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Europaparlamentets resolution om covid-19-pandemin i Latinamerika
(2021/2645(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av Världshälsoorganisationens (WHO) uttalande av den 11 mars 2020 
som förklarade att covid-19 är en pandemi,

– med beaktande av Världshälsoorganisationens (WHO) förklaring av den 30 januari 
2020 om att covid-19-utbrottet utgör ett internationellt hot mot människors hälsa,

– med beaktande av sin resolution av den 13 november 2020 om covid-19-åtgärdernas 
inverkan på demokratin, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna1,

– med beaktande av Europeiska investeringsbankens rapport EIB Activity in 2020 – Latin 
America and the Caribbean,

– med beaktande av de rapporter som offentliggjorts av den panamerikanska 
hälsoorganisationen,

– med beaktande av rapporten från Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) från november 2020 med titeln COVID-19 in Latin America and the 
Caribbean: An overview of government responses to the crisis,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens 
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 8 april 2020 om EU:s 
globala svar på covid-19-pandemin (JOIN(2020)0011),

– med beaktande av det tal om tillståndet i unionen som kommissionens ordförande 
Ursula von der Leyen höll den 16 september 2020,

– med beaktande av uttalandet den 5 maj 2020 av EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell 
på Europeiska unionens vägnar om mänskliga rättigheter under coronapandemin,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 8 juni 2020 om Team Europes globala svar på 
covid-19-pandemin,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 17–21 juli 2020 om 
återhämtningsplanen och den fleråriga budgetramen för 2021–2027,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 13 juli 2020 om EU:s prioriteringar i FN och 
FN:s 75:e generalförsamling på temat ”Verka för multilateralism och ett starkt och 
effektivt FN som gynnar alla”,

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0307.
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– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2020 om covid-19-pandemins 
utrikespolitiska konsekvenser2,

– med beaktande av deklarationen från medordförandena för den parlamentariska 
församlingen EU–Latinamerika (EuroLat) av den 5 november 2020 om en omfattande 
och biregional EU-LAC-strategi för att mildra effekterna av covid-19-pandemin,

– med beaktande av deklarationen från medordförandena för EuroLat av den 30 
mars 2020 om covid-19-pandemin,

– med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot 
covid-19-pandemin och dess konsekvenser3,

– med beaktande av Europeiska utrikestjänstens gemensamma kommuniké av den 
14 december 2020 från det informella ministermötet mellan EU27, Latinamerika och 
Västindien,

– med beaktande av rapporten från den ekonomiska kommissionen för Latinamerika och 
Västindien (ECLAC) med titeln Social Panorama of Latin America 2020, som 
offentliggjordes 2021,

– med beaktande av det 27:e iberoamerikanska toppmötet mellan stats- och 
regeringscheferna som hölls den 21 april 2021 i Andorra, och dess förklaring,

– med beaktande av årsrapporterna från rådet till Europaparlamentet om den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0204/2020),

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och 
FN:s övriga konventioner om och instrument för mänskliga rättigheter,

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter, FN:s förklaring om urbefolkningars rättigheter från 2007 och FN:s 
förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna från 1998,

– med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 169 om 
ursprungsfolk och stamfolk, som antogs den 27 juni 1989,

– med beaktande av uttalandena från FN:s generalsekreterare António Guterres och FN:s 
högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet från mars 2020 om 
hävande av sanktioner mot länder för att bekämpa pandemin,

– med beaktande av den presentation som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter 

2 Antagna texter, P9_TA(2020)0322.
3 Antagna texter P9_TA(2020)0054.
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Michelle Bachelet höll den 15 april 2021 i Fiocruz,

– med beaktande av Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs av FN:s 
generalförsamling den 25 september 2015, och målen för hållbar utveckling,

– med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Förbindelserna mellan EU och Latinamerika och Västindien är av strategisk och 
avgörande betydelse. Latinamerika har varit en av de regioner som drabbats värst av 
covid-19-pandemin. Latinamerika omfattar 8,4 % av världens befolkning men står för 
närvarande för mer än en femtedel av de dödsfall i världen som orsakas av 
coronaviruset.

B. Insatserna mot covid-19-pandemin har varierat globalt, även i Latinamerika. Alla länder 
har utlyst ett allmänt undantagstillstånd. 

C. Prioritet måste nu ges åt att återuppbygga förtroendet för att multilaterala institutioner är 
i stånd att leverera globala svar, genom att gå vidare med diskussionerna om WTO:s 
initiativ om handel och hälsa för covid-19 och relaterade medicinska hälsoprodukter.

D. Covid-19-pandemins förödande effekter på båda sidor av Atlanten kräver ett nära 
samarbete mellan WTO:s, WHO:s och FN:s institutioner och Världsbanken, vilket är 
avgörande för att hantera krisen och skapa solidaritet. Det krävs ett globalt och 
samordnat svar för att möta de stora utmaningarna med en hållbar, grön och digital 
återhämtning som också är inkluderande, rättvis och motståndskraftig.

E. Effekterna av pandemin och den politik som genomförts som svar på den har ökat 
likviditetsbehovet för länderna i regionen för att hantera den akuta fasen. Dessa faktorer 
har lett till stigande skuldnivåer och regeringarna står inför ökade offentliga utgifter, 
med risk för fallissemang. Ökad tillgång till likviditet och skuldminskning måste 
kopplas samman med utvecklingsmålen på medellång och lång sikt och därmed med 
initiativ till bättre utveckling.

F. Covax-initiativet, som samordnas av den globala alliansen för vacciner och 
immunisering (Gavi-alliansen), Coalition for the Promotion of Innovations for 
Epidemic Preparedness (Cepi) och Världshälsoorganisationen (WHO), har hittills 
administrerat omkring 38 miljoner doser. Det finns ett tydligt behov av att öka 
produktions- och distributionskapaciteten inom Covax-initiativet.

G. Den första omgången av Covax-tilldelningen av vacciner omfattar 31 länder 
i Latinamerika och Västindien, som under de kommande månaderna kommer att få mer 
än 27 miljoner doser vaccin.

H. Syftet med Covax-initiativet är att främja och säkerställa global tillgång till säkra, 
högkvalitativa, effektiva och överkomliga vacciner. Under år 2021 har Covax-initiativet 
säkerställt vacciner till endast 20 % av världens befolkning, och det är därför 
nödvändigt att öka produktionen och distributionen av vacciner i både Europa och 
Latinamerika.
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I. Latinamerika inledde år 2021 som världens mest ojämlika region, och situationen har 
endast förvärrats under pandemin. Andelen fattiga ökade till 209 miljoner i slutet av 
2020, vilket motsvarar ytterligare 22 miljoner människor som drabbades av fattigdom, 
medan antalet personer som lever i extrem fattigdom ökade med 8 miljoner av totalt 78 
miljoner. Indexen för ojämlikhet i regionen förvärrades tillsammans med 
sysselsättningsgraden, framför allt bland kvinnor, på grund av covid-19-pandemin och 
trots de nödåtgärder för socialt skydd som länderna har vidtagit för att stoppa denna 
företeelse.

J. Covid-19 påverkar i oproportionerligt hög grad låg- och medelinkomstländer och 
utvecklingsländer och grupper som befinner sig i utsatta situationer, däribland kvinnor 
och flickor, äldre, minoriteter och ursprungsbefolkningar, vilket försämrar hälso- och 
utvecklingsvinsterna och hämmar uppnåendet av målen för hållbar utveckling.

K. Den kris som covid-19-pandemin har orsakat har förvärrat ojämlikheten mellan könen. 
Latinamerika har en av de högsta nivåerna av könsrelaterat våld i världen, och dessa 
nivåer har ökat under pandemin genom nedstängningsåtgärder som har lett till en 
markant ökning av våld i hemmet, våldtäkt och kvinnomord. Sexuell och reproduktiv 
hälsa prioriterades inte under pandemin, vilket utgör ett allvarligt hinder för rätten till 
hälsa och äventyrar livet för kvinnor och flickor i regionen.

L. Ursprungsbefolkningarna påverkades hårt av covid-19 på grund av otillräcklig tillgång 
till rent vatten, sanitet, hälso- och sjukvård, sociala förmåner och brist på kulturellt 
lämpliga mekanismer för att skydda deras rätt till hälsa och försörjning.

M. I vissa latinamerikanska länder, liksom i många delar av världen, har covid-19-
pandemin också använts som förevändning för förtryck och har oproportionerligt 
begränsat den politiska oppositionen och det civila samhällets sammankomster och 
aktiviteter. Statliga åtgärder har ofta undergrävt alla grundläggande mänskliga 
rättigheter, inbegripet de medborgerliga, sociala, ekonomiska och kulturella 
rättigheterna för dem som befinner sig i de mest utsatta situationerna. Covid-19-
restriktioner har också påverkat yttrandefriheten.

N. Journalisternas arbete i regionen har blivit svårare till följd av åtgärder i samband med 
covid-19-pandemin i form av begränsat fysiskt tillträde och minskad kontakt med 
myndigheter, särskilt när det gäller deras roll i kampen mot den ökande 
desinformationen. Desinformation, falska nyheter och pseudovetenskap på nätet har 
varit en stor drivkraft för pandemin i Latinamerika, som en del av den så kallade 
infodemin, såsom den definierats av Världshälsoorganisationen. Konkreta exempel på 
detta är allt från kvacksalvar- och mirakelkurer mot covid-19 till politiska angrepp och 
hatkampanjer mot vissa grupper och minoriteter. Sociala medier har spelat en viktig roll 
i spridningen av desinformation och pseudovetenskap.

O. Vissa regeringar har blivit särskilt kritiserade för att ha följt farliga politiska vägar när 
det gäller covid-19-pandemin, och har motsatt sig regionala och lokala sanitära initiativ, 
inbegripet hot om att sända in armén för att stävja lokala nedstängningsåtgärder och 
restriktioner, och har anklagats för att ignorera WHO:s grundläggande direktiv, bästa 
praxis för hantering av pandemier och vetenskapligt baserade riktlinjer för folkhälsa.
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1. Europaparlamentet upprepar sin djupa oro över de förödande konsekvenser som covid-
19-pandemin har för både Europa och Latinamerika och uttrycker sin solidaritet med 
alla offer och deras familjer samt alla dem som drabbats av hälsokrisen och den 
ekonomiska och sociala krisen.

2. Europaparlamentet uttrycker sin stora tacksamhet till sjukvårdspersonalen i regionen 
som arbetar under högt tryck och med risk för att drabbas av coronaviruset.

3. Europaparlamentet uppmanar regeringarna i de båda regionerna, EU-institutionerna och 
de latinamerikanska integrationsorganen att intensifiera det biregionala samarbetet och 
att förbättra beredskapen och insatskapaciteten, skydda inkomsterna och tillgången till 
grundläggande hälso- och sjukvård samt säkra en effektiv förvaltning av de omfattande 
vaccinationsplanerna.

4. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att samarbeta med 
myndigheterna i de latinamerikanska länder som behöver det och att använda EU:s 
civilskyddsmekanism och annan solidaritetsfinansiering i enlighet med den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 för att hantera pandemin. Parlamentet uppmanar dessutom 
kommissionen att använda Horisont Europa och andra EU-program och EU-fonder för 
att främja vetenskapligt samarbete mellan latinamerikanska länder och EU, särskilt på 
området för hälsa och innovation. Parlamentet välkomnar nya initiativ för regionalt 
samarbete på hälsoområdet, såsom inrättandet av ett transnationellt institut för 
infektionssjukdomar.

5. Europaparlamentet uppmanar alla länder och regeringar att säkerställa fri tillgång till 
vaccin för hela befolkningen utan onödigt dröjsmål, säkerställa tillräckliga 
vaccinleveranser, främja rättvis tillgång till vaccin och så snabbt som möjligt gå vidare 
med pågående vaccinationskampanjer. Parlamentet föreslår i detta avseende att man 
stärker de regionala och/eller subregionala samordningsmekanismerna i syfte att 
effektivisera upphandlingen och säkra en effektiv distribution av vacciner, och trappa 
upp forskningen till stöd för utveckling och produktion av vaccin.

6. Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att öka insatserna för att 
stärka distributionskapaciteten för Covax-initiativet och att stödja en fullständig 
finansiering av Covax-förhandsåtagandet.

7. Europaparlamentet erkänner den ledande roll som EU och dess medlemsstater spelar 
i arbetet med att säkerställa en rättvis och jämlik tillgång till säkra och effektiva 
vacciner i låg- och medelinkomstländer genom Covax-mekanismen, inbegripet det 
nyligen utlovade extra bidraget på 500 miljoner euro, vilket innebär att EU:s finansiella 
bidrag till Covax uppgår till totalt en miljard euro i direkta bidrag och garantier. 
Parlamentet noterar att eftersom kommissionen, Europeiska investeringsbanken och 
EU:s medlemsstater har utlovat mer än 2,2 miljarder euro till Covax-mekanismen är EU 
en av de största bidragsgivarna.

8. Europaparlamentet uppmanar de latinamerikanska länderna att göra vacciner 
tillgängliga för alla oavsett migrationsstatus, att vidta brådskande åtgärder för att stärka 
distributionen av vaccin till irreguljära migranter och flyktingar samt personer som 



RC\1230328SV.docx 8/9 PE692.495v01-00 }
PE692.496v01-00 }
PE692.497v01-00 }
PE692.498v01-00 }
PE692.499v01-00 } RC1

SV

arbetar inom den informella sektorn och lever i informella bosättningar, och att tillåta 
dem som inte har någon nationell identitetshandling att registrera sig för inokulering 
utan några administrativa dröjsmål. Parlamentet lovordar i detta avseende åtgärder 
såsom den tillfälliga skyddsstatusen för venezuelanska migranter i Colombia eller den 
pågående omplaceringen – Operação Acolhida – i Brasilien.

9. Europaparlamentet noterar att enligt WHO kan produktionskapaciteten för covid-19-
vacciner utökas i flera länder i regionen om tekniköverföring medges.

10. Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringarna att upprätthålla högsta nivån av 
respekt för de mänskliga rättigheterna vid tillämpningen av åtgärder för att begränsa 
spridningen av covid-19. Parlamentet begär att det säkerställs att de åtgärder som vidtas 
för att hantera hälsokrisen är proportionerliga, nödvändiga och icke-diskriminerande. 
Parlamentet fördömer de repressiva åtgärder som vidtagits under pandemin, grova 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna och övergrepp mot befolkningsgrupper, 
inbegripet överdrivet bruk av våld från statens och säkerhetsstyrkornas sida.

11. Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter att intensifiera kampen mot 
desinformation, falska nyheter och pseudovetenskap på nätet. Parlamentet uppmanar 
regeringarna i de båda regionerna och internationella organisationer att samarbeta med 
onlineplattformar för att hitta effektiva lösningar för att hantera den så kallade 
infodemin. Parlamentet välkomnar inrättandet av PortalCheck.org, som är ett nytt 
nätbaserat resurscentrum för faktagranskare i Latinamerika och Västindien för att 
hantera desinformation om covid-19 och som stöds av EU. Parlamentet konstaterar 
dock att regeringarna bör avstå från att använda kampen mot desinformation för att 
undertrycka politiska uttalanden och begränsa medborgarnas grundläggande friheter.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att säkra ett 
särskilt engagemang för kunskapsöverföring och krishanteringsåtgärder och 
krishantering, med utgångspunkt i EU:s nuvarande lagstiftningsförslag såsom 
förordningen om gränsöverskridande hot mot människors hälsa, för att hjälpa de 
latinamerikanska länderna att bättre förbereda sig inför framtida pandemier.

13. Europaparlamentet beklagar att covid-19-pandemin har varit starkt politiserad, med 
negativ retorik eller stats- och regeringschefernas nedtoning av den allvarliga 
situationen, och uppmanar de politiska ledarna att agera ansvarsfullt för att förhindra 
ytterligare upptrappningar. Parlamentet anser att desinformationskampanjer med 
koppling till pandemin är oroväckande och uppmanar myndigheterna att identifiera och 
lagföra de enheter som är involverade i sådana åtgärder.

14. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater och alla latinamerikanska 
stater att stödja en massiv emittering av Internationella valutafondens särskilda 
dragningsrätter för att öka likviditeten i länderna i regionen på minst kostsamma sätt 
och stödja en utvidgning av tillämpningsområdet för G20:s initiativ för lättnad av 
skuldåterbetalning till medelinkomstländer.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, kommissionens vice ordförande/EU:s höga representant för utrikes 
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frågor och säkerhetspolitik, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika samt 
till myndigheterna och parlamenten i de latinamerikanska länderna.


