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BILAG
Team Europes globale svar på covid-19-krisen
Rådets konklusioner
1.

Rådet er stadig dybt bekymret over den globale spredning af covid-19-pandemien, som
fortsætter med at koste menneskeliv i hele verden. Det anerkender omfanget af den relaterede
folkesundhedskrise og roser den indsats, som sundhedspersonale, humanitære hjælpearbejdere
og udviklingsarbejdere, læger og forskere samt andet vigtigt personale yder. Denne pandemi
er en global krise med vidtrækkende sociale og økonomiske konsekvenser, som forstærker
forskellige former for ulighed. Den fører til en forværring af allerede eksisterende humanitære
kriser, herunder fødevaresikkerhedskriser, og truer fattigdomsudryddelsesindsatsen, en
bæredygtig udvikling, menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet samt stabilitet
og sikkerhed i hele verden. Det er nu, der er behov for global solidaritet, internationalt
samarbejde, en effektiv kollektiv indsats og gennemsigtighed.

2.

Rådet understreger det presserende behov for at beskytte alle menneskers liv og
eksistensgrundlag, så ingen lades i stikken. Det fremhæver også vigtigheden af at prioritere
indsatsen i de partnerlande, der er i størst nød, i overensstemmelse med den fælles meddelelse
om EU's globale svar på covid-19-krisen, med særligt fokus på de mindst udviklede lande,
hovedsagelig i Afrika, og lande, der er i en skrøbelig situation eller ramt af konflikt, og
gennem støtte til partnerne i naboskabsområdet, det vestlige Balkan, Latinamerika og andre
regioner.

3.

Rådet opfordrer til en rettighedsbaseret og menneskecentreret tilgang, der fokuserer på de
mest sårbare og marginaliserede grupper og på mennesker i sårbare situationer, herunder de
fattige i byerne, migranter, flygtninge, internt fordrevne og deres værtssamfund samt personer
fra religiøse mindretal. Rådet understreger nødvendigheden af at tage særligt hensyn til køn,
alder og handicap.

8630/20
BILAG

ak/TM/ak
RELEX.1.B

2

DA

4.

Rådet gentager, at EU og dets medlemsstater er fast besluttet på fuldt ud at gennemføre 2030dagsordenen for bæredygtig udvikling og Parisaftalen, som er afgørende for en bæredygtig
genopretning efter covid-19-krisen. Genopretningsindsatsen er en reel mulighed for "bedre og
grønnere genopbygning", og i denne forbindelse understreger Rådet, at det er vigtigt at levere
hurtige og konkrete resultater og sikre, at støtten tilpasses partnerlandenes
genopretningsplaner, samtidig med at den fremmer retfærdige, bæredygtige og inklusive
genopretningsprocesser i tråd med den grønne pagt, som Europa-Kommissionen har foreslået.

5.

Rådet minder om EU's centrale rolle med hensyn til at støtte FN's generalsekretærs lederskab i
forbindelse med det globale svar på covid-19-pandemien. Rådet støtter FN's generalsekretærs
opfordring til en global våbenhvile i lyset af pandemien og gentager sin støtte til
Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) koordinerende rolle i den globale
folkesundhedsindsats. Det fremhæver endvidere nødvendigheden af at støtte effektiv
multilateralisme og vigtigheden af at koordinere den globale indsats med FN, regionale
organisationer, navnlig Den Afrikanske Union, og andre internationale multilaterale
organisationer og finansielle institutioner i forbindelse med svaret på denne globale krise.
Rådet ser med tilfredshed på de omfattende tiltag, som Den Internationale Valutafond og de
multilaterale udviklingsbanker har iværksat for at fremskynde deres støtte til
udviklingslandene i betydelig grad i forbindelse med deres svar på krisen. Det glæder sig også
over, at G20 og Parisklubben har taget initiativ til at stille tilbagebetaling af gæld i bero for de
fattigste lande. Rådet tilskynder til en koordineret international gældslettelsesindsats over for
partnerlande fra både officielle bilaterale og private kreditorers side med særligt fokus på
lande, der har solvensproblemer, efter en konkret og individuel vurdering og i tæt samarbejde
med internationale finansielle institutioner.
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6.

Rådet støtter fuldt ud den Team Europe-strategi, der foreslås i den fælles meddelelse om EU's
globale svar på covid-19-krisen, og som bygger på bidrag fra EU og dets medlemsstater,
implementerende organer, Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og andre europæiske
finansielle institutioner, herunder Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling
(EBRD). I denne forbindelse ser Rådet med tilfredshed på meddelelsen om omdirigering af
mere end 33 mia. EUR gennem Team Europe-pakkerne med henblik på at afhjælpe covid-19krisens ødelæggende virkninger i partnerlande og -regioner. Med udgangspunkt i bidrag fra
EU, medlemsstaterne og andre partnere er Team Europe-pakken baseret på følgende regionale
fordeling af midlerne1:

1

•

globalt

•

garantier

•

det vestlige Balkan og Tyrkiet

•

nabolande

•

Afrika syd for Sahara

•

Latinamerika og Caribien

•

Asien og Stillehavsområdet

•

AVS, regionalt

•

OLT'er.

De hertil svarende beløb findes i bilaget til disse konklusioner.
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7.

Rådet ser med tilfredshed på Team Europes politikprioriteter, nemlig: i) kriseforanstaltninger
til at tackle den umiddelbare sundhedskrise og de deraf følgende humanitære behov, ii)
styrkelse af sundhedssystemer og vand- og kloakeringssystemer samt partnernes beredskabsog reaktionskapacitet og iii) øjeblikkelig støtte for at afbøde krisens sociale, økonomiske og
politiske konsekvenser. I denne forbindelse understreger Rådet, at alle kriseforanstaltninger
skal respektere folkeretten og den humanitære ret samt de humanitære principper, samtidig
med at der sikres et stærkt kønsligestillingsperspektiv på alle niveauer. Endvidere gentager
Rådet betydningen af at fremme og opretholde principperne om god regeringsførelse,
menneskerettigheder, retsstaten, demokrati, ligestilling mellem kønnene og
ikkeforskelsbehandling og af at fremme sikkerhed, et gunstigt civilsamfundsmæssigt råderum,
social beskyttelse, anstændige arbejdsvilkår samt adgang til inklusiv og retfærdig uddannelse,
herunder fjernlæring, inden for rammerne af livslang læring for alle.

8.

Rådet fremhæver, at nødsituationer, herunder den nuværende pandemi, forværrer de
eksisterende uligheder mellem kønnene. I denne forbindelse understreger Rådet, at det er
nødvendigt at bekæmpe kønsbaseret vold og vold i hjemmet som følge af krisen. Endvidere
fremhæver Rådet, at det er vigtigt at fremme lige adgang til sundhedstjenester og uddannelse
af høj kvalitet, og minder om EU's tilsagn i henhold til den europæiske konsensus om
udvikling om fortsat at stå fast på at fremme, beskytte og opfylde alle menneskerettigheder og
sikre fuld og effektiv gennemførelse af Beijinghandlingsprogrammet og
handlingsprogrammet fra den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD)
samt resultaterne af revisionskonferencerne og forbliver engageret i seksuel og reproduktiv
sundhed og rettigheder (SRSR) i denne forbindelse.

9.

Rådet opfordrer til at sikre konsekvens mellem den kortsigtede humanitære indsats og
kriseindsats og programmeringen af mellem- og længeresigtet støtte med henblik på at tackle
pandemiens strukturelle konsekvenser i partnerlande og opbygge modstandsdygtighed. Rådet
påpeger, at den længeresigtede indsats bør tages op i forbindelse med den næste
programmering af EU's udviklingssamarbejde (2021-2027) i forbindelse med vores tilsagn om
fælles programmering, hvor det er relevant. Det understreger endvidere betydningen af
udviklingsvenlig politikkohærens og af at skabe synergier mellem EU's interne og eksterne
politikker og instrumenter.
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10.

Rådet anerkender indvirkningen af ekstraordinære foranstaltninger på eksistensgrundlag,
fødevaresystemer og forsyningskæder. Rådet noterer sig med dyb bekymring den stigende
fødevareusikkerhed og underernæring og risikoen for, at covid-19 fordobler antallet af
mennesker i verden, der lider af akut sult. I denne forbindelse understreger Rådet vigtigheden
af at sikre adgang til fødevarer og landbrugsprodukter.

11.

Rådet erkender, at styrkelse af tilgangen vedrørende sammenhængen mellem det humanitære
område og udvikling og fred er afgørende for at tackle den nuværende globale sundhedskrise,
og gentager sin støtte til gennemførelsen af Grand Bargain-tilsagnene. Rådet understreger
vigtigheden af at sikre uhindret adgang for humanitære hjælpearbejdere og sundhedsarbejdere
til og i lande. I denne forbindelse roser Rådet Kommissionen for at oprette en humanitær
luftbro.

12.

Rådet fremhæver EU-delegationernes rolle med hensyn til at koordinere og sikre inklusiv
deltagelse af alle medlemsstaternes diplomatiske netværk, herunder europæiske
udviklingsagenturer, EIB og andre europæiske finansielle institutioner, samt andre relevante
aktører på landeniveau i overensstemmelse med bedre samarbejde-tilgangen. Det understreger
også vigtigheden af at koordinere Team Europe-pakkerne med partnerlandenes og andre
internationale donorers indsats. Ejerskab i de enkelte lande og partnerskaber med
civilsamfundsorganisationer og den private sektor er af afgørende betydning.
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13.

Rådet påpeger, at der er et presserende behov for mere globalt samarbejde inden for forskning
og innovation for at fremskynde hurtig udvikling, fremstilling og anvendelse af effektiv
forebyggende diagnostik, vaccine og behandlinger mod covid-19 i alle lande. Rådet er fast
besluttet på at sikre kvalitet, sikkerhed og lige adgang for alle til disse globale offentlige
goder, idet det sikres, at ingen lades i stikken, og glæder sig over initiativet Access to
COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A). Rådet tilskynder til fremme af dataudveksling
mellem forskere samt forbedret adgang til ny videnskabelig dokumentation, herunder via åben
adgang og åben videnskab. Rådet understreger behovet for at styrke sundhedssikkerheden og
forberede sig på fremtidige sundhedskriser. Det minder om, at det er afgørende at opbygge og
styrke sundhedssystemerne og sikre beskyttelse af sundheds- og plejepersonalets sundhed og
sikkerhed for at kunne bekæmpe pandemien og forhindre følgevirkninger på andre
sygdomme, og anerkender i denne forbindelse WHO's centrale rolle. Rådet gentager sin fulde
støtte til Den Globale Fond, Den Globale Alliance for Vacciner og Vaccination (GAVI) og
UNITAID og anerkender den igangværende indsats, som ydes af andre partnere i den globale
kamp mod pandemien, f.eks. koalitionen for innovation inden for epidemisk beredskab
(CEPI) og UNITAID. Det momentum, der blev skabt af det EU-ledede donorinitiativ iværksat
den 4. maj 2020, og som har rejst 9,8 mia. EUR, skal opretholdes.

14.

Rådet erkender behovet for at slå bro over den digitale kløft og sikre et højt niveau af
cybersikkerhed. Det fremhæver muligheden for at fortsætte den digitale omstilling og søge
innovative løsninger med hensyn til at støtte sundhedssystemerne og styrke samfundenes
modstandsdygtighed under covid-19-pandemien og i kølvandet på den. Desuden fremhæver
Rådet betydningen af at håndhæve de højeste etiske standarder i forbindelse med forvaltning
af personoplysninger.

15.

Rådet understreger vigtigheden af en fælles, hurtig, synlig og gennemsigtig indsats fra Team
Europes side i fuld samordning med partnerlandene og FN. Rådet bekræfter på ny sin ledende
rolle med hensyn til at udstikke strategiske politiske retningslinjer under gennemførelsen af
EU's globale svar på covid-19. Det tilskynder også til fremover at udarbejde en stærk
kommunikationsstrategi for Team Europe-strategien, som sikrer gennemsigtighed og
imødegår desinformation. Med henblik herpå
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a)

opfordrer Rådet Kommissionen til at basere tildelingen af ressourcer til partnerlande på
en fælles behovsvurdering i samarbejde med partnerlandene og tilpasset deres
beredskabsplaner for covid-19 med henblik på at identificere mangler og udpege de
vigtigste prioriteter

b)

opfordrer Rådet Kommissionen og EU-medlemsstaterne til at fortsætte deres indsats for
at fremskynde opnåelsen af de mål, der er fastsat i forbindelse med ACT-A

c)

understreger Rådet, at det er nødvendigt at sikre sammenhæng med den mellem- og
langsigtede programmering

d)

opfordrer Rådet til, at der gøres en yderligere indsats for at bygge på de indhøstede
erfaringer og god praksis for at sikre finansiel og kontraktmæssig fleksibilitet i
gennemførelsen af EU's globale svar på covid-19

e)

glæder Rådet sig over oprettelsen af et fælles overvågningssystem i overensstemmelse
med retningslinjerne fra OECD-DAC og herunder en eventuel covid-19-markør for at
sikre ansvarlighed og gennemsigtighed i anvendelsen af mobiliserede og tildelte
ressourcer og opfordrer til at inddrage alle aktører i hurtigt og regelmæssigt at levere
ajourførte oplysninger om ressourcer under Team Europe; endvidere fremhæver Rådet
betydningen af at sikre gennemsigtighed i overvågningen af budgetstøtteaktiviteter

f)

understreger Rådet, at det er vigtigt, at alle de aktører, der er involveret i Team Europe,
koordinerer tiltag og udveksler oplysninger om informations- og
kommunikationsindsatsen på landeniveau, i EU, i partnerlandene og i globale og
multilaterale fora

g)

støtter Rådet brugen af udtrykket "Team Europe" i nationale eller fælles
kommunikationskampagner, synlighedsbestræbelser og offentlige meddelelser og ser
frem til de konkrete skridt fra Kommissionens tjenestegrene og EU-Udenrigstjenesten
med henblik på en stærk kommunikationsstrategi for Team Europe.
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BILAG til bilaget

TEAM EUROPEs eksterne indsats mod covid-19 (frem til den 3. juni 2020)

TEAM EUROPE I ALT mio. EUR

33037

EU-medlemsstaterne

11467

Europa-Kommissionen

13800

EIF

6770

EBRD

1000

Fordeling pr. geografisk region:
I ALT

EU MS

KOM

EIF

EBRD

33037

11467

13800

6770

1000

Globalt

9900

8252

648

0

1000

Garantier
Det vestlige Balkan og
Tyrkiet
Nabolande

2892

1327

1420

145

0

3967

33

1734

2200

0

7854

220

5319

2315

0

Afrika syd for Sahara

4719

1228

2031

1460

0

Latinamerika og Caribien

1482

198

959

325

0

Asien og Stillehavsområdet

1730

206

1235

289

0

AVS, regionalt

346

3

343

0

0

OLT'er og Grønland

147

0

111

36

0

I ALT mio. EUR
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