
CM\1214385DA.docx PE658.769v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget for Andragender

28.9.2020

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0693/2020 af Samuel Ramón Fernández Noguera, spansk 
statsborger, om stramning af foranstaltningerne mod covid-19 i Belgien

1. Sammendrag

Andrageren mener, at borgerne i Belgien ikke respekterer brugen af masker og fysisk 
distancering. Andrageren anfører, at situationen forvaltes dårligt af de belgiske myndigheder, 
og at de trufne foranstaltninger bør strammes.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. juli 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020

Kommissionen koordinerer en fælleseuropæisk reaktion på coronavirusudbruddet. Den gør en 
resolut indsats for at styrke de offentlige sundhedssektorer og afbøde de socioøkonomiske 
virkninger i Den Europæiske Union. Kommissionen mobiliserer alt, hvad der står til dens 
rådighed, for at hjælpe medlemsstaterne med at koordinere deres nationale svar og giver 
objektiv information om spredningen af virussen og hvilke foranstaltninger, der er effektive til 
inddæmning af den. 

Covid-19-pandemien er udfordring uden fortilfælde og med vidtrækkende konsekvenser ikke 
kun for folkesundheden, men også for dagligdagen, samfundet og økonomien. Kommissionen 
fortsætter med at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne med støtte fra Det Europæiske 
Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC). Ansvaret for tilrettelæggelsen 
af og leveringen af sundhedsydelser ligger imidlertid hos medlemsstaterne, og det er de 
nationale regeringer, der træffer afgørelse om de specifikke foranstaltninger baseret på hvert 
lands epidemiologiske og sociale situation samt om, hvordan de skal håndhæves.
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Rådgivning om den korrekte anvendelse af masker er stillet til rådighed på alle EU-sprog af 
ECDC1. Brugen af masker er blevet drøftet med medlemsstaterne på møder i Udvalget for 
Sundhedssikkerhed og dets formidlernetværk. Det at sikre fortsat samfundsengagement hos den 
brede offentlighed er en central del af en vellykket strategi, og Kommissionen og ECDC har 
løbende understreget behovet for en veltilpasset risikokommunikation for at undgå, at 
befolkningen bliver træt af at høre om coronavirus.

Konklusion

Kommissionen vil fortsætte med at støtte og koordinere den EU-dækkende reaktion på covid-19 
i samarbejde med medlemsstaterne, der har det primære ansvar for de nøjagtige 
foranstaltninger, der træffes i hvert deres land. Kommissionen vil også fortsat yde rådgivning 
og teknisk støtte vedrørende folkesundhed sammen med Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme.

1 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/images/Facemask-infographic_DA.png
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