
EVROPSKI ODGOVOR NA NEVARNOST KORONAVIRUSA, DA BI 
DOKAZALI, DA JE EU ENA SAMA SKUPNOST S SKUPNO 

BODOČNOSTJO 

 

Mi, evropski državljani in državljanke, se zavedamo, da je koronavirusna bolezen covid-
19 grožnja za vse nas, ki sicer napade eno državo za drugo, a bo na koncu spremenila 
naše vsakdanje življenje in gospodarstvo, kot bi bila to vojna. 

Mi, evropski državljani in državljanke, smo zaskrbljeni zaradi te nevarnosti: predvsem se 
bojimo kakofonije, sebičnosti in samouničujoče kratkovidnosti različnih in neusklajenih 
ukrepov posameznih držav. Skrbi nas, da naši evropski liderji nimajo nobene vizije, da se 
sprenevedajo, da smo vsi medsebojno odvisni in da potrebujemo skupno evropsko 
politiko s strogimi ukrepi, da bi zaustavili pandemijo, ter evropski plan, da bi si evropsko 
gospodarstvo opomoglo na koncu te krize. 

Mi, evropski državljani in državljanke, obtožujemo sedanjo Evropsko unijo, da je 
nedorečena res publica, slabo opremljena, da bi se primerno odzvala temu izzivu, z 
omejenimi pristojnostmi in s premajhno močjo, da bi bila kos pandemiji. Pozdravljamo 
odločitev Komisije, da priskrbi 25 milijard evrov za boj proti tej nevarnosti in da dovoli 
večjo prožnost v državnih proračunih. Vendar vse to ni dovolj. 

Zahtevamo od Evropske komisije in Parlamenta, da predlagata spodaj naštete nujne 
ukrepe, tudi preko orodij lizbonske pogodbe in poenostavljenih postopkov za popravke 
mednarodnih pogodb, in državnim vladam, naj te ukrepe sprejmejo (začenši s srečanjem 
evroskupine 16. marca in z izrednim sklicem Evropskega sveta kmalu zatem). 

1. Javno zdravstvo in borba proti epidemiji morata postati skupna pristojnost EU, ki 
naj bo podrejena rednemu zakonodajnemu postopku. Komisija mora pridobiti izjemna 
pooblastila, da lahko koordinira obvladovanje epidemije. 

2. Cilje evropskega mehanizma za stabilnost je treba razširiti, da bi podprli takojšnjo 
okrepitev evropskega in državnih zdravstvenih sistemov, da bi bili kos pandemiji, ki 
ogroža življenja evropskih državljanov in posledično tudi gospodarsko in finančno 
stabilnost EU. 

3. Ukiniti je treba obvezno proračunsko ravnovesje za EU in oblikovati evropsko varno 
vrednostno sredstvo, ki bi pomenilo financiranje vseevropskega načrta za 
pospeševanje gospodarstva in družbene kohezije. 

4. Prenesti je treba davčna vprašanja v redni zakonodajni postopek in uvesti nove 
lastne vire – kot so takse (in tarife) na ogljikove izpuste, na digitalne povezave, na 
finančne transakcije – za financiranje evropskega proračuna (ali pa evroobmočja, če 
bi to odločitev sprejeli na evroobmočni ravni). 



5. Uvesti je treba nemudoma nov večletni finančni okvir, s katerim bi proračun 
dosegel 1,3 % evropskega bruto proizvoda, kot to zahteva Evropski parlament na 
podlagi sedanjega ustroja proračunskega financiranja. Obenem je treba predvideti, 
da bomo dosegli 2 % z lastnimi novimi sredstvi, da bi zagotovili dobavo najvažnejših 
javnih evropskih dobrin. 

6. Spremeniti je treba predvideno konferenco o prihodnosti Evrope v pravo evropsko 
konvencijo, da bi na novo sestavili ustanovni sporazum med evropskimi državljani in 
državami članicami. 

Mi, evropski državljani in državljanke, smo prepričani, da je to ključni trenutek za 
Evropsko unijo. Družbeno dojemanje EU bo še dalj časa odvisno od tega, kako se bo 
Evropska unija odzvala v tem kritičnem trenutku. To je čas, ko je treba pokazati, da je 
Evropska unija skupnost vrednot s skupno usodo, da varuje življenja svojih državljanov 
in obstoj držav članic pred burnim svetom, polnim političnih, gospodarskih in zdravstvenih 
nevarnosti. Čas je za pogumne skupne korake za premagovanje strahu. Čas je za 
evropsko enotnost in ne za nacionalno delitev. 

 


