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Resolucija Evropskega parlamenta o pandemiji covida-19 v Latinski Ameriki
(2021/2645(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju izjave Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) z dne 11. marca 2020 
o razglasitvi pandemije covida-19,

– ob upoštevanju izjave WHO z dne 30. januarja 2020, da izbruh covida-19 pomeni 
izredne razmere svetovnih razsežnosti na področju javnega zdravja,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. novembra 2020 o vplivu ukrepov proti 
covidu-19 na demokracijo, pravno državo in temeljne pravice1,

– ob upoštevanju poročila Evropske investicijske banke z naslovom „Dejavnosti EIB v 
letu 2020 – Latinska Amerika in Karibi“,

– ob upoštevanju poročil, ki jih je objavila Panameriška zdravstvena organizacija,

– ob upoštevanju poročila Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) iz 
novembra 2020 o covidu-19 v Latinski Ameriki in na Karibih: pregled vladnih odzivov 
na krizo,

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 8. aprila 2020 o globalnem odzivu EU na pandemijo 
covida-19 (JOIN(2020)0011),

– ob upoštevanju govora predsednice Komisije Ursule von der Leyen z dne 
16. septembra 2020 o stanju v Uniji,

– ob upoštevanju izjave visokega predstavnika Josepa Borrella v imenu Evropske unije o 
človekovih pravicah med pandemijo koronavirusa z dne 5. maja 2020,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 8. junija 2020 o svetovnem odzivu „ekipe Evropa“ 
na covid-19,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 17.–21. julija 2020 o načrtu za 
okrevanje in večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 13. julija 2020 o prednostnih nalogah EU v okviru 
Združenih narodov in za 75. zasedanje generalne skupščine OZN z naslovom 
„Zavzemanje za multilateralizem ter močno in učinkovito OZN, ki prinaša koristi 
vsem“,

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0307.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2020 o zunanjepolitičnih 
posledicah pandemije covida-192,

– ob upoštevanju izjave sopredsednikov Evro-latinskoameriške parlamentarne skupščine 
(EuroLat) z dne 5. novembra 2020 o celoviti dvoregijski strategiji EU-LAC za blažitev 
posledic pandemije covida-19,

– ob upoštevanju izjave sopredsednikov skupščine EuroLat z dne 30. marca 2020 o 
pandemiji covida-19,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2020 o usklajenem ukrepanju EU za 
spoprijemanje s pandemijo covida-19 in njenimi posledicami3,

– ob upoštevanju skupne izjave Evropske službe za zunanje delovanje z dne 
14. decembra 2020 po neformalnem ministrskem srečanju držav EU27, Latinske 
Amerike in Karibov,

– ob upoštevanju socialnega pregleda za Latinsko Ameriko in Karibe za leto 2020, ki ga 
je leta 2021 objavila Ekonomska komisija za Latinsko Ameriko in Karibe (ECLAC),

– ob upoštevanju 27. ibersko-ameriškega vrha vodij držav in vlad, ki je potekal 
21. aprila 2021 v Andori, in izjave, ki je bila sprejeta na njem,

– ob upoštevanju letnih poročil Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in 
varnostni politiki,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A9-0204/2020),

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah ter drugih pogodb in 
dokumentov OZN o človekovih pravicah,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, 
Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah , deklaracije OZN o 
pravicah domorodnih ljudstev iz leta 2007 in Deklaracije OZN o zagovornikih 
človekovih pravic iz leta 1998,

– ob upoštevanju Konvencije Mednarodne organizacije dela (ILO) št. 169 o domorodnih 
ljudstvih in plemenih, ki je bila sprejeta 27. junija 1989,

– ob upoštevanju izjav generalnega sekretarja OZN Antonia Guterresa in visoke 
komisarke OZN za človekove pravice Michelle Bachelet iz marca 2020 o odpravi 
sankcij proti državam v boju proti pandemiji,

– ob upoštevanju predstavitve visoke komisarke OZN za človekove pravice Michelle 
Bachelet v Fiocruzu 15. aprila 2021,

2 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0322.
3 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.
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– ob upoštevanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030, kot jo je sprejela generalna 
skupščina OZN 25. septembra 2015, in ciljev trajnostnega razvoja,

– ob upoštevanju člena 144(5) in člena 132(4) Poslovnika,

A. ker so odnosi EU z Latinsko Ameriko in Karibi strateškega in ključnega pomena; ker je 
Latinska Amerika ena izmed regij, ki jih je pandemija covida-19 najbolj prizadela; ker v 
Latinski Ameriki prebiva 8,4 % svetovnega prebivalstva, do zdaj pa je prispevala več 
kot petino svetovnih smrtnih žrtev zaradi koronavirusa;

B. ker je bil odziv na pandemijo covida-19 po svetu zelo različen, tudi po Latinski 
Ameriki; ker so vse države razglasile izredno stanje; 

C. ker je treba najprej povrniti zaupanje v to, da lahko multilateralne institucije poiščejo 
rešitve na svetovni ravni, s pospešitvijo razprav v Svetovni trgovinski organizaciji o 
trgovinski in zdravstveni pobudi za covid-19 in povezanih zdravstvenih proizvodih;

D. ker uničujoče posledice pandemije covida-19 na obeh straneh Atlantika zahtevajo tesno 
sodelovanje med Svetovno trgovinsko organizacijo, WHO, institucijami OZN in 
Svetovno banko, saj je to nujno za spopadanje s krizo in za solidarnost; ker je potreben 
usklajen pristop na svetovni ravni, da se bo mogoče soočiti z velikimi izzivi 
trajnostnega, zelenega in digitalnega okrevanja, ki bo vključujoče, pravično in odporno;

E. ker so se zaradi učinkov pandemije in ukrepov v odgovor nanjo povečale likvidnostne 
potrebe držav v tej regiji v izrednih razmerah; ker so ti dejavniki povzročili povečanje 
dolga in ker se vlade soočajo z večjimi javnimi izdatki ter obstaja tveganje, da dolga ne 
bodo mogle odplačevati; ker je treba večjo dostopnost likvidnosti in zmanjšanje dolga 
povezati s srednje- in dolgoročnimi razvojnimi cilji in s tem s pobudami za boljo 
prihodnost;

F. ker je bilo prek pobude COVAX, ki jo usklajujejo Svetovna zveza za cepiva in 
imunizacijo (GAVI), Koalicija za inovacije za pripravljenost na epidemije (CEPI) in 
Svetovna zdravstvena organizacija, doslej uporabljenih približno 38 milijonov 
odmerkov; ker je očitno treba povečati proizvodne in distribucijske zmogljivosti pobude 
COVAX;

G. ker je bilo v prvo razdeljevanje cepiv prek pobude COVAX vključenih 31 
latinskoameriških in karibskih držav, ki naj bi v prihodnjih mesecih prejele več kot 27 
milijonov odmerkov cepiva;

H. ker je cilj pobude COVAX spodbuditi in zagotoviti dostopnost varnih, 
visokokakovostnih, učinkovitih in cenovno sprejemljivih cepiv po vsem svetu; 
poudarja, da je bilo prek pobude COVAX v letu 2021 zagotovljeno cepivo za samo 
20 % svetovnega prebivalstva, zato je treba tako v Evropi kot v Latinski Ameriki 
povečati proizvodnjo in izboljšati distribucijo;

I. ker je Latinska Amerika v leto 2020 vstopila kot regija z največjimi razlikami na svetu, 
ki so se med pandemijo še povečale; ker je število revnih ljudi do leta 2020 doseglo 
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209 milijonov, kar pomeni, da se je povečalo za 22 milijonov, medtem ko se je število 
ljudi, ki živijo v skrajni revščini, povečalo za 8 milijonov in znaša 78 milijonov; ker se 
je indeks neenakosti v tej regiji poslabšal, skupaj s stopnjo zaposlenosti in stopnjo 
udeležbe na trgu dela, zlasti med ženskami, zaradi pandemije covida-19 in kljub 
izrednim ukrepom socialnega varstva, ki so jih države sprejele, da bi ta pojav omejile;

J. ker je covid-19 nesorazmerno prizadel države z nizkimi in srednjimi dohodki ter države 
v razvoju, pa tudi ranljive skupine, med drugim ženske in dekleta, starejše, manjšine in 
domorodne skupnosti, izničil je zdravstvene in razvojne dosežke ter s tem upočasnil 
uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja;

K. ker je kriza zaradi pandemije covida-19 še povečala neenakost spolov; ker ima Latinska 
Amerika eno najvišjih stopenj nasilja na podlagi spola na svetu, ki je med pandemijo še 
narasla, saj so bili zaradi karantene nasilje v družini, posilstva in femicidi še pogostejši; 
ker spolno in reproduktivno zdravje med pandemijo ni bilo na prednostnem seznamu, 
zaradi česar je resno ovirana pravica do zdravja, življenja žensk in deklet v tej regiji pa 
so ogrožena;

L. ker je covid-19 močno prizadel domorodna ljudstva, ki nimajo na voljo čiste vode, 
komunalnih storitev, zdravstvenega varstva, socialnih prejemkov, pa tudi ne ustreznih 
mehanizmov, s katerimi bi uveljavljali pravico do zdravja in preživljanja;

M. ker je bila v nekaterih latinskoameriških državah pandemija covida-19 podobno kot v 
drugih delih sveta izkoriščena kot pretveza za zatiranje in nesorazmerno omejevanje 
politične opozicije ter zbiranja in dejavnosti civilne družbe; ker so vladni ukrepi 
pogosto spodkopavali vse temeljne človekove pravice, vključno z državljanskimi, 
političnimi, socialnimi, ekonomskimi in kulturnimi pravicami ljudi v najbolj negotovem 
položaju; ker so omejitve zaradi covida-19 vplivale tudi na svobodo izražanja;

N. ker je delo novinarjev v tej regiji postalo težje zaradi ukrepov proti pandemiji covida-
19, namreč zaradi omejenega fizičnega dostopa in stikov z javnimi organi, zlasti pa je 
bila prizadeta njihova vloga v boju proti zelo razširjenim dezinformacijam; ker so 
spletne dezinformacije, lažne novice in psevdoznanost – Svetovna zdravstvena 
organizacija jih je poimenovala kar „infodemija“ – veliko prispevale k razmahu 
pandemije v Latinski Ameriki; ker konkretni primeri segajo od mazaških in čudežnih 
„zdravil“ za covid-19 do političnih napadov in sovražnih kampanj zoper določene 
skupnosti in manjšine; ker so družbeni mediji odigrali odločilno vlogo pri širjenju 
dezinformacij in psevdoznanosti;

O. ker so bile zlasti nekatere vlade tarča kritik zaradi nevarnih političnih odločitev o 
pandemiji covida-19, saj so se upirale regionalnih in lokalnim zdravstvenim pobudam, 
med drugim grozile, da bodo z vojsko preprečile lokalno ustavitev javnega življenja in 
omejevalne ukrepe, prav tako pa niso upoštevale niti glavnih smernic in dobre prakse 
WHO za obvladovanje pandemije niti znanstvenih smernic za javno zdravje;

1. znova izraža globoko zaskrbljenost zaradi uničujočih posledic pandemije covida-19 
tako v Evropi kot v Latinski Ameriki in solidarnost z vsemi žrtvami in njihovimi 
družinami, pa tudi z vsemi tistimi, ki jih je prizadela zdravstvena, gospodarska ali 
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socialna kriza;

2. je zelo hvaležen zdravstvenim delavcem v regiji za delo pod velikim pritiskom in ob 
tveganju okužbe s koronavirusom;

3. poziva vlade obeh regij, institucije EU in latinskoameriške povezovalne organe, naj 
poglobijo sodelovanje med regijama, izboljšajo pripravljenost in zmogljivosti za 
odzivanje, zaščito dohodkov in dostopnost osnovnega zdravstvenega varstva ter 
učinkovito izvajajo obsežne načrte cepljenja;

4. poziva EU in njene države članice, naj sodelujejo z oblastmi latinskoameriških držav v 
stiski in naj v boju proti pandemiji uporabijo mehanizem EU za civilno zaščito in drugo 
solidarnostno financiranje, predvideno v večletnem finančnem okviru 2021–2027; 
poziva Komisijo, naj s sredstvi programa Obzorje Evropa ter drugih programov in 
skladov EU podpre znanstveno sodelovanje med latinskoameriškimi državami in EU na 
področju zdravstva in inovacij; pozdravlja nove pobude za regionalno zdravstveno 
sodelovanje, na primer ustanovitev nadnacionalnega inštituta za nalezljive bolezni;

5. poziva vse države in vlade, naj vsem prebivalcem brez nepotrebnega odlašanja ponudijo 
brezplačna cepiva, poskrbijo, da bodo zaloge cepiva zadostovale, se zavzamejo za 
enakopraven dostop do njih in čim bolj pospešijo kampanje cepljenja, ki so se že začele; 
v ta namen predlaga izboljšave regionalnih in/ali podregionalnih usklajevalnih 
mehanizmov, da bi racionalizirali nakup in distribucijo cepiv in pospešili raziskave, ki 
bodo prispevale k njihovemu razvoju in proizvodnji;

6. poziva mednarodno skupnost, naj naredi več, da bi povečala distribucijske zmogljivosti 
pobude COVAX in podprla polno financiranje vnaprejšnje tržne zaveze pobude 
COVAX;

7. priznava, da imajo EU in njene države članice vodilno vlogo pri zagotavljanju 
pravičnega in enakopravnega dostopa do varnih in učinkovitih cepiv v državah z 
nizkimi in srednjimi dohodki prek mehanizma COVAX in da so nedavno napovedale, 
da bodo prispevale dodatnih 500 milijonov EUR, kar pomeni, da bo finančni prispevek 
EU v COVAX dosegel 1 milijardo EUR v neposrednih nepovratnih sredstvih in 
jamstvih; ugotavlja, da so se Komisija, Evropska investicijska banka in države članice 
EU zavezale, da bodo v instrument COVAX prispevale več kot 2,2 milijarde EUR, kar 
pomeni, da je EU ena glavnih donatorjev;

8. poziva latinskoameriške države, naj cepivo ponudijo vsem, ne glede na njihov 
migrantski status, naj nemudoma ukrepajo in izboljšajo distribucijo cepiva, med drugim 
za migrante z neurejenim statusom in begunce, pa tudi delavce v neformalnih sektorjih 
in tiste, ki živijo v nezakonito postavljenih bivališčih, tistim, ki nimajo osebnega 
dokumenta, pa omogočijo, da se prijavijo za cepljenje brez upravnih ovir; izreka 
pohvalo za ukrepe, kot je začasna zaščita za venezuelske migrante v Kolumbiji ali 
operacija sprejema in premeščanja v Braziliji;

9. je seznanjen, da ima po podatkih WHO več držav v regiji potencialne zmogljivosti za 
proizvodnjo cepiva proti covidu-19, ki bi jih bilo mogoče v primeru prenosa tehnologije 
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nadgraditi;

10. poziva vlade, naj pri izvajanju ukrepov proti širjenju pandemije covida-19 zagotovijo 
najvišjo raven spoštovanja človekovih pravic; poziva, naj bodo ukrepi za odzivanje na 
izredne zdravstvene razmere sorazmerni, potrebni in nediskriminirajoči; obsoja 
represivne ukrepe, sprejete med pandemijo, hude kršitve človekovih pravic in zlorabe 
prebivalstva, vključno s pretirano uporabo sile državnih in varnostnih sil;

11. poziva vse deležnike, naj pospešijo boj proti spletnim dezinformacijam, lažnim novicam 
in psevdoznanosti; poziva vlade obeh regij in mednarodne organizacije, naj v 
sodelovanju s spletnimi platformami poiščejo učinkovite rešitve za boj proti 
„infodemiji“; pozdravlja vzpostavitev spletišča PortalCheck.org za Latinsko Ameriko in 
Karibe, ki ga podpira Evropska unija in kjer so objavljeni viri za preverjanje 
dezinformacij o covidu-19; ugotavlja pa, da vlade boja proti dezinformacijam ne bi 
smele izkoriščati za zatiranje političnega govora in omejevanje temeljnih svoboščin 
državljanov;

12. poziva Komisijo in ESZD, naj se posebej posvetita prenosu znanja ter načrtovanju in 
izvajanju odzivanja na krize na osnovi obstoječih zakonodajnih predlogov EU, kot je 
uredba o čezmejnih zdravstvenih tveganjih, da bi se latinskoameriškim državam 
pomagale bolje pripraviti na prihodnje pandemije;

13. obžaluje, da je bila pandemija covida-19 močno spolitizirana, vključno z retoriko 
zanikanja in omalovaževanja resnosti situacije s strani nekaterih vodij držav in vlad, in 
poziva politične voditelje, naj ravnajo odgovorno, da bi preprečili nadaljnje 
zaostrovanje; meni, da so dezinformacijske kampanje o pandemiji skrb zbujajoče, in 
poziva oblasti, naj identificirajo in sodno preganjajo storilce takšnih dejanj;

14. poziva EU in njene države članice ter vse latinskoameriške države, naj podprejo 
obsežno izdajo posebnih pravic črpanja iz Mednarodnega denarnega sklada, da bi se na 
najcenejši način povečala likvidnost držav iz te regije in da bi podprli razširitev  pobude 
za začasno opustitev dolžniških obveznosti držav s srednjimi prihodki do držav G20;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter oblastem in parlamentom 
latinskoameriških držav.


