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Въпрос с искане за устен отговор O-000047/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Christine Anderson, Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Roman Haider, Bernhard 
Zimniok, Nicolaus Fest, Lars Patrick Berg, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton, Jörg Meuthen, 
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandra Basso, Marco Zanni, 
Annalisa Tardino
от името на групата ID

Относно: Подклаждането на страхове във връзка с използването на пари в брой е фалшива 
новина

„Евробанкнотите и евромонетите са единственото законно платежно средство в еврозоната. 
Статутът на законно платежно средство на евробанкнотите и евромонетите е защитен от 
Договорите на ЕС и вторичното законодателство на ЕС. По време на избухването на 
епидемията от COVID-19 гражданите бяха склонни да предпочитат електронно плащане, за да 
избегнат физическия контакт и да спазват правилата за разстояние“, заяви Комисията в 
отговор на въпрос, отправен от членовете на Европейския парламент г-жа Кристине Андерсон 
и г-н Гунар Бек 1 .

При все това, тя забравя факта, че клиентите често пъти остават без никакъв избор между 
плащане с карта и плащане в брой. Институциите на Европейския съюз за съжаление дадоха 
негативен пример в това отношение. Плащането в брой вече не е възможно.

Към момента не съществуват устойчиви проучвания, които да показват, че микроби или 
вирусът COVID-19 могат да се разпространяват между хората чрез банкноти. Тази твърде 
силна реакция, която е предохранителна и няма научна основа, лишава хората в ЕС от част от 
свободата, която предлага използването на пари в брой.

1. Какви усилия ще положи Комисията, за да засили доверието в безусловното използване 
на евробанкноти, включително по време на пандемията, в частност по отношение на 
четвърто тире от член 127, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз?

2. Като част от своите мерки за борба с дезинформацията, Комисията ще предприеме ли 
мерки срещу съзнателно измислената информация, която предполага, че използването на 
четец на карта излага хората на по-малко микроби?

3. Колко силен е ангажиментът й да защити неограниченото използване на евробанкнотите?

Внесен: 08/07/2020

Краен срок: 09/10/2020

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002507_EN.html


