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Rezoluția Parlamentului European referitoare la pandemia de COVID-19 în America 
Latină
(2021/2645(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere declarația din 11 martie 2020 a Organizației Mondiale a Sănătății 
(OMS), care a declarat COVID-19 drept pandemie,

– având în vedere declarația Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 30 ianuarie 
2020, potrivit căreia epidemia de COVID-19 constituie o urgență de sănătate publică de 
importanță internațională,

– având în vedere rezoluția sa din 13 noiembrie 2020 referitoare la impactul măsurilor 
privind COVID-19 asupra democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale1,

– având în vedere raportul Băncii Europene de Investiții intitulat „Activitatea BEI în 2020 
– America Latină și Caraibe”,

– având în vedere rapoartele publicate de Organizația Panamericană a Sănătății (Pan 
American Health Organization),

– având în vedere raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) din noiembrie 2020 intitulat „COVID-19 în America Latină și Caraibe: 
prezentare generală a răspunsului guvernului la criză”,

– având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate din 8 aprilie 2020 privind răspunsul UE 
pe plan mondial la COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– având în vedere discursul președintei Ursula von der Leyen din 16 septembrie 2020 
privind starea Uniunii,

– având în vedere declarația din 5 mai 2020 a Înaltului Reprezentant, Josep Borrell, în 
numele Uniunii Europene, referitoare la drepturile omului în timpul pandemiei de 
coronavirus,

– având în vedere concluziile Consiliului din 8 iunie 2020 privind răspunsul pe plan 
mondial al „Echipei Europa” la pandemia de COVID-19,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 17-21 iulie 2020 privind planul de 
redresare și cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027,

– având în vedere concluziile Consiliului din 13 iulie 2020 privind prioritățile UE 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0307.
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prezentate cu ocazia celei de-a 75-a Adunări Generale a Organizației Națiunilor Unite, 
desfășurate sub tema „Promovarea multilateralismului și a unei Organizații puternice și 
eficiente a Națiunilor Unite care produce rezultate pentru toți”,

– având în vedere rezoluția sa din 25 noiembrie 2020 referitoare la consecințele epidemiei 
de COVID-19 în materie de politică externă2,

– având în vedere declarația din 5 noiembrie 2020 a copreședinților Adunării 
Parlamentare Euro-Latinoamericane (EuroLat) privind o strategie cuprinzătoare și 
biregională UE-ALC pentru atenuarea impactului pandemiei de COVID-19,

– având în vedere declarația din 30 martie 2020 a copreședinților EuroLat privind 
pandemia de COVID-19,

– având în vedere rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE 
pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale3,

– având în vedere comunicatul comun al Serviciului European de Acțiune Externă din 
14 decembrie 2020 care a rezultat în urma reuniunii ministeriale informale UE 27-
America Latină și zona Caraibilor,

– având în vedere raportul Comisiei Economice pentru America Latină și Zona Caraibilor 
(CEPALC) intitulat „Panorama socială a Americii Latine 2020”, publicat în 2021,

– având în vedere cea de a 27-a reuniune ibero-americană la nivel înalt a șefilor de stat și 
de guvern, care a avut loc la 21 aprilie 2021 la Andorra și declarația care a rezultat în 
urma acesteia,

– având în vedere rapoartele anuale ale Consiliului către Parlamentul European privind 
politica externă și de securitate comună,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A9-0204/2020),

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului (DUDO) și alte tratate și 
instrumente ale ONU în domeniul drepturilor omului,

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Pactul 
internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, Declarația ONU 
privind drepturile popoarelor indigene din 2007 și Declarația ONU privind apărătorii 
drepturilor omului din 1998,

– având în vedere Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 169 privind 
populațiile indigene și tribale, adoptată la 27 iunie 1989,

– având în vedere declarațiile din martie 2020 ale Secretarului General al ONU, António 
Guterres, și ale Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, 

2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0322.
3 Texte adoptate, P9_TA(2020)0054.
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referitoare la ridicarea sancțiunilor împotriva țărilor pentru combaterea pandemiei,

– având în vedere prezentarea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, 
Michelle Bachelet, de la Fiocruz, la 15 aprilie 2021 ,

– având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea 
Generală a ONU la 25 septembrie 2015, precum și obiectivele de dezvoltare durabilă 
(ODD),

– având în vedere articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din 
Regulamentul său de procedură,

A. întrucât relațiile dintre UE și America Latină și Caraibe sunt de interes strategic și de o 
importanță crucială; întrucât America Latină a fost una dintre regiunile cel mai grav 
afectate de COVID-19; întrucât America Latină cuprinde 8,4 % din populația lumii, dar 
a acumulat în prezent peste o cincime din decesele cauzate de coronavirus la nivel 
mondial;

B. întrucât răspunsul la pandemia de COVID-19 a fost diferit la nivel mondial, inclusiv în 
America Latină; întrucât toate țările au declarat starea generală de urgență; 

C. întrucât prioritatea actuală trebuie să fie reinstaurarea încrederii în capacitatea 
instituțiilor multilaterale de a oferi răspunsuri globale, prin avansarea discuțiilor 
referitoare la Inițiativa OMC privind comerțul și sănătatea pentru COVID-19 și la 
produsele medicale conexe;

D. întrucât efectele devastatoare ale pandemiei de COVID-19 de ambele părți ale 
Atlanticului necesită o cooperare strânsă între OMC, OMS, instituțiile ONU și Banca 
Mondială, care este esențială pentru a face față crizei și pentru a asigura solidaritatea; 
întrucât este necesar un răspuns global și coordonat pentru a face față provocărilor 
majore ale unor redresări sustenabile, ecologice și digitale, care să fie, de asemenea, 
favorabile incluziunii, echitabile și reziliente;

E. întrucât efectele pandemiei și politicile adoptate ca răspuns la aceasta au mărit nevoile 
de lichidități ale țărilor din regiune pentru a face față fazei de urgență; întrucât acești 
factori au condus la creșterea nivelului datoriei, iar guvernele se confruntă cu o creștere 
a cheltuielilor publice, cu riscul de neplată; întrucât accesul mai mare la lichidități și 
reducerea datoriilor trebuie să fie interconectate cu obiectivele de dezvoltare pe termen 
mediu și lung și, prin urmare, cu inițiativele care vizează planificarea mai bună a 
redresării;

F. întrucât inițiativa COVAX, coordonată de Alianța Mondială pentru Vaccinuri și 
Imunizare (GAVI), Coaliția pentru promovarea inovațiilor în domeniul pregătirii pentru 
epidemii (CEPI) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS), a administrat până în 
prezent aproximativ 38 de milioane de doze; întrucât există o nevoie clară de a stimula 
capacitatea de producție și de distribuție în cadrul inițiativei COVAX;

G. întrucât prima rundă de alocări de vaccinuri COVAX include 31 de țări din America 
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Latină și Caraibe care, în lunile următoare, ar trebui să primească peste 27 de milioane 
de doze de vaccinuri;

H. întrucât obiectivul inițiativei COVAX este să promoveze și să asigure accesul global la 
vaccinuri sigure, de înaltă calitate, eficace și la prețuri accesibile; subliniază că, în 2021, 
COVAX a asigurat vaccinuri pentru doar 20 % din populația lumii, iar producția și 
distribuția vaccinurilor trebuie intensificate atât în Europa, cât și în America Latină;

I. întrucât America Latină a început anul 2020 ca regiunea cea mai inegală din lume, iar 
acest lucru s-a înrăutățit și mai mult în timpul pandemiei; întrucât rata sărăciei a crescut 
la 209 milioane până la sfârșitul anului 2020, ceea ce reprezintă o creștere a numărului 
de persoane sărace cu 22 de milioane, în timp ce numărul persoanelor care trăiesc în 
sărăcie extremă a crescut cu 8 milioane, dintr-un total de 78 de milioane; întrucât indicii 
de inegalitate din regiune s-au înrăutățit, împreună cu ratele de ocupare a forței de 
muncă și de participare la forța de muncă, în special în rândul femeilor, din cauza 
pandemiei de COVID-19 și în pofida măsurilor de protecție socială de urgență pe care 
țările le-au adoptat pentru a stopa acest fenomen;

J. întrucât COVID-19 afectează în mod disproporționat țările cu venituri mici și medii și 
țările în curs de dezvoltare, precum și grupurile aflate în situații de vulnerabilitate, 
inclusiv femeile și fetele, persoanele în vârstă, minoritățile și comunitățile indigene, 
erodând beneficiile în materie de sănătate și dezvoltare și împiedicând astfel realizarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD);

K. întrucât criza provocată de pandemia de COVID-19 a agravat inegalitățile de gen; 
întrucât America Latină are una dintre cele mai ridicate rate de violență de gen din 
lume, iar aceste rate au crescut în timpul pandemiei, măsurile de izolare conducând la o 
creștere semnificativă a violenței familiale, a violului și a femicidului; întrucât sănătatea 
sexuală și reproductivă nu a avut prioritate în timpul pandemiei, ceea ce reprezintă un 
obstacol serios în calea dreptului la sănătate și pune în pericol viețile femeilor și fetelor 
din această regiune;

L. întrucât popoarele indigene au fost puternic afectate de COVID-19 din cauza accesului 
inadecvat la apă curată, la salubritate, la servicii de sănătate, la prestații sociale și din 
cauza lipsei unor mecanisme adecvate din punct de vedere cultural pentru a-și proteja 
drepturile la sănătate și la mijloace de subzistență;

M. întrucât, în unele țări din America Latină, la fel ca în multe părți ale lumii, pandemia de 
COVID-19 a fost utilizată și ca pretext pentru represiune, limitând în mod 
disproporționat reuniunile și activitățile opoziției politice și ale societății civile; întrucât 
măsurile guvernamentale au subminat frecvent toate drepturile fundamentale ale 
omului, inclusiv drepturile civile politice, sociale, economice și culturale ale 
persoanelor aflate în situațiile cele mai precare; întrucât restricțiile impuse în relație cu 
pandemia de COVID-19 au afectat, în plus, libertatea de exprimare;

N. întrucât activitatea jurnaliștilor din regiune a devenit mai dificilă ca urmare a măsurilor 
legate de pandemia de COVID-19 deoarece aceștia au un acces fizic limitat și contactele 
reduse cu autoritățile, ceea ce a afectat în special rolul lor în combaterea dezinformării 
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tot mai răspândite; întrucât dezinformarea online, știrile false și pseudoștiința au fost un 
factor determinant al pandemiei în America Latină, constituind o parte a „infodemiei”, 
astfel cum este definită de Organizația Mondială a Sănătății; întrucât exemplele 
concrete în acest sens includ de la „cure” miraculoase și remedii frauduloase împotriva 
COVID-19 până la atacuri politice și campanii de incitare la ură împotriva anumitor 
comunități și minorități; întrucât platformele de comunicare socială au jucat un rol 
major în răspândirea dezinformării și a pseudoștiinței;

O. întrucât unele guverne au fost deosebit de criticate pentru că au adoptat măsuri politice 
periculoase în ceea ce privește pandemia de COVID-19, opunându-se inițiativelor 
sanitare regionale și locale, inclusiv amenințând că vor trimite armata pentru a pune 
capăt măsurilor de izolare și restricțiilor de la nivel local, și au fost acuzate de faptul că 
ignoră principalele directive și a cele mai bune practici ale OMS privind gestionarea 
pandemiei, precum și orientările științifice în materie de sănătate publică,

1. își exprimă din nou profunda îngrijorare față de impactul devastator pe care pandemia 
de COVID-19 îl are atât asupra Europei, cât și asupra continentului latinoamerican și își 
exprimă solidaritatea față de toate victimele și familiile acestora, precum și față de toate 
persoanele afectate de crizele sanitare, economice și sociale;

2. își exprimă recunoștința deosebită față de serviciile asigurate de personalul medical din 
regiune în condiții de mare presiune și riscuri grave asociate amenințării reprezentate de 
coronavirus;

3. invită guvernele ambelor regiuni, instituțiile UE și organismele de integrare 
latinoamericană să intensifice cooperarea biregională și să îmbunătățească capacitatea 
de pregătire și reacție, protecția socială și accesul la asistența medicală de bază, precum 
și să asigure o gestionare mai eficientă a planurilor de vaccinare la scară largă;

4. invită UE și statele sale membre să coopereze cu autoritățile țărilor din America Latină 
care au nevoie de sprijin și să utilizeze mecanismul de protecție civilă al UE și alte 
fonduri de solidaritate în conformitate cu cadrul financiar multianual 2021-2027 pentru 
a combate pandemia; invită, în plus, Comisia să utilizeze programul Orizont Europa și 
alte programe și fonduri ale UE pentru a promova cooperarea științifică între țările din 
America Latină și UE, în special în domeniul sănătății și al inovării; salută noile 
inițiative de cooperare regională în domeniul sănătății, cum ar fi înființarea unui institut 
transnațional pentru bolile infecțioase;

5. invită toate țările și guvernele să asigure accesul liber și fără întârzieri nejustificate la 
vaccinuri pentru întreaga populație, asigurând cantități suficiente de vaccinuri, 
promovând accesul echitabil la acestea și avansând cât mai rapid în cadrul campaniilor 
de vaccinare în curs de desfășurare; propune, în acest scop, să se consolideze 
mecanismele de coordonare regionale și/sau subregionale pentru a raționaliza achizițiile 
și distribuirea eficientă a vaccinurilor și să se intensifice cercetarea pentru a sprijini 
dezvoltarea și producția acestora;

6. invită comunitatea internațională să își intensifice eforturile pentru a îmbunătăți 
capacitatea de distribuție a inițiativei COVAX și să sprijine finanțarea integrală a 
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angajamentului prealabil de achiziție COVAX;

7. recunoaște rolul central jucat de UE și de statele sale membre în eforturile de a asigura 
un acces corect și echitabil la vaccinuri sigure și eficace în țările cu venituri mici și 
medii prin intermediul mecanismului COVAX, inclusiv anunțul recent privind o 
contribuție suplimentară de 500 milioane EUR, care va aduce contribuția financiară a 
UE la COVAX la un total de 1 miliard EUR sub formă de granturi și garanții directe; 
constată că, deoarece Comisia, Banca Europeană de Investiții și statele membre ale UE 
s-au angajat să aloce peste 2,2 miliarde EUR pentru mecanismul COVAX, UE este unul 
dintre principalii contribuitori la acesta;

8. îndeamnă țările din America Latină să pună vaccinurile la dispoziția tuturor, indiferent 
de statutul de migrant al persoanelor, să ia măsuri urgente pentru a îmbunătăți 
distribuirea vaccinurilor pentru migranții și refugiații în situație neregulamentară, 
precum și pentru persoanele care lucrează în sectorul informal și care trăiesc în așezări 
informale și să le permită celor care nu au un document național de identitate să se 
înregistreze pentru a fi vaccinați fără întârzieri administrative; salută, în acest sens, 
acțiuni precum Statutul de protecție temporară pentru migranții venezueleni din 
Columbia sau operațiunea de transfer în curs de desfășurare „Operação Acolhida” în 
Brazilia;

9. ia act de faptul că, potrivit OMS, mai multe țări din regiune dispun de capacități 
potențiale de producție de vaccinuri împotriva COVID-19 care ar putea fi extinse prin 
transferuri de tehnologie;

10. îndeamnă guvernele să mențină cele mai înalte niveluri de respectare a drepturilor 
omului în aplicarea măsurilor de izolare ca răspuns la extinderea pandemiei de COVID-
19; solicită să se asigure că măsurile luate pentru a răspunde urgenței sanitare sunt 
proporționale, necesare și nediscriminatorii; condamnă măsurile represive luate în 
timpul pandemiei, încălcările grave ale drepturilor omului și abuzurile împotriva 
populațiilor, printre care utilizarea excesivă a forței de către forțele de stat și de 
securitate;

11. invită toate părțile interesate să combată mai bine dezinformarea online, știrile false și 
pseudoștiința; invită guvernele ambelor regiuni și organizațiile internaționale să 
colaboreze cu platformele online pentru a găsi soluții eficace la „infodemie”; salută 
crearea, sprijinită de Uniunea Europeană, a PortalCheck.org, un nou centru de resurse 
online pentru verificatorii veridicității informațiilor din America Latină și zona 
Caraibilor menit să combată dezinformarea legată de COVID-19; indică, cu toate 
acestea, că guvernele nu ar trebui să folosească lupta împotriva dezinformării pentru a 
împiedica exprimarea convingerilor politice și a limita libertățile fundamentale ale 
cetățenilor;

12. invită Comisia și SEAE să prevadă un angajament specific privind transferul de 
cunoștințe și acțiunile de răspuns la situații de criză, pe baza propunerilor legislative 
actuale ale UE, cum ar fi Regulamentul privind amenințările transfrontaliere la adresa 
sănătății, pentru a ajuta țările din America Latină să se pregătească mai bine în cazul 
unor viitoare pandemii;
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13. regretă că pandemia de COVID-19 a fost puternic politizată, inclusiv că a fost folosită o 
retorică negaționistă sau s-a minimalizat gravitatea situației de către șefii de stat și de 
guvern, și invită liderii politici să acționeze în mod responsabil pentru a preveni noi 
escaladări; consideră că campaniile de dezinformare legate de pandemie sunt 
îngrijorătoare și invită autoritățile să identifice și să sancționeze juridic entitățile care 
comit astfel de acțiuni;

14. invită UE, statele sale membre și statele din America Latină să sprijine emiterea masivă 
a unor drepturi speciale de tragere (DST) ale Fondului Monetar Internațional (FMI) 
pentru a mări lichiditatea țărilor din regiune în modul cel mai puțin costisitor, precum și 
să sprijine extinderea Inițiativei privind suspendarea serviciului datoriei (ISSD) a 
Grupului celor 20 (G20) la țările cu venituri medii;

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, precum 
și autorităților și parlamentelor din țările din America Latină.


