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B9-0144/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 
a jej dôsledkom
(2020/2616(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 2 a 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), v ktorých je zakotvená 
solidarita ako základná hodnota Európskej únie, a s článkom 3 ZEÚ, v ktorom sa 
uvádza, že cieľom Únie je presadzovať jej hodnoty, konkrétne hospodársku, sociálnu a 
územnú súdržnosť, a solidaritu medzi členskými štátmi,

– so zreteľom na články 6 a 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorých 
sa uvádza, že pokiaľ ide o ľudské zdravie, Únia má právomoc vykonávať činnosti na 
podporu, koordináciu alebo doplnenie činností členských štátov a podporuje spoluprácu 
medzi členskými štátmi, najmä spoluprácu zameranú na zlepšenie komplementárnosti 
zdravotníckych služieb v cezhraničných oblastiach,

– so zreteľom na článok 5 ZEÚ, v ktorom sa uvádza, že vykonávanie právomocí Únie sa 
spravuje zásadou subsidiarity a proporcionality,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže šírenie vírusu vážne ovplyvňuje každodenný život každého európskeho občana a 
je skúškou Únie ako politického celku; 

B. keďže EÚ môže bez ohľadu na právomoci členských štátov v oblasti zdravotnej 
starostlivosti pomôcť pri koordinácii ich činností; 

C. keďže vzhľadom na to, že naše hospodárstvo bolo ochromené, z toho vyplývajúce 
narušenie bude mať pre európskych občanov, samostatne zárobkovo činné osoby, 
podniky a pracovníkov dramatické následky; 

D. keďže solidarita medzi členskými štátmi nie je fakultatívna, ale je záväzná na základe 
zmlúv a patrí medzi základné hodnoty nás, Európanov; 

E. keďže táto kríza je okamihom pravdy pre Európsku úniu, ktorú možno zvládnuť len 
vtedy, ak Európania spoločne prejavia solidaritu a zodpovednosť;

F. keďže s cieľom reagovať na mimoriadne výzvy, ktoré priniesla epidémia COVID-19, 
Európska únia musí začať realizovať ambiciózny pakt solidarity pozostávajúci z 
okamžitých opatrení na porazenie vírusu, na pomoc postihnutým a ich rodinám, na 
ochranu pracovníkov a najzraniteľnejších ľudí v spoločnosti, na podporu podnikov a 
zabezpečiť dlhodobý plán na posilnenie reakcie Európy na takéto krízy v budúcnosti;

1. vyjadruje hlboké zarmútenie nad ľudskou tragédiou, ktorú pandémia spôsobila 
Európanom a ich rodinám a ľuďom na celom svete; vyjadruje sústrasť všetkým tým, 
ktorí stratili svojich blízkych; vyjadruje úprimnú sústrasť a súcit s tými, ktorí ochoreli a 
bojujú o  svoj život, ako aj za svoje rodiny a priateľov, a praje im rýchle uzdravenie;
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2. vyjadruje uznanie všetkým, ktorí v boji proti pandémii pracujú v prvej línii, a nesmiernu 
vďačnosť všetkým, ktorí vykonávajú základné úlohy na zachovanie verejného života a 
služieb a na zabezpečenie prístupu k základným produktom, v neposlednom rade 
lekárom, zdravotným sestrám, opatrovateľom, pracovníkom upratovacích služieb a 
všetkým členom pohotovostných služieb, ako aj výrobcom potravín a majiteľom 
obchodov, pracovníkom dopravných spoločností a pošty, príslušníkom polície a 
ozbrojeným silám, a ich rodinám;

3. vyjadruje solidaritu s krajinami, ktoré sú najviac postihnuté vírusom, najmä s 
Talianskom, Španielskom a Francúzskom; zdôrazňuje, že Európska únia nikdy 
nepripustí, aby nejaká krajina bola odkázaná sama na seba;

4. domnieva sa, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 poukázala na to, že je dôležité, 
aby Európska únia a jej členské štáty vystupovali v boji proti pandémii a jej dôsledkom 
jednotne;

5. zdôrazňuje, že túto krízu nemožno prekonať samostatným konaním ani stavaním 
vnútroštátnych právomoci proti právomociam EÚ; domnieva sa, že európska jednota a 
solidarita sú najúčinnejší spôsob, ako poraziť vírus a prekonať krízu, čo zdôrazňuje 
skutočnosť, že spoločne sme silnejší;

6. víta európsku solidaritu, ktorú Komisia a členské štáty v praxi už preukázali pri 
starostlivosti o pacientov, poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ochranných 
prostriedkov a repatriácii európskych občanov;

7. zdôrazňuje, že Európsky parlament urobí všetko, čo je v jeho silách, a bude úzko 
spolupracovať s ostatnými inštitúciami EÚ s cieľom poskytnúť skutočnú pomoc 
každému členskému štátu v núdzi a prekonať krízu;

8. navrhuje preto ambiciózny a komplexný pakt solidarity založený na niekoľkých jasných 
cieľoch: spoločná reakcia v oblasti zdravia, koordinovaná činnosť na sploštenie krivky, 
využitie sily výskumu EÚ, pomoc najviac postihnutým osobám, riešenie hospodárskych 
dôsledkov, posilnenie našej demokracie a nášho európskeho spôsobu života, podpora 
našich globálnych partnerov a plánovanie budúcnosti v súčasnosti;

Jednotná reakcia na výzvy v oblasti zdravia

9. zdôrazňuje skutočnosť, že táto kríza ukázala, že potrebujeme viac Európy v oblasti 
verejného zdravia s väčšou autonómiou v oblasti strategických zdravotníckych potrieb, 
ako aj novú schopnosť krízového riadenia na predvídanie rizík a prípravu reakcie na 
rastúce ohrozenia zdravia v súvislosti so zmenou klímy a s globalizáciou;

10. žiada zriadenie jednotky EÚ pre koordináciu zdravotnej pomoci s cieľom zabezpečiť 
jednotnú reakciu EÚ na túto krízu, ktorá má na nás všetkých rovnaký dosah; táto 
jednotka pre koordináciu zdravotnej pomoci by mala fungovať ako informačné aj 
koordinačné centrum – vrátane spoločného obstarávania liekov, zariadenia  a 
ochranného vybavenia – a zároveň ako tím núdzovej reakcie, ktorý dokáže 
zabezpečovať životne dôležité potreby, zdravotnícke vybavenie a zdravotnícky personál 
v oblastiach, v ktorých dochádza k náhlemu nárastu infekcie; táto koordinačná jednotka 
by mala slúžiť aj ako kontaktné miesto s databázou lôžok v reálnom čase, ktoré sú 
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dostupné na jednotkách intenzívnej starostlivosti, a v prípade potreby koordinovať 
cezhraničný presun kriticky chorých pacientov do nemocníc v iných členských štátoch, 
ktoré ešte majú liečebné kapacity; vojenské sily by mali v prípadoch potreby 
poskytovať logistickú podporu a pomáhať regionálnym orgánom a pohotovostným 
službám pri zriaďovaní poľných nemocníc a poskytovaní leteckých kapacít, pokiaľ to 
bude potrebné (pričom sa môže prípadne využiť európske veliteľstvo leteckej dopravy a 
existujúce štruktúry NATO); víta usmernenia, ktoré v tejto súvislosti uverejnila 
Komisia, ako aj poskytnutú finančnú podporu a naliehavo vyzýva všetky členské štáty, 
aby sa v rámci svojich možností zapojili;

11. odmieta všetky vnútroštátne zákazy vývozu liekov a zdravotníckeho vybavenia do 
iných členských štátov EÚ; zdôrazňuje, že vnútri EÚ musia hranice ostať otvorené na 
účel pohybu osobných ochranných prostriedkov, liekov, derivátov krvi a orgánov; 
zdôrazňuje potrebu uľahčiť prepravu pacientov z preťažených nemocníc v jednom 
členskom štáte do nemocníc členských štátov, ktoré ešte majú voľné kapacity;

12. vyzýva Komisiu, aby zabránila tomu, že vnútroštátne opatrenia narušia riadne 
fungovanie jednotného trhu, aby koordinovala výrobu kritických liekov a 
farmaceutických výrobkov a zariadení, najmä dezinfekčných gélov, pľúcnych 
ventilátorov a masiek, a aby združovala a koordinovala digitálne výrobné kapacity, ako 
je 3D tlač, ktoré môžu pomôcť nahradiť potrebné vybavenie a znížiť našu závislosť od 
externých dodávateľov;

13. vyzýva členské štáty, aby venovali dostatočnú pozornosť účinkom krízy na duševné 
zdravie a navrhli vytvorenie celoeurópskej kampane v oblasti duševného zdravia, ktorá 
by občanov informovala o tom, ako sa za súčasných okolností môžu starať o duševnú 
pohodu, a o tom, kde môžu v prípade potreby požiadať o radu; 

14. podporuje rozšírenie prechodného obdobia nariadenia EÚ o zdravotníckych pomôckach 
s cieľom zamerať všetko úsilie na výrobu materiálu;

15. vyzýva na nasadenie Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytnúť podporu našim 
spoločnostiam hneď po zrušení obmedzení týkajúcich sa pohybu a na rozšírenie 
mandátu dobrovoľníkov pomoci EÚ, aby mohli pôsobiť na území EÚ;

Splošťovanie krivky koordinovaným spôsobom

16. vyzýva Komisiu, aby zaviedla účinnú stratégiu ukončenia, ktorá sa bude môcť 
zrealizovať po tom, ako budeme mať istotu, že krivka bola sploštená, čo by mohlo 
zahŕňať rozsiahle testovanie, osobné ochranné prostriedky pre občanov a možné 
využívanie aplikácií; vyzýva Komisiu, aby vypracovala spoločný skúšobný protokol 
EÚ, ktorý by sa mal vykonávať spoločne, koordinovane a postupne, vrátane testovania 
na letiskách; nabáda členské štáty, aby vypracovali systematickejšie testovanie infekcie 
a vystavenia vírusu a aby si vymieňali najlepšie postupy;

17. zdôrazňuje, že je dôležité koordinovať na európskej úrovni pozastavenie letov, 
vydávanie cestovných odporúčaní a uzavretie vnútorných a vonkajších hraníc; 
zdôrazňuje, že kontroly na vnútorných hraniciach sú síce dôležitým krízovým 
opatrením, musia však ostať jednoznačne časovo obmedzené, primerané a používať sa 
len na obdobie, ktoré zodpovedné zdravotnícke orgány považujú za potrebné; 
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zdôrazňuje, že schengenský priestor treba chrániť za akýchkoľvek okolností;

18. vyzýva členské štáty, aby umožnili občanom návrat do ich domovských krajín alebo do 
krajín pobytu cez svoje územie po bezpečných trasách; domnieva sa, že zavedenie 
zdravotných kontrol pri vstupe by sa malo harmonizovať; domnieva sa, že 
mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany by sa mal posilniť, aby sa uľahčila 
spoločná repatriácia občanov EÚ;

19. domnieva sa, že je nevyhnutné zachovať vnútorné hranice EÚ otvorené pre tovar tým, 
že sa zabezpečia prednostné jazdné pruhy na všetkých vnútorných schengenských 
hraniciach, aby bol zabezpečený voľný pohyb pomoci, ako sú zdravotnícky personál a 
zdravotnícke pomôcky, a základných položiek, ako sú poľnohospodárske vstupy pre 
potraviny a iné výrobky na jednotnom trhu, a aby boli dodávateľské reťazce naďalej 
otvorené a prerušenie obchodu a toku tovaru minimálne;

20. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoju komunikáciu s verejnosťou a poskytovala 
pravidelne aktualizované informácie o spoločnej reakcii EÚ na pandémiu ochorenia 
COVID-19, ktorá by sa mala občanom EÚ predkladať ľahko dostupným a viditeľným 
spôsobom, pokiaľ možno v rovnakom čase, prostredníctvom kanálov, ako sú 
verejnoprávni vysielatelia;

21. požaduje zodpovedajúce uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov počas 
obmedzeného obdobia núdzovej situácie, najmä pokiaľ ide o potrebu získať súhlas 
dotknutej osoby a prístup k anonymizovaným údajom o pohyboch v rámci EÚ s cieľom 
udržať pandémiu pod kontrolou, a využívanie umelej inteligencie, analýz údajov a 
supervýpočtových nástrojov na analýzu údajov, ktoré sú potrebné na boj proti šíreniu 
vírusu; podporuje vývoj platformy na mapovanie v prípade budúcich kríz, ktorá sa 
financuje z programu Horizont a využíva existujúce technológie, ako je Galileo;

22. nabáda členské štáty, aby lepšie koordinovali sociálne a daňové právne predpisy s 
cieľom zabrániť tomu, že by v prípade cezhraničných pracovníkov došlo k výmene 
systémov sociálneho zabezpečenia a daňových systémov v dôsledku núdzových 
opatrení, ako je práca z domu, a aby koordinovali svoje politiky podpory príjmov s 
cieľom zabezpečiť, aby do nich boli zahrnutí všetci cezhraniční pracovníci a MSP, ako 
aj samostatne zárobkovo činné osoby pôsobiace cezhranične; domnieva sa, že v 
pohraničných regiónoch by sa malo uplatňovať osobitné zaobchádzanie, aby sa 
cezhraničným pracovníkom umožnilo naďalej prechádzať cez hranice, napríklad formou 
osobitného certifikátu alebo diaľničnej známky pre prioritné povolania, ako sú 
zdravotnícki pracovníci, ale aj iné sektory a povolania, v konečnom dôsledku v záujme 
harmonizovaného systému;

Využitie sily výskumu

23. víta iniciatívu Komisie vyčleniť finančné prostriedky v programe Horizont 2020 na boj 
proti vírusu; vyzýva na vytvorenie dodatočných finančných prostriedkov na podporu 
jeho úsilia o financovanie rýchleho výskumu zameraného na vývoj vakcíny a/alebo 
liečby;

24. vyzýva členské štáty, aby nasmerovali všetky dostupné finančné prostriedky na výskum 
a vývoj na programy, ktorých cieľom je pochopiť ochorenie, urýchliť diagnostiku a 
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testovanie a vyvinúť vakcínu;

25. domnieva sa, že európski výskumní pracovníci, inovatívne MSP a priemysel môžu 
svetu ponúknuť liečbu a zároveň vytvárať pracovné miesta a stimulovať rast;

26. víta rozhodnutie Európskej agentúry pre lieky (EMA) zaviesť zrýchlené postupy 
testovania a schvaľovania liekov alebo očkovacích látok súvisiacich s ochorením 
COVID; domnieva sa, že uvedená jednotka EÚ pre koordináciu zdravotnej pomoci by 
mala koordinovať dostupnosť miest na výrobu vakcín s cieľom zabezpečiť, aby po tom, 
čo budú vakcíny k dispozícii, mohli byť v najkratšom čase vyrobené stovky miliónov 
vakcín, ktoré budú k dispozícii za primeranú cenu, a to so zreteľom na verejné 
investície do tohto výskumu;

27. vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala svoje kapacity v oblasti cloudových služieb s 
cieľom uľahčiť výmenu výskumných a zdravotných údajov na úrovni EÚ medzi 
subjektmi, ktoré sa venujú vývoju liečby a/alebo vakcín; podporuje plány na vytvorenie 
platformy EÚ pre výskum údajov a dátového centra EÚ pre núdzovú koordináciu, ktoré 
môže EÚ pomôcť zhromažďovať údaje a zabezpečiť ich klinické využitie, identifikovať 
modely správania, tok jednotlivcov a životne dôležitých produktov a vypracúvať 
prediktívnu analýzu; považuje za kľúčové, aby sa vypracovali spoločné normy EÚ 
týkajúce sa zberu a analýzy údajov na účely spoločného súboru údajov;

Pomoc najviac postihnutým ľuďom

28. zdôrazňuje skutočnosť, že okrem zdravotného rozmeru má kríza dramatický dosah na 
pracovníkov, zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a malé a stredné 
podniky – oporu našich spoločností; domnieva sa, že Komisia musí spolu s členskými 
štátmi prijať všetky možné opatrenia, aby zabránila čo najväčšiemu počtu prípadov 
straty pracovných miest a venovala pritom osobitnú pozornosť tým, ktorí sa ešte stále 
zotavujú z finančnej krízy;

29. domnieva sa, že členské štáty musia prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby 
pracovníci v Európe vrátane samostatne zárobkovo činných osôb boli v rámci možnosti 
chránení pred stratou príjmu a aby najviac postihnuté podniky, najmä MSP, dostali 
potrebnú podporu a finančnú likviditu;

30. požaduje vytvorenie európskeho systému, ktorý bude podporovať štátom podporovanej 
prácu na čiastočný úväzok a zároveň pokrývať časť mzdy zamestnancov, o ktorú prišli v 
dôsledku skráteného pracovného času; vzhľadom na naliehavú potrebu chrániť 
pracovné miesta a mzdy do prijatia budúceho návrhu Komisie o možnom európskom 
systéme zaistenia dávok v nezamestnanosti víta návrh Komisie o dočasnej podpore na 
zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE); tento dočasný nástroj sa 
musí rýchlo a účinne zaviesť v najviac postihnutých regiónoch a členských štátoch;

31. zdôrazňuje význam zaručenia bezpečnosti a ochrany najzraniteľnejších osôb, najmä 
osôb so zdravotným postihnutím, detí, starších osôb a osôb ohrozených domácim 
násilím, a to aj poskytovaním alternatívnych prístreškov počas obdobia uzavretia;

32. vyzýva členské štáty, aby pri navrhovaní stratégií na boj proti ochoreniu COVID-19 
venovali osobitnú pozornosť znevýhodneným spoločenstvám, národnostným menšinám 
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a najmä Rómom;

33. domnieva sa, že študenti programu Erasmus+ by mali mať možnosť obnoviť svoj 
študijný program po ukončení krízy, a vyzýva na predĺženie všetkých termínov 
výskumných a vzdelávacích projektov; vyjadruje, že je ochotný podporiť výskumných 
pracovníkov EÚ znížením administratívneho zaťaženia a zabezpečením kontinuity 
zamestnanosti a programov pre výskumných pracovníkov prostredníctvom 
automatického predĺženia o šesť mesiacov;

34. domnieva sa, že pokiaľ ide o poľnohospodárstvo a potravinársku výrobu, mali by sa 
prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby bol na zber úrody k dispozícii dostatočný 
počet pracovníkov vrátane sezónnych a cezhraničných pracovníkov, a to za 
primeraných podmienok (zdravotné osvedčenie, individuálne bývanie atď.);

35. domnieva sa, že pracovníci v odvetví dopravy musia patriť medzi prioritné skupiny, 
ktoré treba chrániť, a mali by mať prístup k dezinfekčným gélom a bezpečným 
parkovacím zónam, ako aj ľahko dostupným potravinám, toaletám a sprchám, ktoré by 
mali byť v súlade s príslušnými hygienickými normami;

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vykonali opatrenia podporované Úniou s cieľom 
testovať migrantov a utečencov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú na vonkajších 
hraniciach EÚ, najmä v Grécku, a poskytovať im lekársku pomoc;

Riešenie hospodárskeho vplyvu prostredníctvom ambiciózneho plánu obnovy

37. domnieva sa, že hoci táto kríza nie je chybou žiadneho členského štátu, jej obrovský 
hospodársky vplyv pociťujú všetci; domnieva sa, že prvými obeťami sú pracovníci, 
zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, rodinné podniky a MSP, teda základ 
našej spoločnosti a európskeho hospodárstva, a že od prežitia MSP a jednotného trhu 
závisí prežitie európskeho hospodárstva;

38. domnieva sa, že pokiaľ ide o prekonanie krízy a boj proti jej hospodárskym a sociálnym 
dôsledkom, je potrebné urobiť toho oveľa viac, a zdôrazňuje, že ide o novú a jedinečnú 
krízu, ktorá si vyžaduje pružnosť, tvorivosť a inovácie, a predovšetkým jednotné 
riešenia na úrovni EÚ, ktoré budú zodpovedať tejto výzve;

39. domnieva sa, že EÚ potrebuje ambiciózny plán oživenia hospodárstva po kríze, ktorý 
naštartuje hospodárstvo a zároveň zaistí ekologickú a digitálnu transformáciu našich 
spoločností s cieľom formovať európsky spôsob života v 21. storočí; domnieva sa, že v 
rámci tohto plánu obnovy by mala celková suma, ktorú EÚ a ECB venuje na reakciu 
proti pandémii, prekročiť 1 bilión EUR, pričom spoločné úsilie EÚ a členských štátov 
by sa malo priblížiť k 3 biliónom EUR a mal by aktivovať všetky existujúce nástroje na 
zabezpečenie finančnej solidarity a rozvoj nových finančných nástrojov a zdrojov 
príjmov financovaných zo spoločných prostriedkov, ktoré budú dostatočne vysoké a 
budú mať dostatočne dlhú dobu splatnosti, aby boli plne účinné a umožnili všetkým 
členským štátom a EÚ pomôcť regiónom, ktoré to najviac potrebujú;

40. zastáva názor, že by sa mali použiť všetky dostupné prostriedky a nevyužité finančné 
prostriedky zo súčasného rozpočtu EÚ vrátane prebytku a nevyužitých rezerv a Fondu 
na prispôsobenie sa globalizácii, aby sa urýchlene poskytla finančná pomoc najviac 
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postihnutým regiónom a podnikom a aby sa umožnila čo najväčšia flexibilita pri 
využívaní finančných prostriedkov, pričom by sa mala naďalej dodržiavať zásada 
riadneho finančného hospodárenia a zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky dostali 
tam, kde je to najviac potrebné; víta preto nedávny návrh Komisie na vytvorenie 
nástroja núdzovej podpory;

41. v tejto súvislosti víta oznámenie Komisie, že mieni zrevidovať  svoj návrh 
nasledujúceho viacročného finančného rámca (VFR); domnieva sa, že forma, veľkosť a 
financovanie rozpočtu Únie nie sú vhodné na daný účel; žiada Radu o urýchlenú 
dohodu o novom návrhu budúceho VFR, ktorý musí byť výrazne vyšší než skutočný 
nástroj solidarity a súdržnosti, musí odrážať tie správne priority a zahŕňať dostatočné 
rezervy na reakciu na nepredvídané udalosti vrátane budúcich pandémií, ako aj 
významný nárast položiek súvisiacich s investíciami a výskumom a opatrení na 
povzbudenie oživenia po kríze vrátane stratégie naštartovania MSP, novej európskej 
stratégie v oblasti cestovného ruchu a podpory pre odvetvia kultúry a vzdelávania; v 
prípade, že sa nedosiahne dohoda o budúcom VFR, očakáva od Komisie, že teraz 
navrhne pohotovostný plán na predĺženie trvania prebiehajúcich programov 
financovania na obdobie po 31. decembri 2020, a to na základe súčasného VFR vrátane 
preorientovania súčasných programov na riešenie situácie, ktorá vznikla v dôsledku 
pandémie koronavírusu;

42. vyzýva na vytvorenie fondu solidarity EÚ pre koronavírus vo výške najmenej 50 
miliárd EUR, ktorý by sa skladal z maximálne 20 miliárd EUR vo forme grantov nad 
rámec stropov VFR a najviac 30 miliárd EUR vo forme úverov zaručených rozpočtom 
EÚ (obe predsunuté do prvých dvoch rokoch budúceho VFR, alebo ak sa v dohľadnom 
čase nedosiahne dohoda o VFR, rozložené do celého obdobia nepredvídanej situácie), s 
cieľom podporiť finančné úsilie všetkých členských štátov vynaložené v oblasti 
zdravotnej starostlivosti počas súčasnej krízy, ako aj investície do sektora zdravotníctva 
v období po kríze, aby sa zabezpečilo, že systémy zdravotnej starostlivosti budú 
odolnejšie, ale s dôrazom na tých, ktorí to najviac potrebujú;

43. podporuje vytvorenie nového nástroja alebo nového využitia existujúcich nástrojov v 
členských štátoch, ktoré boli  ekonomicky postihnuté najviac, a to aj prostredníctvom 
primeraného a účinného využívania Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS);

44. podporuje ECB a Komisiu v ich odhodlaní urobiť všetko, čo je potrebné na to, aby 
pomohli európskemu hospodárstvu vyjsť z tejto bezprecedentnej krízy silnejšie než 
kedykoľvek predtým, pričom uznáva skutočnosť, že táto kríza nebola chybou žiadneho 
členského štátu; podporuje uplatnenie článku 122 ZFEÚ, ktorý umožňuje poskytnutie 
finančnej pomoci členským štátom, ktoré majú závažné ťažkosti spôsobené 
výnimočnými udalosťami, ktoré sú mimo ich kontroly, ako aj krízou podmienené 
využívanie maximálnej flexibility v rámci Paktu stability a rastu, len pokiaľ je to 
nevyhnutne potrebné na reakciu na krízu a pod podmienkou následného návratu k 
vyváženým a udržateľným verejným účtom;

45. zastáva názor, že naliehavé potreby likvidity, ktoré pociťujú  naše podniky, najmä MSP 
a samostatne zárobkovo činné osoby, by sa mali riešiť prostredníctvom navýšenia 
kapitálu EIB a zriadením osobitného mimoriadneho fondu EIB na poskytovanie 
likvidity malým a stredným podnikom, ktoré v dôsledku krízy čelia dočasnému a 
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dramatickému poklesu svojich príjmov; domnieva sa, že finančné prostriedky z tohto 
fondu by sa mohli použiť na vyplácanie miezd alebo dlhových záväzkov a mali by sa 
poskytovať s veľmi nízkou alebo nulovou úrokovou sadzbou;

46. trvá na tom, že bankový sektor musí v tejto kríze zohrávať proaktívnu úlohu, aby sa 
spoločnostiam a občanom, ktorí v dôsledku ochorenia COVID-19 utrpeli finančné 
straty, umožnilo dočasne znížiť alebo zastaviť dlhové alebo hypotekárne splátky, 
poskytla sa maximálna flexibilita pri zaobchádzaní s nesplácanými úvermi, aby sa 
dočasne pozastavilo vyplácanie dividend a znížili sa často nadmerné úrokové sadzby za 
prečerpanie bežných účtov; zdôrazňuje, že orgány dohľadu musia v tomto smere 
preukázať vysokú mieru pružnosti;

47. podporuje MSP formou skríningu právnych predpisov EÚ so zreteľom na ochorenie 
COVID-19 a jasným znížením administratívnej záťaže vrátane regulačných opatrení 
prijatých agentúrami EÚ; okrem toho sa domnieva, že plánované právne predpisy by 
nemali počas krízy vytvárať ďalšiu neistotu; na tento účel vyzýva na odklad stratégií „z 
farmy na stôl“ a stratégií v oblasti biodiversity; vyzýva členské štáty, aby malým a 
stredným podnikom vyplatili do siedmich dní všetky svoje neuhradené platby s cieľom 
zabrániť tomu, aby tieto podniky ďalej trpeli nedostatkom hotovosti;

48. zastáva názor, že usmernenia k štátnej pomoci by mali byť flexibilnejšie a že by sa mala 
zvýšiť podpora de minimis určená pre poľnohospodárstvo a rybárstvo a dodatočné 
finančné prostriedky z EFSI;

49. zároveň zdôrazňuje, že treba upustiť od všeobecného zvyšovania daní, a žiada aby tí, 
ktorí majú z tejto krízy finančný prospech, ako sú predajcovia nakrátko, poskytovali 
príspevok vo forme nezanedbateľného solidárneho odvodu zo špekulatívneho predaja 
nakrátko na finančných trhoch; zdôrazňuje, že príjmy z týchto príspevkov by sa mali 
použiť na podporu systémov zdravotnej starostlivosti v regiónoch, ktoré to najviac 
potrebujú;

50. domnieva sa, že by sa mali zachovať kľúčové odvetvia, ako sú podniky 
verejnoprospešných služieb, oceliarsky priemysel a odvetvie dopravy, a to aj 
prostredníctvom podpory rekapitalizácie, ak je to potrebné, no bez narušenia 
hospodárskej súťaže, pričom je potrebné dohliadať na zachovanie menej 
frekventovaných trás; zdôrazňuje, že je potrebné zabrániť nepriateľským prevzatiam 
kľúčových odvetví zo strany externých konkurentov EÚ, ktorí v dôsledku krízy čelia 
náhlemu zníženiu svojich cien akcií;

51. žiada mechanizmus krízového riadenia v odvetví dopravy, najmä pokiaľ ide o prepravu 
a dodávku ochranných materiálov a vzácnych komodít;

52. domnieva sa, že sa počas tejto krízy musí chrániť kultúrna rozmanitosť a dedičstvo 
Európy a treba náležite podporovať remeselníkov, hudobníkov, tvorcov a kultúrne 
odvetvia; zdôrazňuje potrebu podporovať odvetvie cestovného ruchu primeranými 
politikami, ako je štátna pomoc, a zdrojmi z dostupných nástrojov;

53. pripomína, že jednotný trh je zdrojom našej kolektívnej prosperity aj blahobytu; 
zdôrazňuje, že dobudovanie vnútorného trhu, únie kapitálových trhov a bankovej únie 
môže zvýšiť tempo rastu a vytvoriť pracovné miesta;
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54. zasadzuje sa za opatrenia na podporu agropotravinárskeho odvetvia EÚ a 
životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov počas krízy, a to prostredníctvom 
podpory likvidity formou včasných (predbežných) úhrad priamych platieb a platieb z 
druhého piliera, flexibility pri riadení schém pomoci a predkladania žiadostí, 
monitorovania trhu a krízového riadenia (súkromné skladovanie, propagačné opatrenia 
a výnimočné opatrenia, ktoré Komisii umožnia navrhnúť ďalšie trhové opatrenia a 
časovo obmedzené výnimky z právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže);

55. vyzýva na prijatie európskej stratégie v oblasti cestovania a cestovného ruchu s cieľom 
umožniť Európe udržať si svoje postavenie poprednej svetovej turistickej destinácie;

56. vyzýva na vytvorenie pohotovostného plánu pre kritickú infraštruktúru, ktorý musí 
zabezpečiť, aby digitálne služby, zdravotnícke zariadenia a zariadenia starostlivosti, 
energia a dodávky potravín fungovali voľne v rámci celého jednotného trhu;

Posilnenie našej demokracie a nášho európskeho spôsobu života

57. zdôrazňuje, že opatrenia prijaté na vnútroštátnej úrovni a/alebo úrovni EÚ musia byť: v 
súlade so zásadami právneho štátu, striktne primerané  požiadavkám situácie, 
jednoznačne súvisiace s prebiehajúcou zdravotnou krízou, časovo obmedzené a musia 
podliehať pravidelnej kontrole;

58. zdôrazňuje, že dezinformácie okolo ochorenia COVID-19 predstavujú závažný problém 
verejného zdravia a že všetci občania majú právo na presné a overené informácie; 
vyzýva digitálny sektor, aby prijal potrebné opatrenia s cieľom zastaviť šírenie 
falošných správ, nesprávnych informácií a nenávistných prejavov, ktoré sa týkajú 
koronavírusu, prostredníctvom sociálnych médií, a chránil nezávislé médiá ako 
skutočných ručiteľov práva občanov na informácie; domnieva sa, že EÚ by mala 
koordinovať opatrenia členských štátov zamerané proti propagande tretích krajín, 
internetovým podvodníkom a páchateľom počítačovej kriminality, ktorí využívajú 
strach ľudí alebo predávajú predražený alebo falšovaný zdravotnícky materiál;

59. vyzýva členské štáty, aby prijali mimoriadne opatrenia s cieľom zosúladiť 
intenzívnejšiu komunikáciu medzi vládami a parlamentmi; domnieva sa, že novinári a 
politická opozícia musia mať neobmedzený prístup k informáciám a dôvodom, ktoré 
viedli k uloženiu riešení, a musia byť schopní vykonávať svoju kontrolu; zdôrazňuje, že 
transparentnosť je kľúčová;

60. vysiela rozhodné posolstvo, že Európska únia je pripravená spolupracovať so svojimi 
občanmi; zastáva preto názor, že vzhľadom na súčasnú situáciu by Európsky parlament, 
Komisia a Rada mali prediskutovať a stanoviť formát, ktorý by konferencii o 
budúcnosti Európy umožnil začať čo najskôr pracovať; domnieva sa, že formát 
konferencie by sa mal upraviť tak, aby odrážal otázky novej reality, v ktorej žijeme;

61. podporuje vytvorenie osobitného výboru na vyšetrenie získaných poznatkov a účinkov 
pandémie ochorenia COVID-19 vrátane jej sociálneho a hospodárskeho vplyvu;

Podpora našich partnerov a posilnenie svetovej úlohy Európy

62. zdôrazňuje skutočnosť, že pandémia si vyžaduje spoluprácu a solidaritu celého 



RE\1202931SK.docx 11/12 PE647.591v01-00

SK

medzinárodného spoločenstva s našimi svetovými partnermi, najmä s krajinami 
západného Balkánu a východného susedstva, ako aj s krajinami v Afrike a Latinskej 
Amerike, ktoré musia byť podporované v ich úsilí v rámci boja proti vírusu; domnieva 
sa, že EÚ musí poskytovať svojim partnerom podporu vrátane diplomatickej podpory, 
ako to bolo napríklad v prípade Taiwanu, ktorému sa podarilo úspešne zmierniť účinky 
vírusu; domnieva sa preto, že všetky dotknuté strany vrátane Taiwanu by sa mali 
zapojiť do stretnutí, mechanizmov a činností Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO), najmä počas celosvetovej krízy v oblasti verejného zdravia;

63. domnieva sa, že táto kríza by sa mala vnímať ako varovanie, ktoré presvedčí EÚ, aby 
využila príležitosť a posilnila medzinárodný poriadok založený na pravidlách a 
multilateralizmus; vyzýva na mobilizáciu všetkých nástrojov na financovanie vonkajšej 
činnosti, ako sú nástroj európskeho susedstva (ENI), nástroj na podporu stability a 
mieru, nástroj rozvojovej spolupráce (DCI) a Európsky rozvojový fond (ERF) spolu s 
nástrojom humanitárnej pomoci;

64. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila rýchle a úplné vykonávanie nariadenia o preverovaní 
priamych zahraničných investícií vrátane čo možno najširšieho využitia všetkých 
dostupných nástrojov, najmä v sektore zdravotníctva, ktorý je strategickým odvetvím, a 
aby v prípade potreby navrhla ďalšie posilnenie;

65. odporúča, aby sa plne využívali nástroje na ochranu obchodu a aby sa v prípade potreby 
vyvinuli nové nástroje s cieľom riešiť praktiky tretích krajín narúšajúce trh;

66. odporúča, aby sa prostredníctvom posilnenej spolupráce na medzinárodnej úrovni prijali 
opatrenia na riešenie základných príčin prenosu vírusu zo zvierat na ľudí vrátane úlohy 
tzv. mokrých trhov; vyzýva na vytvorenie stáleho dialógu medzi EÚ a Čínou, ktorý 
umožní posúdiť reciprocitu a súlad s normami, zabezpečiť rovnaké podmienky, 
bezpečné priemyselné dodávateľské reťazce a zabrániť budúcim krízam; 

Plánovanie do budúcnosti

67. žiada, aby sa začala nová európska priemyselná stratégia, ktorá by využívala 
perspektívny prístup a zohľadňovala potrebu skombinovať oživenie odvetví, ktoré 
najviac postihla súčasná situácia, s potrebou klimatickej neutrality;

68. domnieva sa, že mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany sa musí vytvoriť v rámci 
skutočnej jednotky civilnej ochrany EÚ, ktorá bude vybavená vlastnými ľudskými 
zdrojmi, ľahko sa mobilizuje a bude trvalo pripravená konať v akejkoľvek núdzovej 
situácii;

69. vyzýva na vytvorenie siete zdravotných akadémií EÚ skladajúcej sa z aspoň jednej 
(univerzitnej) nemocnice v každom členskom štáte, ktorá by slúžila ako vnútroštátne 
centrum šírenia poznatkov v oblasti európskeho špičkového výskumu a odbornej 
prípravy; domnieva sa, že táto sieť by mala zahŕňať povinnú a pravidelnú výmenu 
informácií, výmenu osvedčených postupov a výmenu zamestnancov;

70. žiada, aby sa právomoci, rozpočet a personál Európskeho centra pre prevenciu a 
kontrolu chorôb a EMA výrazne posilnili s cieľom umožniť im monitorovanie údajov 
týkajúcich sa lekárskeho pozorovania, dohľadu a spravodajských informácií a zaviesť 



PE647.591v01-00 12/12 RE\1202931SK.docx

SK

účinný systém včasného varovania a reakcie vrátane poskytovania komplexných 
usmernení členským štátom; žiada, aby sa Európske centrum pre prevenciu a kontrolu 
chorôb zmenilo na plnohodnotnú európsku zdravotnú agentúru; navrhuje, aby sa 
skupina odborníkov na ochorenie COVID-19 zapojila do stáleho nezávislého tímu 
odborníkov v oblasti prepuknutia vírusu, ktorý by mal spolupracovať s ECDC pri 
vypracúvaní noriem, vydávaní odporúčaní a vypracúvaní protokolov, ktoré by Komisia 
a členské štáty mali používať v prípade krízy;

71. žiada Komisiu, aby predložila stratégiu vplyvu zásadných demografických zmien, 
ktorým čelí Európa, na zdravotníctvo tým, že nadviaže na správu o vplyve 
demografických výziev, a aby navrhla opatrenia a odporúčania pre členské štáty 
týkajúce sa ďalšieho rozvoja pevných systémov zdravotnej starostlivosti; na tento účel 
sa domnieva, že Komisia by mala vziať do úvahy vplyv vyľudňovania vo viacerých 
regiónoch a oblastiach, v ktorých majú zraniteľní občania pocit, že sú z hľadiska 
potreby zariadení starostlivosti a zamestnancov zanedbávaní;

72. žiada, aby sa zaviedla nová farmaceutická stratégia, ktorá by okrem iného akčný plán 
európskej nezávislosti v oblasti zdravia pretavila na trvalý prístup s cieľom znížiť 
závislosť EÚ od tretích krajín, pokiaľ ide o poskytovanie kľúčových liekov a 
zdravotníckeho materiálu;

73. vyzýva na zriadenie špecializovaného fondu EÚ s cieľom pomôcť členským štátom 
posilniť v nadchádzajúcich rokoch ich nemocničnú infraštruktúru a zdravotnícke služby, 
pričom sa zabezpečí najvyššia úroveň zdravotnej starostlivosti, liečby, výskumu v 
oblasti zdravotníckych vied a inovácií;

74. vyzýva na prijatie európskej stratégie pre opatrovateľov, ktorá by uznávala sociálne 
vplyvy spojené so zmenami a stratou zamestnania, najmä pre osoby s opatrovateľskými 
povinnosťami, ktoré v neprimeranej miere tvoria ženy;

75. domnieva sa, že EÚ by mala vytvoriť európsku online vzdelávaciu platformu pre školy 
a univerzity s cieľom zabezpečiť, aby mali všetci žiaci a študenti v členských štátoch 
prístup ku kvalitným vzdelávacím nástrojom; domnieva sa, že táto platforma by mohla 
slúžiť aj ako spoločný zdroj informácií pre učiteľov, študentov a rodičov 
vykonávajúcich domáce vyučovanie v celej Európe, čím by sa zvýšila celková kvalita 
vzdelávania vo všetkých členských štátoch;

°

° °

76. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedníčke Komisie, 
predsedovi Európskej rady a úradujúcemu predsedníctvu Rady.


