че Международният валутен фонд (МВФ) и Световната банка трябва 
да гарантират на държавите, изпитващи финансови затруднения, достъп до 
финансиране без дискриминация и без обвързаност с условия, както и „програми 
за структурно приспособяване“, които отслабват системите на здравеопазване и 
възпрепятстват държавите да реагират на кризи; подчертава, че МВФ и 
Световната банка трябва да анулират плащането на дългове и да установят 
механизми за събиране на дългове, особено с обеднелите страни, които се 
нуждаят от всички свои ресурси, за да гарантират правото на здраве и други права 
на човека, както и в случаите на „омразен“ дълг;

72. призовава Комисията да ръководи работата за укрепване на всички международни 
усилия за действително справедливо и подкрепящо световно сътрудничество в 
областта на здравеопазването, адаптирано към предизвикателствата на нашето 
време, с ефективни и превантивни механизми за подаване на сигнали за 
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пандемии, предотвратяване на здравни кризи и механизми за обмен на патенти, 
ваксини и медицинско оборудване;

73. изиска от СЗО да улесни създаването на международно равнище и на равнището 
на Конференцията на ООН за търговия и развитие и Световната търговска 
организация на специална инициатива за международно сътрудничество за достъп 
до лекарства, обществено здравеопазване, храна и вода за всички като основно 
право; призовава Комисията да се координира с ООН, чрез фонда с много донори 
на ООН за борба срещу коронавируса, за да подпомагат развиващите се страни 
със слаби здравни системи при справяне с кризата;

КРИЗА НА ДЕМОКРАЦИЯТА

Защита на основните права 

74. подчертава, че гражданите имат право на защита на техните основни права във 
всеки един момент, дори в извънредни случаи, и основното право на свободен и 
равен достъп до висококачествени услуги в областта на общественото 
здравеопазване; припомня, че СЗО е заявила, че основните принципи на правата 
на човека и здравето включват, наред с другото, равенство и недискриминация, и 
изисква всички свои държави членки стриктно да спазват тези принципи;

75. призовава държавите членки да гарантират достъп до превантивни и лечебни 
здравни грижи за всички, независимо от техния имиграционен статут или 
равнище на доходите им; призовава държавите членки да предприемат 
допълнителни мерки за социална закрила в подкрепа на лицата, които са 
непропорционално засегнати от кризата, като включат жените, които вече са в 
неравностойно социално-икономическо положение, понасят още по-тежки грижи 
и живеят с повишен риск от насилие, основано на пола, като дават приоритет на 
мерките по отношение на насилието от страна на интимния партньор във всички 
аспекти от своята обществена политика; отново призовава Съвета спешно да 
приключи ратифицирането от ЕС на Конвенцията от Истанбул; призовава 
държавите членки да предприемат мерки за защита на жертвите на домашно 
насилие, особено на жените и децата, чрез създаване на системи за 
предупреждение при извънредни ситуации, горещи линии и услуги, като се 
създадат безопасни начини за жените да търсят подкрепа и ефективно се 
гарантират механизми за защита от насилието и приюти; призовава държавите 
членки да гарантират ефективно достъпа до здравни услуги в областта на 
сексуалното и репродуктивното здраве за всички жени и момичета по време на 
пандемията на COVID-19, особено безопасния достъп до аборт, и категорично 
отхвърля всякакви опити за връщане назад по отношение на правата на ЛГБТИ 
лица; осъжда в този контекст опитите за допълнително инкриминиране на 
абортите в Полша, както и нападението срещу правата на транссексуални лица в 
Унгария;

76. призовава държавите членки да приемат пропорционални, необходими и 
недискриминационни мерки за борба с COVID-19, които следва да са с временен 
характер с ясни и задължителни срокове и обект на парламентарен контрол, които 
не следва да функционират като прикритие за репресивни действия под претекст 
за защита на здравето;
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77. остро осъжда закона за извънредното положение, приет от унгарския парламент 
на 30 март 2020 г., който предоставя неограничени правомощия на Виктор Орбан 
и неговото правителство, както и картбланш за ограничаване на основните права; 
настоятелно призовава Комисията  и Съвета да предприемат незабавни действия 
срещу тези развития и да използват всички инструменти и процедури, с които 
разполагат, за да гарантират пълното спазване от страна на Унгария на член 2 от 
Договора за Европейския съюз (ДЕС); настоятелно призовава Съвета да проведе 
извънредно заседание през април, за да обсъди тази конкретна тема, както и да 
гарантира, че този въпрос се разглежда незабавно на изслушванията съгласно 
член 7, параграф 1 от ДЕС;

78. изразява сериозна загриженост във връзка с приемането на мерки за наблюдение с 
цел справяне с разпространението на вируса, включително събирането на данни за 
местоположението от телекомуникационни оператори или приложения за 
смартфони, с които да се проследяват движенията на населението или да се 
откриват потенциално заразени хора; настоятелно призовава Комисията да 
наблюдава внимателно националните мерки, които могат да имат отрицателно 
въздействие върху неприкосновеността на личния ни живот и защитата на 
данните, и да се консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните 
(ЕНОЗД) преди да приеме всяка инициатива в тази област; изтъква, че всички 
мерки, ограничаващи неприкосновеността на личния ни живот и защита на 
данните, трябва да бъдат законосъобразни, ефективни за справяне с риска за 
живота и общественото здраве, строго пропорционални и да се използват само за 
целите на общественото здраве и при спазване на строги срокове; изтъква, че 
спешните инициативи не трябва да водят до масово наблюдение след кризата и 
призовава за гаранции в това отношение; освен това подчертава, че такава 
дигитална подкрепа в борбата срещу вируса може да бъде успешна само ако бъде 
допълнена с широкомащабни тестове за откриване;

79. настоятелно призовава всички държави членки да гарантират правото на убежище 
и да осигурят подходящи и достойни отворени приемни съоръжения за лицата, 
търсещи убежище, които да дават възможност за предприемане на всички 
превантивни мерки, включително за социално дистанциране, да спрат всички 
решения за връщане и депортиране, да прекратят задържането вследствие на 
имиграционния статус и да удължат срока на валидност на разрешенията за 
пребиваване и да издадат разрешения за временно пребиваване на мигрантите без 
документи, както беше направено в Португалия, както и да удължат 
съществуващите срокове, заложени в законодателството за чужденците; 
настоятелно призовава Комисията да включи тези искания в своите насоки към 
държавите членки и да работи с гръцките органи за евакуиране на лагерите на 
гръцките острови, включително чрез преместване и извършване на събиране на 
семейства на лица, търсещи убежище, в други държави членки;

80. изразява сериозна загриженост във връзка с решението на италианските и 
малтийските органи да използват пандемията от COVID-19, за да декларират 
своите пристанища като „небезопасни“; изразява тревога, че тези органи не са 
подпомагали хора в беда в своите зони за търсене и спасяване, въпреки призиви 
към тях да предприемат действия; припомня, че следва да бъдат намерени 
решения за защита на живота и здравето както на хората, изпаднали в беда в 
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морето, така и на хората на сушата; призовава държавите членки да спазват 
задължението си съгласно международното право да подпомагат бедстващи 
кораби и да предоставят място за сваляне на брега на спасени в морето хора, 
включително от страна на лодки на гражданското общество и търговски кораби; 
припомня своя призив към ЕС за създаване на проактивна операция по търсене и 
спасяване в Централното Средиземноморие;

81. настоятелно призовава държавите членки да приемат само необходими, 
координирани и пропорционални мерки при ограничаването на пътуванията или 
въвеждането и удължаването на контрола по вътрешните граници, след 
внимателна оценка на тяхната ефективност за решаване на въпроса за 
общественото здраве и въз основа на съществуващите правни разпоредби, а 
именно Кодекса на шенгенските граници и Директивата относно свободата на 
движение, и при пълно зачитане на Хартата на основните права; припомня, че 
лицата, нуждаещи се от международна закрила, са освободени от списъка на 
граждани на трети страни, които не се допускат в Шенгенското пространство, и 
настоятелно призовава държавите членки и Комисията да предприемат всички 
необходими действия, за да гарантират това на практика; настоятелно призовава 
Комисията да наблюдава законосъобразността, пропорционалността и 
съгласуваността на всички предприети мерки и да гарантира най-малкото тяхната 
последваща оценка с оглед на връщането към напълно функциониращо 
Шенгенско пространство и пълното зачитане на правото на свободно движение;

82. изразява загриженост относно положението в затворите и центровете за 
задържане, където здравето на повече от 1,5 милиона души в Европа е 
застрашено; настоятелно призовава за засилване на медицинската помощ и 
насърчаване на приемането на мерките, препоръчани от СЗО и Комитета на 
Съвета на Европа за предотвратяване на изтезанията; настоятелно призовава 
държавите членки да позволят предсрочно освобождаване на задържаните, по-
специално на извършителите на престъпления с нисък риск, възрастните хора и 
най-уязвимите лица, и да увеличат използването на мерки, невключващи 
лишаване от свобода; призовава държавите членки да приемат подходящи 
предпазни мерки, за да гарантират зачитането на правото на затворниците да 
общуват със своите семейства;

83. подчертава, че пандемията от COVID-19 е довела до увеличаване на случаите на 
расизъм и дискриминация в ЕС; изразява съжаление във връзка с многобройните 
случаи на търсене на изкупителни жертви от политически представители и на 
расистки политики в няколко държави членки, което доведе до увеличаване на 
насилието срещу мигрантите, бежанците и малцинствата; изтъква необходимостта 
от решаване на въпроса за престъпленията от омраза чрез насърчаване на 
ефективна рамка за законодателството във всяка държава членка; настоятелно 
призовава Комисията и нейния председател да осъдят насилието срещу роми от 
страна на местните и регионалните власти в няколко държави членки, 
включително колективното експулсиране, по време на пандемията;

84. изтъква, че всички мерки, прилагани от Комисията, трябва да подлежат на 
парламентарен контрол; подчертава необходимостта от това, Европейският 
парламент да бъде част от процесите на вземане на решения, и поради това 
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призовава за отмяна на решенията, взети в пренебрежение на неговите 
представители;

°

° °

85. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета, на Комисията, на Европейската централна банка и правителствата, 
парламентите и социалните партньори в държавите членки.


