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Fråga för muntligt besvarande O-000047/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
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
för ID-gruppen

Angående: Att sprida rädsla för användning av kontanter är falska nyheter

Eurosedlar och euromynt är de enda lagliga betalningsmedlen i euroområdet. Eurosedlarnas och 
euromyntens status som lagligt betalningsmedel skyddas av EU-fördragen och EU:s sekundärrätt. 
Under covid-19-utbrottet har medborgarna haft en tendens att föredra elektronisk betalning för att 
undvika fysisk kontakt och följa distansieringsreglerna. Såhär uttryckte sig kommissionen i ett svar på 
en fråga från parlamentsledamöterna Christine Anderson och Gunnar Beck 1 .

Kommissionen tar däremot ingen notis om att det mycket ofta är så att kunderna överhuvudtaget inte 
har någon möjlighet att välja mellan kort- och kontantbetalning. Europeiska unionens institutioner har 
tyvärr föregått med dåligt exempel i detta avseende. Kontantbetalning är inte längre möjlig.

Det finns för närvarande inga tillförlitliga undersökningar som skulle visa att bakterier eller covid-19-
viruset skulle kunna spridas mellan människor via sedlar. Denna överreaktion som en 
försiktighetsåtgärd saknar vetenskaplig grund och fråntar människorna i EU en del av den frihet som 
möjligheten att använda kontanter innebär.

1. Vad kommer kommissionen att göra för att stärka förtroendet för en villkorslös användning av 
eurosedlar, även under en pandemi, särskilt med hänvisning till artikel 127.2 fjärde strecksatsen i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt?

2. Kommer kommissionen, som en del av sina åtgärder för att bekämpa desinformation, att vidta 
åtgärder mot information som avsiktligt uppdiktats för att hävda att användning av kortläsare 
skulle exponera människor för mindre bakterier?

3. Hur starkt engagerar sig kommissionen för att försvara en obegränsad användning av 
eurosedlar?

Ingiven: 08/07/2020

Sista svarsdag: 09/10/2020

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


