Председателят на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен:

ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВСЯКО ЕВРО, С КОЕТО РАЗПОЛАГАМЕ,
ЗА ДА СПАСИМ ЧОВЕШКИ ЖИВОТИ,
ДА ЗАЩИТИМ ПОМИНЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ
„Няма думи, които да опишат болката на Европа и страданието на целия свят.
В мислите си сме с всички жертви и се молим за всички семейства, които са загубили
близък човек. Обещаваме си да разкажем техните истории и да почитаме техния
живот и тяхната памет.“ Така започна своето изказване председателят на
Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен пред Европейския парламент на 16.04.2020
г. Zdrave.net публикува цялото ѝ изказване. В него тя призна, че никой не е бил истински
подготвен за това, което се случва: „Вярно е също, че твърде много от нас не се отзоваха
навреме, когато Италия се нуждаеше от помощ в самото начало. И да, за това Европа
като цяло дължи извинение от цялото си сърце. Думата „съжалявам“ обаче означава
нещо само тогава, когато води до промяна в поведението“.
Председателят на ЕК подчерта още: „Истина е също, че не мина много време
преди всички ние да осъзнаем, че трябва да се защитаваме един друг, за да можем да
защитим себе си. И истината е, че междувременно Европа се превърна във въплъщение
на солидарността в световен мащаб. Сега пред нас е истинската Европа, Европа, в
която държавите се подкрепят взаимно в моментите на най-голяма нужда.“ В
изказването си Урсула Фон дер Лайен изтъкна, че подкрепата, която си оказват
европейските държави в това трудно време я кара да се чувства горда, че е европейска
гражданка. Тя призова да се спре с търсенето на виновни и с популистки изказвания:
„Имайте смелостта да защитите Европа. Защото именно този наш Съюз ще ни изведе
от кризата. И колко силен е той утре ще зависи от нашите действия днес.“
Фон дер Лайен благодари на всички, които продължават да работят в тези дни на
изпитания: на шофьорите за доставки и доставчиците на храна; на магазинерите; на
опаковчиците в заводите; на предприятията, които променят своите производствени
линии, за да осигурят доставките, от които спешно се нуждаем; на португалските
доброволци, които шият предпазни маски за своите съседи; на седемгодишния гръцки
пианист, който композира „Валс на изолацията“, за да вдъхне кураж на хората.
„Преди всичко аз благодаря и отдавам почит на нашите герои: лекарите,
медицинските сестри и другия обслужващ медицински персонал. Те са хората с рани по
лицата си и трагични образи в своето съзнание. Тези, които държат ръцете на болните
със същата нежност и обич като техните семейства, които не могат да бъдат с тях.
Те са тези, които спасяват нашия живот и нашата чест. Те са тези, които трябва да
защитаваме, за да могат те да защитят всички нас. Именно върху това се
концентрират нашите усилия“, каза председателят на Европейската комисия пред
депутатите от Европейския парламент.
Урсула фон дер Лайен изтъкна усилията по създаването на общ резерв от
медицинско оборудване, общи инвестиции в научни изследвания за създаването на
ваксини, централизирано със закупуването на световните пазари на продуктите, от които
най-спешно се нуждаем, обмяна на знания между експертите в Европа в името на живота,
решението да не се прилагат мита и данък върху добавената стойност за вноса на
медицинско оборудване от трети държави.

„Ще използваме всяко евро, с което разполагаме, по всякакъв възможен начин,
за да спасим човешки животи, да защитим поминъка на европейските граждани.
Поради тази причина предложихме да насочим всички все още налични средства от
сегашния бюджет в един инструмент за спешна подкрепа. По този начин почти 3 млрд.
евро могат да бъдат насочени там, където има нужда от тях. В нови вентилатори и
защитно облекло. В повече тестове и по-всеобхватна медицинска помощ за найуязвимите, в това число хората в бежанските лагери“, изтъкна ръководителят на
Европейската комисия. Тя уточни, че ЕК предлага всяко налично евро от европейските
структурни и инвестиционни фондове да се използва за справяне с кризата с
коронавируса като се предоставя пълна гъвкавост.
Урсула Фон дер Лайен изтъкна, че Европа и в миналото е преминавала през
икономически кризи, но никога не е имало подобно спиране на икономиката. „Нуждаем
се от безпрецедентни мерки, за да я осигурим и да гарантираме, че нашата икономика
е готова да се задвижи възможно най-бързо“, каза тя и припомни за приетите през
миналата седмица решения на министрите на финансите от ЕС, благодарение на които
ще бъдат осигурени още 500 милиарда евро. Тя призова всички държави-членки да се
възползват максимално от SURE - нова схема, предложена от ЕК, за защита на
европейските граждани от риска от безработица. Чрез тази схема ще бъдат предоставени
100 милиарда евро за подпомагане на правителствата да компенсират разликата, ако
работодателят трябва да намали работното време на свои служители или ако човек е
самостоятелно заето лице и се нуждае от подкрепа. Фон дер Лайен изтъкна още, че нужен
план „Маршал“ за възстановяването на Европа, който трябва да започне да се изпълнява
незабавно чрез европейския бюджет, новаторски решения, мащабни публични и частни
инвестиции.
„По този начин ние не само подпомагаме, но и променяме промишлените
отрасли и услугите, за да бъдат те пригодени за нова реалност. Това ще означава да
инвестираме в нашите цифрови технологии, инфраструктура и в иновациите, като
например триизмерния печат, за да можем да бъдем по-независими и да се възползваме
максимално от новите възможности. Това означава също да удвоим усилията за
изпълнение на стратегията ни за растеж, като инвестираме в Европейския зелен пакт.
Глобалното затопляне няма да се забави, докато възстановяването в световен мащаб
набира скорост… Една по-модерна и кръгова икономика ще ни направи по-малко
зависими и по-устойчиви. Това е поуката, която трябва да извлечем от настоящата
криза“, каза Фон дер Лайен.
Председателят на ЕК изтъкна, че някои региони ще се възстановят бързо, докато
за други възстановяването ще е по-трудно. Поради това сближаването и конвергенцията
ще бъдат по-важни от всякога: „ Единният пазар и политиката на сближаване са двете
страни на една и съща монета. За да бъде осигурено благоденствие в целия ЕС, са
нужни и двете.“ Урсула Фон дер Лайен завърши изказването си с думите: „Уважаеми
членове на Европейския парламент, казват, че трудностите ни правят по-силни. Ако
всички се застъпим за Европа днес - със смелост, вяра и солидарност - знам, че утре
Европа ще бъде по-силна от всякога. Да живее Европа!“

