RĂSPUNSUL VERZILOR EUROPENI
LA CRIZA PROVOCATĂ
DE COVID-19

Pe parcursul istoriei, foarte rar s-a întâmplat ca o criză de o asemenea amploare să
afecteze atât de mulți oameni de pe întreaga planetă într-un timp atât de scurt. Situația
actuală reprezintă o provocare fără precedent pentru toate statele, iar pentru a-i face
față, întreaga umanitate ar trebui să se unească. Doar prin solidaritate și colaborare
cu multă viziune și curaj, nu prin naționalism sau egoism, vom reuși să ieșim din
această criză mai puternici și mai înțelepți. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă, este
necesar să-i ținem piept uniți, cu inimile deschise.

Noi, Verzii Europeni suntem uniți în disponibilitatea noastră de a combate pandemia. Noi toți
împreună:
• Suntem cu tot sufletul alături de toți cei infectați de acest virus și acum luptă pentru viața lor,
precum și alături de familiile și apropiații pacienților. Totodată, simțim din plin durerea tuturor celor
ce și-au pierdut persoanele dragi și apropiații în confruntarea cu această boală.
• Ne exprimăm cea mai profundă solidaritate și apreciere pentru toți cei care-și riscă propriile vieți,
având grijă de persoanele infectate. Contribuția acestor oameni pentru comunitățile noastre nu
poate fi subestimată, nu poate și nu va fi niciodată uitată. Totodată, le mulțumim din suflet tuturor
celor care, zi de zi, asigură prestarea serviciilor vitale, riscându-și propria sănătate.
• Salutăm toate inițiativele de găsire a unor soluții creative, atât din partea cetățenilor de rând, cât
și a societății civile, pe întreg teritoriul UE, care fac eforturi pentru a ajuta comunitățile și statele să
facă față noii realități de zi cu zi. Totodată, apreciem rolul autorităților locale, aflate astăzi în prima
linie, care gestionează această criză, nemijlocit, în teren.
• Salutăm sincer orice expresii de solidaritate între diverse state și regiuni, la care suntem astăzi
martori. În același timp, regretăm lipsa de solidaritate, demonstrată, de către State-Membre ale UE,
în special față de Italia, față de solicitarea de echipamente și produse medicale în cazul căreia a
rămas fără răspuns, cât și față de Spania, care, de asemenea, este grav afectată de această
situație. Cerem tuturor Statelor-Membre, cât și instituțiilor UE să-și coordoneze activitatea, alături
de celelalte state europene, astfel încât să garanteze producția strategică și utilizarea cât mai
eficientă a produselor și echipamentelor medicale,
• Susținem schimbul de informații și expertiză, suportul economic, precum și continuitatea liberei
circulații de mărfuri, în vederea evitării posibilului deficit de mărfuri de primă necesitate. Sectorul
privat, reacționând la situația de criză, a dat dovadă de receptivitate și creativitate extraordinară.
Însă și aici am fost martori ai unor tentative de a obține profituri nejustificate, de a exploata starea
de anxietate a populației. În special, suntem categoric împotriva oricărei tentative de colectare
masivă a datelor cu caracter personal, atât de către entități private, cât și de instituții publice.
• Recunoaștem că la acest moment guvernele UE acționează cu bună credință în vederea găsirii
căilor de a depăși urgența de sănătate, dar și a consecințelor economice și sociale ale acesteia.
Indiferent dacă suntem la guvernare sau în opoziție, noi, verzii, suntem gata să depunem toate
eforturile pentru a contribui la atingerea scopurilor comune.
• Totodată, suntem extrem de alarmați de acțiunile unilaterale, întreprinse de anumite guverne din
cadrul UE, în special în ce privește măsurile de urgență implementate. Orice limitare a drepturilor

omului, inclusiv a celor fundamentale, ar trebui să fie de cât mai scurtă durată cu putință, să fie
eficiente, însă nu disproporționate. Ne exprimăm profunda îngrijorare în legătură cu încercările unor
guverne de a utiliza pandemia pentru a obține beneficii politice. Actuala criză nu ar trebui folosită
pentru a distruge echilibrul și principiile democratice, sau pentru încălcarea drepturilor sociale sau
drepturilor la muncă. Guvernele ar trebui să fie în continuare responsabile de situație, iar măsurile
excepționale trebuie aplicate cu bună credință.
• Considerăm binevenite angajamentele asumate deja, la nivelul UE de către Comisie și ECB, de a
face ”tot ce este necesar” pentru a combate consecințele economice și sociale ale crizei, în special
în cea ce privește suspendarea Pactului de Stabilitate și Creștere, precum și Planul de Relaxare
Cantitativă a BCE, însă credem că aceste angajamente trebuie să fie mai ample. În particular, cerem
acordarea asistenței financiare acelor State-Membre care au fost cel mai grav afectate, prin granturi
și împrumuturi cu rată scăzută, fără o condiționare periculoasă sub aspect politic. Guvernele și
instituțiile UE trebuie să conlucreze de urgență, în scopul instituirii de Eurobond-uri, care să faciliteze
colectarea resurselor necesare pentru finanțarea politicilor de sănătate și de recuperare.
• Totodată, chemăm Statele-Membre, precum și întreaga UE, să-și coordoneze activitatea, în
vederea planificării unui șir de măsuri ferme de prevenire a șomajului masiv și de stabilizare a
veniturilor angajaților afectați, în special ale celor mai vulnerabili. În perioada imediată după
depășirea crizei va fi necesar un pachet de investiții, care să se concentreze pe întreprinderi mici și
mijlocii, liber-profesioniști, și să asigure mecanismul de tranziție a economiei UE către un sistem
socio-ecologic.
• Suntem conștienți de amploarea globală a acestei crize și de solidaritatea manifestată deja, față
de statele-membre UE de către multe state dinafara comunității. În mod similar, solidaritatea statelor
Uniunii Europene nu ar trebui să se limiteze la granițele UE. Statele Uniunii Europene trebuie să
ofere asistența umanitară necesară și cele mai bune resurse medicale, în special țărilor din Sudul
Global. UE trebuie să asigure conlucrare maximă cu OMS și alte organisme internaționale, în
vederea elaborării uni răspuns eficient sub aspect medical (cooperare în sfera cercetărilor, pentru
fabricarea vaccinurilor, etc), precum și în vederea distribuirii rezultatelor acestor cercetări.
În procesul de combatere a actualei crize, considerăm că trebuie să ne ghidăm eforturile
după următoarele elemente-cheie:
1. Să ne asigurăm, la nivel colectiv, că nimeni nu este lăsat în urmă, fiind vorba, în special, de
cei mai vulnerabili, aflați la ”periferiile” societății. În niciun caz nu putem admite ca măsurile
de gestionare a acestei urgențe să adâncească injustiția și excluderea socială. Credem, în
special, că gestionarea actualei crize nu ar trebui să fie un impediment pentru UE și SteleMembre ale acesteia, de a acționa, responsabil și în timp util, în vederea soluționării situației,
din ce în ce mai grave, din taberele de refugiați din Insulele Grecești. Oamenii trebuie
evacuați de urgență din aceste tabere, pentru a asigura accesul la servicii medicale,
carantină și alte măsuri corespunzătoare, în vederea combaterii coronavirusului.
2. Un răspuns cu adevărat eficient și de durată la această criză impune acțiuni colective.
Protejarea vieților omenești înseamnă depășirea unor interese înguste, cu caracter național
sau economic. În acest context, deși salutăm eforturile coordonate, desfășurate până acum
de către instituțiile UE, considerăm că a venit momentul ca instituțiile date să-și asume rolul
de lider în acest proces.
3. Găsirea unor soluții în stare de urgență ne impune să acționăm și să gândim dincolo de
limite și convenții, în mare măsură în termini de politici macro-economice. Organizațiile,
legile, regulamentele trebuie să fie elaborate în așa fel încât să servească vieții și oamenilor,
și nu altor interese.
4. Sistemele de sănătate publică, gratuite și bine finanțate, sunt și trebuie să rămână în
continuare, baza țărilor noastre prospere și orientate către bunăstarea omului, iar UE trebuie
să tindă spre o și mai strânsă și eficientă colaborare între statele-membre, precum și spre

identificarea de noi mecanisme de a le oferi sprijinul necesar. Ne dorim să transformăm
această criză într-un punct de pornire pentru extinderea procesului de integrare europeană,
care să ne motiveze să construim o Europă mai puternică, mai verde și mai echitabilă.
Un lucru trebuie să fie clar: modul în care vom reuși să gestionăm această criză, precum și abilitatea
noastră de a coopera și de a ne susține reciproc, ar putea fie să dăuneze iremediabil, fie să
consolideze însuși Proiectul European și democrația ca atare.
Suntem convinși că, după momentul când criza va fi depășită, nu vom mai putea reveni la abordările
obișnuite de afaceri, de dinainte de pandemie. Mai mult, această situație nu va putea fi folosită drept
justificare pentru implementarea unor aspre politici de austeritate, așa cum s-a întâmplat după
precedenta criza financiară globală. La fel ca schimbările climatice, care vor rămâne în continuare
o provocare stringentă, de ordin existențial, actuala pandemie va pune sub semne mari de întrebare
modul de organizare a societăților, modul în care trăim pe această planetă, dar va constitui și o
probă serioasă pentru o multitudine de politici convenționale adoptate. Astăzi mai mult ca oricând
noi toți, la nivel colectiv, avem nevoie de repere noi. Din această perspectivă, criza legată de COVID19 relansează necesitatea stringentă a unor inițiative transformatoare, cum ar fi Pactul Verde
European și investiții masive în sectorul serviciilor publice și, înainte de toate, în sectorul de
sănătate. Numai în aceste condiții actuala criză va duce la edificarea unor societăți mai echitabile,
mai durabile și mai democratice .

