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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 член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че в член 2 и член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) 
солидарността е заложена като основна ценност на Европейския съюз; като има 
предвид, че член 3 от ДЕС гласи, че Съюзът има за цел да насърчава своите 
ценности, а именно икономическото, социалното и териториалното сближаване и 
солидарността между държавите членки, както и благоденствието на своите 
народи;

Б. като има предвид, че Европейският парламент прие на 15 януари 2020 г. 
резолюция относно Европейския зелен пакт (2019/2956 (RSP))1;

В. като има предвид, че разпространението на COVID-19 в световен и европейски 
мащаб е трагедия, която вече отне живота на хиляди хора в Европа и по света, 
като причинява непоправими щети и задържа над един милиард души в домовете 
им;

Г. като има предвид, че предоставянето на здравни грижи е преди всичко 
национална компетентност и че общественото здраве е споделена компетентност 
между държавите членки и Съюза;

Д. като има предвид, че досега реакцията на ЕС спрямо пандемията на COVID-19 е 
белязана от липса на координация между държавите членки по отношение на 
мерките в областта на общественото здраве, включително ограниченията на 
движението на хора в рамките на националните граници и отвъд тях и спирането 
на действието на други права и закони; като има предвид, че тъй като нашата 
икономика бездейства, причиненото сътресение ще има драматични последствия 
за европейските граждани, предприятия, работници и самостоятелно заети лица;

Е. като има предвид, че по време на пандемията системите за обществено 
здравеопазване са под огромен натиск да гарантират адекватни грижи за всички 
пациенти;

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

З. като има предвид, че солидарността между държавите членки не е въпрос на 
избор, а задължение по силата на Договора и съставлява част от европейските ни 

1 Приети текстове, P9_TA(2020)0005.
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ценности;

И. като има предвид, че Комисията вече предприе първоначални действия, 
включително пакет от мерки, гласувани от Парламента по време на неговата 
пленарна сесия на 26 март 2020 г.;

Й. като има предвид, че досега Европейският съвет не успя да постигне консенсус 
относно икономическите мерки, необходими за справяне с кризата;

К. като има предвид, че Парламентът, в качеството си на съзаконодател, съвместен 
бюджетен орган и единствената институция, пряко избирана чрез всеобщи 
избори, трябва да бъде включен като неразделна и съществена част във всички 
дискусии относно реакцията на ЕС спрямо тази криза и последващото 
възстановяване;

Л. като има предвид, че това е решителният момент за Европейския съюз, който ще 
определи неговото бъдеще, и че Съюзът може да превъзмогне тази криза само ако 
държавите членки и европейските институции останат единни в солидарност и 
отговорност – момент, когато повече от всякога е необходим силен и единен глас 
на Европейския парламент;

Единна и решителна реакция спрямо общата криза

1. изразява най-дълбоката си скръб от загубата на човешки живот и човешката 
трагедия, която пандемията донесе на европейците, на техните семейства и на 
гражданите по целия свят, и поднася своите съболезнования на всички онези, 
които са загубили свои близки; изразява своето сърдечно съчувствие към всички 
засегнати от вируса, които се борят за живота си, както и към техните семейства и 
приятели;

2. изразява почит и възхищение към всички онези, които са на първа линия в 
борбата с пандемията и работят неуморно, като лекарите и медицинските сестри, 
но също така изразява дълбока благодарност към всички анонимни герои, които 
се грижат за насъщните дейности, като заетите в сферите на търговията на дребно 
с храни и доставката на храни, образованието, селското стопанство, транспорта, 
спешните служби, гражданското общество, доброволците, работниците по 
чистотата и по събирането на отпадъци, които работят, за да поддържат 
обществения живот и обществените услуги и да гарантират достъпа до стоки от 
първа необходимост; счита, че е задължение на ЕС и неговите държави членки да 
осигурят максимална подкрепа за тези ключови работници и да признаят 
ежедневните жертви, които те правят; настоятелно призовава държавите членки 
да гарантират безопасни условия на труд за всички работници на първа линия на 
тази епидемия, по-специално на непосредствено ангажирания в борбата 
медицински персонал, чрез прилагане на подходящи и координирани национални 
мерки, включително предоставянето на достатъчно лични предпазни средства 
(ЛПС); призовава Комисията да следи за прилагането на тези мерки;
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3. изразява своята солидарност с онези държави членки, които бяха най-тежко 
засегнати от вируса, и с всички останали държави, които се сблъскват с 
последиците от пандемията; изразява своята най-искрена солидарност с онези, 
които са загубили работата си и чийто професионален живот е нарушен от 
пандемията; подчертава необходимостта да се обединим като общност и да 
гарантираме, че нито една държава няма да бъде оставена сама да се бори с този 
вирус и с последиците от него;

4. изразява загриженост относно потенциалните последици от кризата, включително 
ограничаването на движението, върху благосъстоянието на хората по света, по-
специално на най-уязвимите групи и хората в уязвимо положение, включително 
възрастните хора, хората, които вече страдат от влошено здраве, населението в 
засегнатите от конфликти райони и местата, изложени на природни бедствия, 
мигрантите, както и тези, които са изложени на домашно насилие, особено жените 
и децата;

5. изразява загриженост от първоначалната неспособност на държавите членки да 
действат колективно и отправя искане всички бъдещи действия, предприемани от 
държавите членки, да се ръководят от основополагащия принцип на Съюза на 
солидарност и лоялно сътрудничество; вярва, че кризата с COVID-19 демонстрира 
преди всичко значението на съвместните европейски действия; подчертава, че 
Европейският съюз и неговите държави членки общо имат ресурсите, необходими 
за борба с пандемията и последиците от нея, но само когато си сътрудничат в дух 
на единство; отчита, че държавите членки, след като в началото на кризата 
действаха едностранно, вече разбират, че сътрудничеството, доверието и 
солидарността са единственият начин за преодоляване на тази криза;

6. призовава Комисията и държавите членки да си сътрудничат, да бъдат на висотата 
на предизвикателството и да гарантират, че Съюзът ще излезе по-силен от тази 
криза; подчертава, че Парламентът ще си сътрудничи с другите институции на ЕС 
за спасяване на човешки живот, за защита на работните места и предприятията и 
за стимулиране на икономическото и социалното възстановяване, както и че ще 
има готовност да търси отговорност от тях за действията им;

Европейска солидарност и действия в сектора на здравеопазването

7. приветства европейската солидарност в действие, която държавите членки 
проявяват, като лекуват пациенти от други държави членки, като доставят 
медицинско оборудване, включително чрез инициативи за организирано от ЕС 
възлагане на обществени поръчки и изграждане на запаси, както и като 
репатрират граждани; подчертава, че границите в рамките на ЕС трябва да 
останат отворени за движение на ЛПС, храни, лекарства, медицински изделия, 
кръвни продукти и органи, както и за веригите на доставки на единния пазар; 
подчертава необходимостта да се улесни мобилизирането на здравни специалисти 
и призовава да бъде разгърнат Европейският медицински корпус за оказване на 
медицинска помощ; освен това подчертава необходимостта от улесняване на 
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транспортирането на пациенти от препълнени болници в една държава членка до 
друга държава, в която все още има наличен капацитет;

8. призовава за съществено увеличение на бюджета и персонала на Европейския 
център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и на 
Европейската агенция по лекарствата (EMA), за да им се даде възможност да 
координират медицинските реакции по време на криза; предлага експертната 
група по COVID-19 да бъде превърната в постоянен независим експертен екип по 
въпросите на избухванията на вируси, който да работи с ECDC за разработване на 
стандарти, изготвяне на препоръки и разработване на протоколи, които да бъдат 
използвани от Комисията и държавите членки в случай на криза;

9. призовава за създаването на европейски механизъм за реагиране в областта на 
здравеопазването, който да осигури по-добра подготовка и общи и координирани 
ответни действия при всяка здравна или санитарна криза, възникнала на 
равнището на ЕС, с цел защита на здравето на нашите граждани; счита, че 
подобен механизъм следва да функционира както като информационен център, 
така и като екип за спешно реагиране, който е в състояние да доставя 
жизненоважни материали, медицинско оборудване и медицински персонал в 
региони, изправени пред внезапно нарастване на инфекциите;

10. призовава Комисията да укрепи всички компоненти на управлението на кризи и 
реакцията при бедствия, както и допълнително да укрепи инструменти като 
RescEU, за да осигури наистина обща, координирана и ефективна реакция на 
равнището на ЕС; счита, че в европейски мащаб следва да бъдат засилени 
управлението на риска от бедствия, подготвеността за бедствия и превенцията на 
бедствия като допълнение към общото оборудване, материали и запаси от 
лекарства, за да се даде възможност за бързото им мобилизиране за защита на 
живота и поминъка на гражданите на ЕС; счита, че Механизмът за гражданска 
защита на ЕС следва да бъде укрепен, за да се улесни съвместното репатриране на 
граждани на ЕС;

11. приветства инициативата на Комисията за насочване на средства от програмата на 
ЕС за научни изследвания към борбата с вируса, като се гарантира, че леченията, 
ваксините и диагностиката ще бъдат налични, достъпни и на достъпни цени в 
световен мащаб; призовава да се осигури допълнително финансиране за „Фонд за 
научни изследвания и иновации за COVID-19“ с цел повишаване на усилията му 
за финансиране на бързи научни изследвания за ваксина и/или лечение; счита, че 
учените, иновативните МСП и промишлеността на Европа следва да получат 
всякаква възможна подкрепа, за да открият лекарство; призовава държавите 
членки значително да увеличат подкрепата за програми за научни изследвания, 
развитие и иновации, насочени към разбиране на болестта, ускоряване на 
диагностицирането и провеждането на тестове и разработване на ваксина; 
призовава болниците и изследователите да споделят данни с Европейската 
агенция по лекарствата и да участват в широкомащабни европейски клинични 
изпитвания; подчертава необходимостта от подкрепа за мерки, благоприятстващи 
отворената наука, с цел ускоряване на обмена на данни и резултати от научни 
изследвания в рамките на научната общност в Европа и извън нея; настоява, че 
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всяко изследване, финансирано с публични средства, трябва да остане обществено 
достояние;

12. изразява загриженост за това дали държавите членки отделят достатъчно 
внимание на последиците за психичното здраве от кризата и призовава за 
организиране в рамките на целия ЕС на кампания за психично здраве, която да 
предоставя консултации на гражданите за това как да се грижат за своето 
душевно благоденствие при настоящите обстоятелства и къде да търсят съвет, 
когато е необходимо;

13. призовава Комисията да продължи да развива капацитета си за услуги „в облак“ 
при спазване на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации2 и Общия регламент относно защитата на данните3 с цел 
улесняване на обмена на равнище ЕС на данни от научни изследвания и здравни 
данни от страна на организациите, които работят за разработването на лечение 
и/или ваксини;

14. подчертава решаващото значение на политиките за гарантиране на надеждни и 
качествени доставки на храни от селското стопанство, рибарството и хранително-
вкусовата промишленост по време на непосредствената здравна криза и след нея, 
както и необходимостта от подкрепа за тези сектори и от запазване на тяхното 
непрекъснато производство и безпрепятствен транспорт в рамките на единния 
пазар;

15. 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 на основата на принципа за опазване на човешкия 
живот; призовава Комисията да стартира ефективна стратегия за излизане, която 
да включва широкомащабно изпитване и ЛПС за възможно най-голям брой 
граждани; насърчава държавите членки да разработят по-систематични процедури 
за тестове за установяване на инфекция с вируса и излагане на вируса и да 
споделят най-добрите практики;

Европейски решения за преодоляване на икономическите и социалните последици 

16. приветства предприетите досега действия на равнище ЕС по отношение на 
фискалните мерки и подкрепата за ликвидността;

17. призовава Европейската комисия да предложи мащабен пакет от инвестиции за 
възстановяване и реконструкция, за да подкрепя европейската икономика след 
кризата, извън рамките на това, което вече правят Европейският механизъм за 
стабилност, Европейската инвестиционна банка и Европейската централна банка, 
който да бъде част от новата многогодишна финансова рамка (МФР); счита, че 

2 ОВ L 201, 31.7.2002  г., стр. 37.
3 OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
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такъв пакет следва да продължи да съществува, докато не бъдат преодолени 
икономическите сътресения, причинени от тази криза; необходимите инвестиции 
биха били финансирани чрез увеличаване на МФР, чрез съществуващите фондове 
и финансови инструменти на ЕС, както и чрез облигации за възстановяване, 
гарантирани от бюджета на ЕС; този пакет не следва да включва взаимно 
обезпечаване на съществуващите дългове, а следва да бъде ориентиран към 
бъдещи инвестиции;

18. подчертава, че в центъра на този пакет за възстановяване и реконструкция следва 
да стоят Европейският зелен пакт и цифровата трансформация, а той да даде 
рязък тласък на икономиката, да подобри нейната устойчивост и да създаде 
работни места, като в същото време съдейства за екологичния преход, подкрепя 
устойчивото икономическо и социално развитие – включително стратегическата 
автономност на нашия континент – и съдейства за изпълнението на промишлена 
стратегия, която запазва основните промишлени отрасли в ЕС; подчертава 
необходимостта от съгласуване на реакциите ни с целта на ЕС за неутралност по 
отношение на климата;

19. подкрепя Комисията в целта ѝ да разработи нова промишлена стратегия на ЕС, 
стремяща се към постигане на по-конкурентоспособна и устойчива промишленост 
в условията на глобални сътресения; подкрепя реинтегрирането на веригите на 
доставки в рамките на ЕС и увеличаването на производството в ЕС на ключови 
продукти като лекарства, фармацевтични съставки, медицински изделия, 
оборудване и материали;

20. ето защо настоява за приемането на амбициозна МФР, която да разполага с по-
голям бюджет в съответствие с целите на Съюза, с прогнозното въздействие на 
кризата върху икономиките на ЕС и с очакванията на гражданите по отношение 
на европейската добавена стойност, да бъде по-гъвкава и опростена по отношение 
на това как използваме средствата за реагиране при кризи, и да има необходимата 
гъвкавост; освен това призовава за преразглеждане на предложението на 
Комисията относно реформата на системата на собствени ресурси, за да се 
придобие достатъчна фискална свобода на действие и да се гарантира по-добра 
предвидимост и способност за действие и намалена експозиция спрямо опасности 
на национално равнище; подчертава, че ще са необходими нови собствени 
ресурси за бюджета на ЕС, за да се гарантира пакетът за възстановяване и 
реконструкция;

21. призовава държавите членки бързо да постигнат споразумение по това ново 
предложение за МФР като инструмент за солидарност и сближаване; призовава 
Комисията да представи резервен план в случай на непостигане на споразумение, 
с който се удължава срокът на текущите програми за финансиране след 31 
декември 2020 г.;

22. призовава да се използват всички налични ресурси и неизползвани средства в 
настоящия бюджет на ЕС, включително излишъкът и неизразходваните маржове и 
Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, така че бързо да се 
предостави финансова помощ на най-засегнатите региони и предприятия и да се 
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осигури възможно най-голяма гъвкавост при използването на средствата, като 
същевременно продължава да се спазва принципът на доброто финансово 
управление и да се гарантира, че финансирането достига до най-нуждаещите се; 
приветства за тази цел неотдавнашното предложение на Комисията за създаване 
на Инструмент за спешна подкрепа;

23. призовава държавите членки от еврозоната да мобилизират 410-те милиарда евро 
от Европейския механизъм за стабилност с конкретна кредитна линия; припомня, 
че за тази криза не е отговорна никоя конкретна държава членка и че основната 
цел в тази ситуация следва да бъде борбата с последиците от избухването на 
заразата; подчертава, че като краткосрочна мярка Европейският механизъм за 
стабилност следва незабавно да предостави превантивни кредитни линии на 
държави, които желаят да получат достъп до него, за да покрие краткосрочните 
нужди от финансиране на мерки по непосредствените последици от COVID-19, с 
дългосрочни падежи, на конкурентни цени и при условия за изплащане, свързани 
с възстановяването на икономиките на държавите членки;

24. настоятелно призовава държавите членки бързо да постигнат съгласие за вливане 
на значителен по обем допълнителен капитал в ЕИБ, за да ѝ се даде възможност 
бързо да допринесе със своята значителна мощ за смекчаването на 
икономическото въздействие на COVID-19, включително чрез създаването на 
нова кредитна линия на ЕИБ, чрез която да се обезпечи ликвидност за малките и 
средните предприятия (МСП);

25. настоява за проактивна роля на банковия сектор в тази криза, за да се даде 
възможност на предприятията и гражданите, които са финансово засегнати в 
резултат на COVID-19, временно да намалят или да спрат плащанията на дългове 
или ипотечни кредити, да се осигури максимална гъвкавост при третирането на 
необслужваните кредити, да се спре временно изплащането на дивиденти и да се 
намалят често прекомерните лихвени проценти по овърдрафти по текуща сметка; 
подчертава, че надзорните органи трябва да демонстрират висока степен на 
гъвкавост за тази цел;

26. подчертава неотложната необходимост да се направи повече за МСП, да им се 
помогне да запазят работните места и да управляват ликвидността си; 
настоятелно призовава европейските пруденциални и надзорни органи, както и 
държавите членки да проучат всички възможности за облекчаване на тежестта 
върху МСП; призовава за хоризонтална европейска стратегия за възстановяване 
на МСП, която да ги подкрепи чрез намаляване на бюрокрацията и разходите за 
достъп до финансиране и чрез насърчаване на инвестициите в стратегически 
вериги за създаване на стойност;

27. счита, че ЕС трябва да се възползва от възможността и да предложи Действие за 
здравна автономност в стратегически области като активните фармацевтични 
съставки (АФС), които са от същностно значение за производството на лекарства, 
като по този начин намали зависимостта си от трети държави, без да подкопава 
ползите, които отворените икономики извличат от международната търговия; 
подчертава, че този план за действие следва да спомогне за произвеждане, 
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съхраняване и координиране на производството на критични лекарства и 
фармацевтични продукти и оборудване, по-специално дезинфекционен гел, 
респиратори и маски в Европейския съюз; подчертава освен това, че този план за 
действие следва също така да обединява и координира цифровите производствени 
възможности, като например 3D печат, които могат да допринесат за заместването 
на необходимото оборудване;

28. подчертава факта, че в допълнение към здравното измерение кризата значително 
засяга работниците, служителите, самостоятелно заетите лица и МСП — 
гръбнакът на нашите общества; счита, че Комисията, заедно с държавите членки, 
трябва да предприеме всички мерки, за да запази възможно най-много работни 
места и да гарантира, че възстановяването се основава на възходящо социално 
сближаване, социален диалог и подобрени социални права и условия на труд с 
целенасочени мерки за хората с несигурни форми на труд;

29. настоява институциите на ЕС и държавите членки да гарантират, че публичната 
финансова подкрепа, предоставяна на дружествата с цел борба с икономическите 
последици от COVID-19, зависи от това дали финансирането се използва в полза 
на служителите и на дружествата получатели, които се въздържат от изплащане 
на дивиденти или предлагане на схеми за обратно изкупуване на акции, докато 
получават такава подкрепа;

30. призовава Комисията и държавите членки да дадат приоритет на помощта и 
мерките за смекчаване на последиците от кризата за най-уязвимите граждани, 
жените и децата, изложени на домашно насилие, възрастните хора, хората с 
увреждания, етническите малцинства и хората от отдалечени и изолирани 
региони, включително отвъдморските страни и територии и най-отдалечените 
региони, посредством специален фонд за оказване на извънредна подкрепа, 
насочен към системата на здравеопазването и секторите, засегнати от избухването 
на епидемията от COVID-19, както и за хората, изложени на риск от бедност или 
социално изключване, които като цяло са изложени на най-висок риск от 
заразяване с COVID-19, но също така страдат най-много от икономическите му 
последици; призовава за всеобхватна стратегия за борба с бедността, включваща 
европейска гаранция за децата; настоятелно призовава ЕС и държавите членки да 
включат анализ от гледна точка на равенството между половете при всички 
действия за реакция, така че да се избегне изостряне на неравенствата между 
половете, да гарантират, че услугите за жертвите на насилие остават отворени и 
да подсилят услугите на горещи телефонни линии, предоставянето на подслон 
при спешни случаи на жертвите, предоставянето на правна помощ и услуги за 
съобщаване онлайн с цел борба и защита на всички жени и деца от домашно 
насилие и насилие, основано на пола;

31. счита, че държавите членки трябва да предприемат мерки, за да гарантират, че 
работниците в Европа, включително самостоятелно заетите лица, ще бъдат 
защитени от загуба на доходи и че най-засегнатите дружества, по-специално 
МСП, и сектори ще разполагат с необходимата подкрепа и финансова 
ликвидност; във връзка с това приветства новото предложение на Комисията за 
смекчаване на риска от безработица в извънредна ситуация (SURE) и призовава за 
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бързото му прилагане; насърчава държавите членки да координират по-добре 
социалното и данъчното законодателство, за да се избегнат отклонения по 
отношение на системите за социална сигурност и фискалните системи за 
трансграничните работници в резултат на спешните мерки;

32. счита, че е изключително важно вътрешните граници на ЕС да се запазят 
отворени за стоки; припомня, че единният пазар е източникът на нашия 
колективен просперитет и благоденствие и че той е ключов елемент от 
непосредственото и трайното реагиране спрямо избухването на епидемията от 
COVID-19; категорично подкрепя призива на Комисията към държавите членки 
да позволят на трансграничните работници да продължат да преминават 
границите, по-специално в секторите, за които се счита, че свободното движение 
в ЕС е от съществено значение; в тази връзка призовава за създаването на 
гранични пунктове със зелена лента за преминаване за сухопътен (автомобилен и 
железопътен) транспорт, морски транспорт, транспорт по вътрешни водни пътища 
и въздушен транспорт;

33. подкрепя мерки в полза на сектора на хранително-вкусовата промишленост на ЕС 
и жизнеспособността на стопанствата по време на кризата, а именно чрез 
подкрепа на ликвидността чрез навременно (предварително) плащане на преките 
плащания и плащанията по втория стълб, гъвкавост в управлението на схемите за 
помощ и при подаването на заявления, наблюдение на пазара и управление на 
кризи (частно складиране, мерки за насърчаване и извънредни мерки, за да се даде 
възможност на Комисията да предложи допълнителни пазарни мерки и 
ограничени във времето дерогации от правото в областта на конкуренцията);

34. счита, че транспортният и туристическият сектор са сериозно засегнати и 
призовава за действия, които да гарантират здравето, безопасността и условията 
на труд на транспортните работници и да позволят на транспортните дружества да 
издържат на кризата; предлага да се разработи механизъм за превенция и 
управление за сектора на туризма на равнището на ЕС, за да се защитят нашите 
работници, да се помогне на нашите предприятия и да се гарантира безопасността 
на пътниците;

35. призовава Комисията да координира действията на държавите членки, за да се 
предприемат решителни мерки срещу измамниците в интернет и 
киберпрестъпниците, които използват страховете на хората, продавайки 
свръхскъпи или фалшифицирани медицински материали;

Защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

36. подчертава, че Хартата на основните права на Европейския съюз и спазването на 
принципите на правовата държава трябва да продължат да се прилагат и че в 
контекста на извънредните мерки органите трябва да гарантират, че всички се 
ползват с едни и същи права и закрила; подчертава, че всички мерки, предприети 
на национално равнище и/или на равнището на ЕС, трябва да бъдат в 
съответствие с принципите на правовата държава, строго пропорционални на 
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изискванията на ситуацията, ясно свързани с текущата здравна криза, ограничени 
по време и подложени на редовен контрол; счита за напълно несъвместими с 
европейските ценности както решението на унгарското правителство да удължи 
извънредното положение за неопределен срок, да позволи на правителството да 
управлява с укази за неопределен срок и да намали контрола на извънредното 
положение от страна на Парламента, така и действията, предприети от полското 
правителство – а именно промяна на избирателния закон въпреки решението на 
Конституционния съд и разпоредби, предвидени от закона – за провеждане на 
президентски избори в разгара на пандемия, което може да застраши живота на 
полски граждани и да подрони идеята за свободни, равни, преки и тайни избори, 
както е заложено в Конституцията на Полша;

37. поради това призовава Комисията да извърши спешно оценка на това дали 
извънредните мерки са в съответствие с Договорите и да използва пълноценно 
всички налични инструменти и санкции на ЕС, включително бюджетни, за да се 
справи с това сериозно и продължаващо нарушение, като още веднъж подчертава 
незабавната необходимост от механизъм на ЕС за демокрация, спазване на 
принципите на правовата държава и зачитане на основните права; настоятелно 
призовава Съвета да включи в дневния си ред обсъжданията и процедурите, 
свързани с текущите процедури по член 7;

38. 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 на Европейския 
съюз; подчертава, че граничният контрол и ограниченията на движението трябва 
да останат пропорционални и извънредни и че цялата свобода на движение в 
рамките на Шенгенското пространство следва да бъдат възстановена веднага щом 
това бъде счетено за възможно; подчертава, че трансграничното пътуване на 
работниците и служителите, които са на предна линия в сектори от основно 
значение за борбата срещу COVID-19, и по-специално работещите в сферата на 
здравеопазването и грижите за възрастните хора, а също така и лицата, които 
работят в сектора на храните, като сезонните селскостопански работници, не 
трябва да бъде ограничавано; подчертава необходимостта от връщане към 
напълно функциониращо Шенгенско пространство на свободно движение без 
контрол по вътрешните граници като част от стратегията за излизане от кризата;

39. призовава за пълно зачитане на Женевската конвенция и на европейското 
законодателство в областта на убежището; посочва, че трябва да се предвидят 
разпоредби за приемането на нови лица, търсещи убежище, в подходящи 
санитарни условия и медицинска помощ, и поради това изразява дълбоката си 
загриженост във връзка с положението на бежанците и лицата, търсещи убежище, 
които пристигат на гръцките острови, както и в горещите точки и центровете за 
задържане, които нямат достъп до подходящи здравни грижи и които са особено 
изложени на риск; счита, че трябва да се намерят необходимите решения, 
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включително превантивна евакуация на населението с висок риск, за да се 
гарантират подходящи материални условия и социално дистанциране, за да се 
избегне заразяване; подчертава важния принос на много мигранти и потомци на 
мигранти, които работят за гарантиране на правилното функциониране на много 
важни сектори в целия ЕС, по-специално в секторите на здравеопазването и 
грижите;

40. отбелязва плана на Комисията да призове доставчиците на телекомуникационни 
услуги да предават анонимизирани и обобщени данни с цел ограничаване на 
разпространението на коронавируса, националните програми за проследяване, 
които вече са в сила, и въвеждането на приложения, позволяващи на органите да 
наблюдават движенията, контактите и здравните данни;

41. отбелязва появата на приложения за проследяване на близост за мобилни 
устройства с цел предупреждаване на хората, ако те са били в близост с 
местонахождението на заразено лице, и препоръката на Комисията за 
разработване на общ подход на ЕС за използването на такива приложения; 
посочва, че всяко използване на приложения, разработени от национални органи и 
органи на ЕС, може да не бъде задължително и че генерираните данни не трябва 
да се съхраняват в централизирани бази данни, които са изложени на потенциален 
риск от злоупотреби и загуба на доверие и могат да застрашат използването им в 
целия Съюз; изисква цялото съхранение на данни да бъде децентрализирано, да се 
осигури пълна прозрачност по отношение на търговските интереси (извън ЕС) на 
разработчиците на тези апликации, както и да се представят ясни прогнози 
относно начина, по който използването на приложенията за проследяване на 
близост от страна на част от населението, в съчетание със специфични други 
мерки, ще доведе до значително по-малък брой на заразените лица; изисква от 
Комисията и държавите членки да осигурят пълна прозрачност по отношение на 
функционирането на приложенията за проследяване на близост, така че хората да 
могат да проверяват както основния протокол за сигурност и неприкосновеност 
на личния живот, така и самия код, за да се установи дали приложението 
функционира съгласно твърденията на органите; препоръчва да се определят 
клаузи за изтичане на срока на действието и да се спазват изцяло принципите за 
защита на данните още при проектирането и за свеждане на данните до минимум;

42. призовава Комисията и държавите членки да публикуват подробна информация за 
тези схеми и да дават възможност за обществен контрол и пълен надзор от страна 
на органите за защита на данните; отбелязва, че мобилните данни за 
местонахождение могат да бъдат обработвани единствено в съответствие с 
Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни 
комуникации и Общия регламент относно защитата на данните; подчертава, че 
националните органи и органите на ЕС трябва да спазват изцяло 
законодателството в областта на защитата на данните и неприкосновеността на 
личния живот и насоките и надзора на националните органи за защита на данните;

43. подчертава, че дезинформацията относно COVID-19 в този момент е сериозен 
проблем за общественото здраве; настоятелно призовава ЕС да създаде 
европейски информационен източник на всички официални езици, за да 



RC\1203053BG.docx 13/15 PE647.590v01-00 }
PE647.591v01-00 }
PE647.593v01-00 }
PE647.594v01-00 } RC1

BG

гарантира, че всички граждани имат достъп до точна и проверена информация; 
счита, че Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията 
следва да отговаря за координирането и привеждането в съответствие на данните 
на държавите членки с цел подобряване на качеството и съпоставимостта; 
призовава дружествата в областта на социалните медии проактивно да 
предприемат необходимите мерки за спиране на дезинформацията и словото на 
омразата по отношение на коронавируса;

Външна дейност, международна солидарност и сътрудничество

44. призовава за бързо актуализиране на глобалната стратегия на ЕС с оглед на 
глобалното въздействие на кризата; обръща специално внимание на така 
наречената „корона-дипломация“; отново заявява, че ЕС трябва да бъде готов да 
комуникира стратегически, да се бори с външната дезинформация и непрекъснато 
да се адаптира към променящата се геополитическа обстановка, без да подлага на 
компромис своите основни ценности; призовава Комисията и Съвета да 
предприемат стратегически действия в световен мащаб и в рамките на Европа, за 
да задействат амбицията за един геополитически Съюз;

45. подчертава, че ЕС трябва да стане по-устойчив срещу кризи в по-общ план, да не 
попада под неоправдано политическо и икономическо влияние, например от 
страна на Китай и Русия, и трябва да бъде готов да води стратегическа 
комуникация, да се бори с външната дезинформация, фалшивите новини и 
кибератаките и непрекъснато да се адаптира към променящата се геополитическа 
обстановка; следователно настоятелно призовава Комисията да противодейства на 
агресивните руски и китайски пропагандни действия, възползващи се от 
пандемията от COVID-19, с цел да дестабилизират ЕС и да породят недоверие 
сред местното население спрямо ЕС; счита, че е от решаващо значение ефективно 
да се комуникира относно финансовата, техническата и медицинската помощ, 
която предоставя ЕС;

46. настоятелно заявява, че използването на разрешения за износ в никакъв случай не 
трябва да се превръща във фактически забрани за износ; подчертава, че е важно да 
се поддържа достъп до ограничените медицински продукти за развиващите се 
страни; подчертава, че износът на лични предпазни средства трябва да достигне 
до тези, които най-много се нуждаят от него, а не до тези, които могат да си 
позволят да заплатят най-високата цена; счита, че за тази цел в рамките на 
Световната търговска организация (СТО) и Световната здравна организация 
(СЗО) трябва да бъде договорен световен каталог на основните продукти за 
спешна медицинска помощ, за да се спре спекулацията с цените и да се улесни 
търговията с тях; силно насърчава всички държави да се присъединят към 
Споразумението на СТО за премахване на митата върху фармацевтични продукти 
(Zero for Zero) и обхватът му да бъде разширен, така че да обхване всички 
фармацевтични и лекарствени продукти, за да се гарантира трансграничната 
търговия в световен мащаб; призовава членовете на СТО да превърнат тази тема в 
приоритет в дневния ред на следващата министерска конференция на СТО; 
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изразява дълбоката си загриженост във връзка с предупреждението, отправено от 
СТО, СЗО и Организацията за прехрана и земеделие, че глобалните рестриктивни 
търговски мерки биха могли да доведат до недостиг на храна в целия свят; 
призовава за предприемането на мерки за свеждане до минимум на смущенията 
във веригите за доставка на храни, като по този начин се предотврати изостряне 
на продоволствената несигурност и нестабилност на цените; призовава всички 
държави членки да използват всички съществуващи инструменти, за да 
гарантират наличието на ефективни механизми за оценка на потенциалните 
инвестиции и придобиване на критична инфраструктура и стратегически 
промишлен капацитет в ЕС, както и да предприемат мерки за смекчаване или 
блокиране при необходимост; призовава Комисията бързо да напредне в 
преговорите в рамките на СТО в областта на електронната търговия, за да бъдат 
осигурени правила за бързо увеличаване на онлайн търговията, особено за стоки;

47. подчертава, че пандемията не признава граници или идеологии и изисква 
сътрудничество и солидарност на цялата международна общност и укрепване на 
системата на ООН и по-специално на СЗО: счита, че е от съществено значение ЕС 
да поиска от Китай да даде пълна яснота по отношение на тази пандемия, момента 
на появата ѝ и реалните човешки жертви; подчертава значението на 
сътрудничеството и подкрепата за страните от Западните Балкани, за нашите най-
близки съседи от източното и южното съседство и нашите партньори, както и за 
развиващите се страни, и по-специално за Африка и Латинска Америка; изразява 
силната си солидарност с Обединеното кралство, наша съседна страна, която 
понастоящем е много сериозно засегната от пандемията, и предлага всички мерки 
за сътрудничество за борба с пандемията и последиците от нея;

48. приветства инициативите, предприети от генералния секретар на ООН за 
многостранен подход към кризата с COVID-19 и глобалните последствия от нея, и 
призовава за международно координиран подход; призовава Комисията, Съвета и 
държавите членки да подкрепят политически и финансово инициативите на ООН 
за координиране на усилията на международно равнище, основно чрез глобалния 
план за хуманитарен отговор на пандемията COVID-19 и фонда за възстановяване 
и реакция на COVID-19;

49. потвърждава значението на реакцията, координирана на световно равнище, на 
сериозните икономически последици от кризата с COVID-19, като например 
подчертаните от Конференцията на ООН за търговия и развитие, и настоятелно 
призовава Комисията, Съвета и държавите членки да разработят цялостен подход 
и да предприемат инициативи за подпомагане на развиващите се страни да се 
справят със санитарните и икономическите последици от пандемията;

Европейският съюз след кризата - по-силен и осигурява по-ефективни действия за 
своите граждани

50. припомня, че тази криза не е предизвикана от никого и не трябва да предизвиква 
катастрофа за всекиго; изразява твърдото си намерение да направи всичко 
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необходимо, за да могат Съюзът и неговите граждани да излязат от кризата, и 
призовава всички институции на ЕС и държавите членки да използват незабавно 
всички съответни разпоредби на Договора и съответно да действат в дух на 
солидарност;

51. предлага тази стратегия да включва възможност за по-големи правомощия на 
Съюза за действие в случай на трансгранични заплахи за здравето, с нови и 
подсилени инструменти, които да гарантират, че в бъдеще Съюзът може да 
действа незабавно, за да координира реакцията на европейско равнище, да 
насочва необходимите ресурси към местата, където те са най-необходими, 
независимо дали са материални (например маски за лице, респиратори и 
лекарства) или финансови, както и да осигурява възможност за събиране на 
качествени и стандартизирани данни;

52. счита, че пандемията показа ограниченията в способността на Съюза да действа 
решително, както и недостига на изпълнителни и бюджетни правомощия на 
Комисията; счита, че Съюзът трябва да бъде подложен на задълбочена реформа в 
отговор на това; счита за необходимо в тази спешна ситуация да се завърши 
икономическият и паричен съюз и да се активира общата клауза за преход, за да 
се улесни процесът на вземане на решения по всички въпроси, които биха могли 
да помогнат за справяне с предизвикателствата на настоящата здравна криза;

53. настоятелно призовава държавите членки да оставят настрана различията си и да 
действат в общ интерес и в дух на солидарност; призовава ги да използват 
незабавно специалните разпоредби на Договора, за да предприемат съответните 
действия;

54. призовава Комисията да вземе присърце своята отговорност по Договора и да 
предприема смели инициативи; 

55. подчертава, че Съюзът трябва да бъде готов да започне задълбочен размисъл как 
да стане по-ефективен и демократичен, както и че настоящата криза само изостря 
неотложността на въпроса; счита, че планираната конференция за бъдещето на 
Европа е подходящият форум за това; следователно счита, че конференцията 
трябва да бъде свикана възможно най-скоро и че трябва да представи ясни 
предложения, включително като се ангажира пряко с гражданите, за да доведе до 
задълбочена реформа на Европейския съюз, като го направи по-ефективен, 
солидарен, демократичен, суверенен и устойчив;

°

° °

56. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на 
Комисията, на председателя на Европейския съвет и на ротационното 
председателство на Съвета.


