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 Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен критиковала је земље чланице
Европске уније због једностраних одлука о затварању унутрашњих граница услед
пандемије коронавируса.

  

  Пред скоро празном салом Европског парламента у Бриселу, којој посланици
присуствују „од куће“, путем видео конференције, она је нагласила да је тај чин био
бесмислен и неефикасан, јер је „свако гледао само себе“.   

„То је довело до отежаног протока робе неопходне земљама чланицама у борби против
пандемије. А у овом тренутку ниједна земља чланица не може сама покрити своје
потребе за медицинском опремом“, упозорила је Фон дер Лајен.

  

Она је додала да је због тога Европска комисија хитно реаговала и предузела ванредне
мере, посебно наглашавајући да су прве одлуке биле донете у року од неколико сати.
Посебно је нагласила да је активирана посебна клаузула у Пакту за стабилност која је
омогућила државама чланицама практично неограничено трошење буџетског новца за
борбу против пандемије.

  

Урсула фон дер Лајен је нагласила неопходност јачања европске солидарности. Као
добар пример навела је податак да је Луксембург у своје болнице прихватио неколицину
оболелих француских држављана, чије лечење је било упитно због мањка капацитета у
комшилуку.

  

Председница Европске комисије додала је и да је упућен позив за успостављање
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такозваних „зелених линија“ у транспорту, којима би било омогућено да камиони са
медицинском опремом на границама не чекају дуже од 15 минута.

  

„Морамо да осигурамо да залихе иду тамо где су неопходне, како би смо избегли могуће
преваре“, рекла је она.

  

Инсистирала је на неопходности правилног функционсања јединственог европског
тржишта и Шенгенске зоне, као јединим начинима за решавање тренутне кризе.

  

Урсула фон дер Лајен рекла је да Европска унија први пут у својој историји прави
заједничке залихе медицинске опреме, а да је на састанку са произвођачима те опреме
добила уверења да ће наредних недеља моћи да испоруче наручену заштитну опрему,
респираторе и лабораторијске тестове.

  

Спашавање живота је на првом месту, рекла је она, додајући да ће доћи и „дан после“,
када ће у фокусу бити решавање друштвено економских последица кризе.

  

“Грађани Европе гледају шта радимо и они желе да урадимо све да сачувамо што више
живота. Али, они размишљају и о дану после, да ли ће имати посао коме ће моћи да се
врате, шта ће бити са њиховим запосленима или пословима, штедњом или кредитима,
брину о родитељима и комшијама. Владе морају да донесу тешке одлуке, а они ће бити
ти који ће памтити ко је био ту за њих у тешким тренуцима, а ко није, ко је реаговао, а ко
није“, поручила је председница Европске комисије.

  

Она је посебно нагласила да су ”све очи упрте” у ЕУ и да ће одлуке које сада буду
донете одредити основе Уније у будућности.

  

”Историја нас гледа. Морамо да урадимо заједно праву ствар са једним великим срцем
уместо са 27 малих”, закључила је Фон дер Лајен.
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