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Resolutie van het Europees Parlement over de COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika
(2021/2645(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 11 maart 2020 
waarin COVID-19 een pandemie wordt genoemd,

– gezien de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 30 januari 2020 
waarin de COVID-19-uitbraak als een noodsituatie op het gebied van de 
volksgezondheid van internationaal belang (PHEIC) wordt aangemerkt,

– gezien zijn resolutie van 13 november 2020 over de impact van de COVID-19-
maatregelen op de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten1,

– gezien het verslag van de Europese Investeringsbank getiteld “EIB Activity in 2020 – 
Latin America and the Caribbean”,

– gezien de verslagen gepubliceerd door de Pan American Health Organization,

– gezien het verslag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) van november 2020 getiteld “COVID-19 in Latin America and 
the Caribbean: An overview of government responses to the crisis”,

– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 8 april 2020 over de 
wereldwijde EU-respons op COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– gezien de toespraak over de Staat van de Unie van de voorzitter van de Commissie, 
Ursula von der Leyen, van 16 september 2020,

– gezien de verklaring van de hoge vertegenwoordiger Josep Borrell, namens de Europese 
Unie, van 5 mei 2020 over de mensenrechten tijdens de coronaviruspandemie,

– gezien de conclusies van de Raad van 8 juni 2020 over de wereldwijde respons van 
Team Europa op COVID-19,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 17-21 juli 2020 over het herstelplan en 
het meerjarig financieel kader voor 2021-2027.

– gezien de conclusies van de Raad van 13 juli 2020 over de EU-prioriteiten voor de 
Verenigde Naties en de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met als 
thema “IJveren voor multilateralisme en een sterke en doeltreffende VN die resultaten 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0307.
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neerzet voor iedereen”,

– gezien zijn besluit van 25 november 2020 over de gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor het buitenlands beleid2,

– gezien de verklaring van de covoorzitters van de Euro-Latijns-Amerikaanse 
Parlementaire Vergadering (EuroLat) van 5 november 2020 over een alomvattende en 
biregionale EU/LAC-strategie om de gevolgen van de COVID-19-pandemie te 
beperken,

– gezien de verklaring van de covoorzitters van EuroLat van 30 maart 2020 over de 
COVID-19-pandemie,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2020 over gecoördineerde EU-maatregelen om de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden3,

– gezien het gezamenlijk communiqué van de Europese Dienst voor extern optreden van 
14 december 2020 naar aanleiding van de informele bijeenkomst van de ministers van 
Buitenlandse Zaken van de 27 EU-landen, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied,

– gezien het verslag van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het 
Caribisch gebied (ECLAC) getiteld “Social Panorama of Latin America 2020”, 
gepubliceerd in 2021,

– gezien de 27e Ibero-Amerikaanse top van staatshoofden en regeringsleiders van 
21 april 2021 in Andorra en de daaruit voortvloeiende verklaring,

– gezien de jaarverslagen van de Raad aan het Europees Parlement over het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A9-0204/2020),

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en andere 
mensenrechtenverdragen en -instrumenten van de VN,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, het 
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, de 
VN-Verklaring over de rechten van inheemse volkeren van 2007 en de VN-Verklaring 
over mensenrechtenverdedigers van 1998,

– gezien Verdrag nr. 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) betreffende 
inheemse en in stamverband levende volken, dat op 27 juni 1989 is goedgekeurd,

– gezien de verklaringen van VN-secretaris-generaal António Guterres en Hoge 
Commissaris van de VN voor de mensenrechten Michelle Bachelet van maart 2020 over 

2 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0322.
3 Aangenomen teksten P9_TA(2020)0054.
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het opheffen van de sancties tegen landen die de pandemie bestrijden,

– gezien de presentatie door Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten 
Michelle Bachelet in Fiocruz op 15 april 2021,

– gezien de op 25 september 2015 door de Algemene Vergadering van de VN 
aangenomen Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling (SDG’s),

– gezien artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de betrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika en het Caribisch 
gebied van strategisch en cruciaal belang zijn; overwegende dat Latijns-Amerika een 
van de regio’s is die het zwaarst door COVID-19 zijn getroffen; overwegende dat 
Latijns-Amerika 8,4 % van de wereldbevolking uitmaakt, maar momenteel meer dan 
een vijfde van de wereldwijde sterfgevallen als gevolg van het coronavirus 
vertegenwoordigt;

B. overwegende dat de respons op de COVID-19-pandemie wereldwijd varieerde, ook in 
Latijns-Amerika; overwegende dat alle landen een algemene noodtoestand hebben 
afgekondigd; 

C. overwegende dat de prioriteit nu moet zijn om het vertrouwen te herstellen dat 
multilaterale instellingen in staat zijn mondiale antwoorden te bieden, door vooruitgang 
te boeken met de besprekingen over het handels- en gezondheidsinitiatief van de WTO 
voor COVID-19-gerelateerde en aanverwante medische gezondheidsproducten;

D. overwegende dat de verwoestende gevolgen van de COVID-19-pandemie aan beide 
zijden van de Atlantische Oceaan nauwe samenwerking vereisen tussen de WTO, de 
WHO, de VN-instellingen en de Wereldbank, hetgeen van essentieel belang is om de 
crisis aan te pakken en solidariteit te betonen; overwegende dat een mondiale en 
gecoördineerde respons nodig is om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen van 
duurzame, groene en digitale herstelinspanningen die bovendien inclusief, eerlijk en 
veerkrachtig zijn;

E. overwegende dat de gevolgen van de pandemie en het in reactie daarop gevoerde beleid 
de liquiditeitsbehoeften van de landen in de regio hebben vergroot om het hoofd te 
bieden aan de noodtoestand; overwegende dat deze factoren hebben geleid tot een 
stijging van de schuldenlast en dat regeringen te maken hebben met hogere 
overheidsuitgaven, met een risico op wanbetaling; overwegende dat een betere toegang 
tot liquiditeit en schuldreductie hand in hand moet gaan met 
ontwikkelingsdoelstellingen voor de middellange en lange termijn en dus met 
initiatieven om aan een betere toekomst te bouwen;

F. overwegende dat het COVAX-initiatief, gecoördineerd door de Wereldalliantie voor 
vaccins en immunisatie (GAVI), de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations 
(CEPI) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), tot op heden ongeveer 38 miljoen 
doses heeft toegediend; overwegende dat er in het kader van het COVAX-initiatief 
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duidelijk behoefte is aan een verhoging van de productie- en distributiecapaciteit;

G. overwegende dat de eerste ronde van COVAX-toewijzingen van vaccinvoorraden 
31 landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied omvat die de komende maanden 
meer dan 27 miljoen doses vaccins zouden moeten ontvangen;

H. overwegende dat het COVAX-initiatief tot doel heeft wereldwijde toegang tot veilige, 
hoogwaardige, doeltreffende en betaalbare vaccins te bevorderen en te waarborgen; 
overwegende dat COVAX in 2021 slechts 20 % van de wereldbevolking heeft 
gevaccineerd en dat de productie en distributie van vaccins in Europa en Latijns-
Amerika daarom moeten worden opgevoerd;

I. overwegende dat Latijns-Amerika in 2020 de meest ongelijke regio ter wereld is 
geworden en dat dit alleen maar is verergerd door de pandemie; overwegende dat het 
armoedecijfer eind 2020 is gestegen tot 209 miljoen, wat neerkomt op nog eens 
22 miljoen mensen die in armoede vervallen, terwijl het aantal mensen dat in extreme 
armoede leeft met 8 miljoen is toegenomen, op een totaal van 78 miljoen; overwegende 
dat de ongelijkheid in de regio is verslechterd, samen met de werkgelegenheids- en 
arbeidsparticipatiegraad, vooral onder vrouwen, als gevolg van de COVID-19-pandemie 
en ondanks de dringende maatregelen op het gebied van sociale bescherming die landen 
hebben genomen om dit verschijnsel een halt toe te roepen;

J. overwegende dat COVID-19 onevenredig grote gevolgen heeft voor lage- en 
middeninkomenslanden en ontwikkelingslanden en voor groepen die zich in een 
kwetsbare situatie bevinden, waaronder vrouwen en meisjes, ouderen, minderheden en 
inheemse gemeenschappen, waardoor de vooruitgang op het gebied van gezondheid en 
ontwikkeling wordt uitgehold en bijgevolg de verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) wordt belemmerd;

K. overwegende dat de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte crisis de 
genderongelijkheid heeft vergroot; overwegende dat Latijns-Amerika wereldwijd een 
van de hoogste percentages gendergerelateerd geweld heeft en dat dit percentage tijdens 
de pandemie is gestegen, met lockdownmaatregelen die hebben geleid tot een duidelijke 
toename van huiselijk geweld, verkrachting en femicide; overwegende dat seksuele en 
reproductieve gezondheid tijdens de pandemie geen prioriteit kreeg, wat een ernstige 
belemmering vormt voor het recht op gezondheid en het leven van vrouwen en meisjes 
in de regio in gevaar brengt;

L. overwegende dat inheemse volkeren zwaar getroffen zijn door COVID-19 vanwege een 
ontoereikende toegang tot schoon water, sanitaire voorzieningen, gezondheidsdiensten 
en sociale uitkeringen en een gebrek aan cultureel geschikte mechanismen om hun recht 
op gezondheid en bestaansmiddelen te beschermen;

M. overwegende dat de COVID-19-pandemie in sommige Latijns-Amerikaanse landen, net 
als in vele delen van de wereld, ook is gebruikt als voorwendsel voor repressie, 
onevenredig beperkte politieke oppositie en bijeenkomsten en activiteiten van het 
maatschappelijk middenveld; overwegende dat regeringsmaatregelen vaak alle 
fundamentele mensenrechten hebben ondermijnd, met inbegrip van de burgerlijke, 
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politieke, sociale, economische en culturele rechten van degenen die zich in de meest 
precaire situaties bevinden; overwegende dat COVID-19-beperkingen ook gevolgen 
hebben gehad voor de vrijheid van meningsuiting;

N. overwegende dat het werk van journalisten in de regio moeilijker is geworden als 
gevolg van maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie, in de zin van beperkte 
fysieke toegang en minder contact met de autoriteiten, met name wat betreft hun rol bij 
de bestrijding van steeds vaker voorkomende desinformatie; overwegende dat 
onlinedesinformatie, nepnieuws en pseudowetenschap een belangrijke aanjager zijn 
geweest van de pandemie in Latijns-Amerika, als onderdeel van de door de 
Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerde "infodemie”; overwegende dat concrete 
voorbeelden hiervan gaan van kwakzalvers- en wondergeneesmiddelen tegen 
COVID-19 tot politieke aanvallen en haatcampagnes tegen bepaalde gemeenschappen 
en minderheden; overwegende dat de sociale media een belangrijke rol hebben gespeeld 
bij de verspreiding van desinformatie en pseudowetenschap;

O. overwegende dat sommige regeringen in het bijzonder kritiek hebben gekregen omdat 
zij gevaarlijke politieke wegen met betrekking tot de COVID-19-pandemie hebben 
gevolgd en zich hebben verzet tegen regionale en lokale gezondheidsinitiatieven, onder 
meer door middel van bedreigingen om het leger te sturen en zo lokale lockdowns en 
beperkingen tegen te gaan, en dat zij ervan zijn beschuldigd de kernrichtlijnen van de 
WHO, beste praktijken inzake pandemiebeheer en wetenschappelijk onderbouwde 
richtsnoeren op het gebied van de volksgezondheid buiten beschouwing te laten;

1. herhaalt zijn diepe bezorgdheid over de verwoestende gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor zowel Europa als Latijns-Amerika en betuigt zijn solidariteit aan alle 
slachtoffers en hun families, alsook aan iedereen die is getroffen door de economische, 
sociale en gezondheidscrises;

2. spreekt zijn grote dank uit voor de dienst die het medisch personeel in de regio heeft 
verleend onder de grote druk en risico’s van de coronacrisis;

3. roept de regeringen van beide regio’s, de EU-instellingen en de Latijns-Amerikaanse 
integratieorganen op de biregionale samenwerking te intensiveren en de paraatheids- en 
reactiecapaciteit, het beschermingsinkomen en de toegang tot basisgezondheidszorg en 
het efficiënte beheer van grootschalige vaccinatieprogramma’s te verbeteren;

4. roept de EU en haar lidstaten op om samen te werken met de autoriteiten van Latijns-
Amerikaanse landen in nood en het EU-mechanisme voor civiele bescherming en 
andere solidariteitsfinanciering in het kader van het MFK 2021-2027 in te zetten om de 
pandemie tegen te gaan; verzoekt de Europese Commissie voorts gebruik te maken van 
Horizon Europa en andere EU-programma’s en -fondsen om de wetenschappelijke 
samenwerking tussen Latijns-Amerikaanse landen en de EU te bevorderen, met name 
op het gebied van gezondheid en innovatie; is ingenomen met nieuwe initiatieven voor 
regionale samenwerking op het gebied van gezondheid, zoals de oprichting van een 
transnationaal instituut voor infectieziekten;

5. verzoekt alle landen en regeringen onverwijld gratis toegang tot vaccins te waarborgen 
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voor de hele bevolking, te zorgen voor voldoende vaccinvoorraden, een billijke toegang 
tot vaccins te bevorderen en zo snel mogelijk vooruitgang te boeken met 
vaccinatiecampagnes, die momenteel worden uitgevoerd; stelt in dit verband voor de 
regionale en/of subregionale coördinatiemechanismen te versterken om de aankoop en 
effectieve distributie van vaccins te stroomlijnen en het onderzoek ter ondersteuning 
van de ontwikkeling en productie ervan te intensiveren;

6. verzoekt de internationale gemeenschap meer inspanningen te leveren om de 
distributiecapaciteit van het COVAX-initiatief te versterken en de volledige financiering 
van de marktgarantie van COVAX te ondersteunen;

7. erkent de leidende rol die de EU en haar lidstaten hebben gespeeld bij de inspanningen 
om via het COVAX-mechanisme te zorgen voor eerlijke en billijke toegang tot veilige 
en doeltreffende vaccins in lage- en middeninkomenslanden, met inbegrip van de 
recente aankondiging van een aanvullende bijdrage van 500 miljoen EUR, waardoor de 
financiële bijdrage van de EU aan COVAX in totaal 1 miljard EUR aan rechtstreekse 
subsidies en garanties bedraagt; merkt op dat, aangezien de Commissie, de Europese 
Investeringsbank en de EU-lidstaten meer dan 2,2 miljard EUR aan de 
COVAX-faciliteit hebben toegezegd, de EU een van haar belangrijkste contribuanten is;

8. dringt er bij de Latijns-Amerikaanse landen op aan vaccins beschikbaar te stellen voor 
iedereen, ongeacht de migratiestatus, dringend maatregelen te nemen om de verdeling 
van vaccins te versterken voor irreguliere migranten en vluchtelingen alsook voor 
mensen die in de informele sector werken en in informele nederzettingen wonen, en 
ervoor te zorgen dat degenen die geen nationaal identiteitsdocument hebben zich zonder 
administratieve vertraging kunnen registeren voor inoculatie; prijst in dit verband acties 
zoals de tijdelijke bescherming van Venezolaanse migranten in Colombia of de lopende 
herplaatsingsoperatie “Operação Acolhida” in Brazilië;

9. neemt er nota van dat volgens de WHO verschillende landen in de regio over een 
potentiële capaciteit voor de productie van COVID-19-vaccins beschikken die kan 
worden opgeschaald als gevolg van technologieoverdracht;

10. dringt er bij de regeringen op aan de hoogste niveaus van eerbiediging van de 
mensenrechten te handhaven bij de toepassing van inperkingsmaatregelen als reactie op 
de verspreiding van COVID-19; vraagt dat ervoor wordt gezorgd dat de maatregelen die 
worden genomen om te reageren op de noodsituatie op gezondheidsgebied evenredig, 
noodzakelijk en niet-discriminerend zijn; veroordeelt de repressieve maatregelen die 
tijdens de pandemie zijn genomen, grove schendingen van de mensenrechten en 
misbruik van de bevolking, waaronder het buitensporige gebruik van geweld door 
staats- en veiligheidstroepen;

11. roept alle belanghebbenden op de strijd tegen onlinedesinformatie, nepnieuws en 
pseudowetenschap op te voeren; roept de regeringen van beide regio’s en internationale 
organisaties op om samen te werken met onlineplatforms om doeltreffende oplossingen 
te vinden om de “infodemie” aan te pakken; is verheugd over de oprichting van 
PortalCheck.org, een nieuwe bron van online-informatie voor factcheckers in Latijns-
Amerika en het Caribisch gebied om desinformatie over COVID-19 tegen te gaan, die 
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wordt ondersteund door de Europese Unie; merkt echter op dat regeringen de strijd 
tegen desinformatie niet mogen gebruiken om politieke meningen te onderdrukken en 
de fundamentele vrijheden van burgers te beperken;

12. verzoekt de Commissie en de EDEO zich specifiek in te zetten voor actie en planning 
op het gebied van kennisoverdracht en crisisrespons, voortbouwend op huidige 
EU-wetgevingsvoorstellen als de verordening betreffende grensoverschrijdende 
bedreigingen van de gezondheid, om Latijns-Amerikaanse landen te helpen zich beter 
voor te bereiden op toekomstige pandemieën;

13. betreurt dat de COVID-19-pandemie sterk gepolitiseerd is, onder meer door 
negationistische retoriek of de bagatellisering van de ernst van de situatie door 
staatshoofden en regeringsleiders, en roept de politieke leiders op verantwoordelijk te 
handelen om verdere escalaties te voorkomen; is bezorgd over de 
desinformatiecampagnes in verband met de pandemie en verzoekt de autoriteiten om de 
entiteiten die dergelijke acties uitvoeren te identificeren en juridisch te vervolgen;

14. dringt er bij de EU en haar lidstaten en alle Latijns-Amerikaanse staten op aan steun te 
verlenen aan een massale uitgifte van bijzondere trekkingsrechten van het Internationaal 
Monetair Fonds om de liquiditeit van de landen in de regio op de minst dure wijze te 
vergroten en de uitbreiding van het toepassingsgebied van het initiatief tot opschorting 
van de schuldendienst (DSSI) van de G20 naar middeninkomenslanden te ondersteunen;

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire 
Vergadering en de overheden en parlementen van de Latijns-Amerikaanse landen.


