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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000047/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
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
în numele Grupului ID

Subiect: Răspândirea temerilor privind folosirea numerarului este o știre falsă

„Bancnotele și monedele euro sunt singurul mijloc legal de plată în zona euro. Statutul de mijloc legal 
de plată al bancnotelor și monedelor euro este protejat de tratatele UE și de dreptul secundar al UE. 
În timpul epidemiei de COVID-19, cetățenii au avut tendința de a folosi cu precădere plata electronică 
pentru a evita contactul fizic și a respecta normele privind distanța”, a declarat Comisia, ca răspuns la 
o întrebare adresată de deputații în Parlamentul European Christine Anderson și Gunnar Beck 1 .

Cu toate acestea, se trece cu vederea faptul că, foarte des, clienții nu au deloc de ales între plata cu 
cardul și plata în numerar. Din păcate, instituțiile Uniunii Europene au dat un exemplu negativ în acest 
sens. Plata în numerar nu mai este posibilă.

În prezent nu există studii sustenabile care să demonstreze că microbii sau virusul COVID-19 pot fi 
transmiși de la om la om prin bancnote. Această exagerare, care este o măsură de precauție și nu 
are nicio bază științifică, îi privează pe cetățenii din UE de libertatea pe care o oferă folosirea banilor 
lichizi.

1. Ce eforturi va face Comisia pentru a mări încrederea în folosirea necondiționată a bancnotelor 
euro, inclusiv în timpul unei pandemii, în special având în vedere articolul 127, alineatul (2), a 
patra liniuță din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene?

2. În cadrul măsurilor sale de combatere a dezinformării, va acționa Comisia împotriva informațiilor 
fabricate în mod deliberat, care sugerează că folosirea unui terminal de plată expune persoanele 
la mai puțini microbi?

3. Cât de puternic este angajamentul Comisiei de a apăra folosirea bancnotelor euro, fără restricții?

Depunere: 08/07/2020

Dată-limită: 09/10/2020

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


