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B9-0146/2020

Usnesení Evropského parlamentu o opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 
a jejím následkům
(2020/2616(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že rozšíření onemocnění COVID-19 v Evropě i v ostatních částech 
světa již má tragické následky, neboť v Evropě i mimo ni připravilo mnoho tisíců lidí 
o život, způsobilo nenapravitelné škody a více než miliardu lidí uzavřelo do jejich 
domovů

B. vzhledem k tomu, že podle článku 168 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je 
veřejné zdraví oblastí, ve které členské státy, jež definují a poskytují své vnitrostátní 
zdravotnické služby a lékařskou péči, sdílejí pravomoc s EU, která může přijímat 
opatření za účelem doplnění vnitrostátních opatření, včetně prevence tělesných 
onemocnění a chorob, boje proti závažným přeshraničním zdravotním hrozbám a 
podpory spolupráce mezi členskými státy;

C. vzhledem k tomu, že Ústava Světové zdravotnická organizace (WHO) stanoví, že 
dosažení co nejvyšší úrovně zdraví je jedním ze základních práv každého člověka bez 
ohledu na rasu, náboženství a hospodářské nebo společenské postavení;

D. vzhledem k tomu, že pozastavení ekonomiky bude mít na občany, podniky, 
zaměstnance a samostatně výdělečně činné osoby v EU nepříznivé dopady, které budou 
mimořádně velké co do závažnosti i rozsahu; 

E. vzhledem k tomu, že solidarita není možností, nýbrž povinností, a že v článku 22 SFEU 
se uvádí, že v případě pohromy jednají Unie a její členské státy společně v duchu 
solidarity a uvedou do pohotovosti veškeré nástroje, které mají k dispozici;

F. vzhledem k tomu, že stávající symetrický šok způsobený vnějšími faktory ovlivňuje 
nyní všechny členské státy a jeho přímé sociální a ekonomické následky pocítí 
v nadcházejících měsících, ať už přímo či nepřímo, všichni;

G. vzhledem k tomu, že Komise již učinila první kroky, včetně přijetí souboru opatření, 
o nichž Parlament hlasoval na svém plenárním zasedání dne 26. března 2020;

H. vzhledem k tomu, že Evropská rada nebyla zatím schopna shodnout se na 
ekonomických opatřeních, kterých je zapotřebí k řešení krize;

I. vzhledem k tomu, že ženy jsou v důsledku omezení volného pohybu více vystaveny 
domácímu i jinému násilí a může dojít k situacím, kdy nemají přístup k příslušným 
podpůrným strukturám, které zajišťují poradenství, azylové ubytování a služby v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví; vzhledem k tomu, že ženy mají současně klíčový 
význam pro obnovu a zachování veřejného života a základních služeb, neboť 
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představují přibližně 70 % celosvětové pracovní síly ve zdravotnictví a v sociálních 
službách;

J. vzhledem k tomu, že k účinné reakci na pandemii onemocnění COVID-19 je nutná 
celosvětová spolupráce a solidarita;

K. vzhledem k tomu, že jakožto spolunormotvůrce, společný rozpočtový orgán a jediný 
orgán, který je přímo volen ve všeobecných volbách, musí být Parlament 
neoddělitelným a zásadním účastníkem všech jednání o reakci EU na tuto krizi a o 
následném zotavování a zejména jeho předseda musí být zapojen do všech příslušných 
videokonferencí;

Společně v duchu solidarity: řešení dopadů na zdraví a společnost

1. je hluboce zarmoucen lidskou tragédií, kterou tato pandemie způsobila Evropanům, 
jejich rodinám a lidem na celém světě; vyjadřuje hlubokou a upřímnou soustrast všem, 
kdo přišli o své blízké, soucítí s nemocnými a přeje jim brzké zotavení;

2. s obdivem a úctou vzhlíží ke všem, kdo jsou v boji s pandemií v první linii, jako jsou 
lékaři, zdravotní sestry a jiný podpůrný personál; vyjadřuje upřímnou vděčnost všem, 
kdo vykonávají další základní povinnosti v zájmu zachování veřejného života a zajištění 
dostupnosti základního zboží a služeb, zejména v oblasti maloobchodu, dopravy, 
zásobování potravinami, úklidových služeb, zemědělství a rybolovu; domnívá se, že je 
povinností EU a jejích členských států poskytnout těmto klíčovým pracovníkům 
maximální podporu a ocenit oběti, které přinášejí každým dnem;

3. vyjadřuje znepokojení nad dopadem krize, a to i nad dopadem opatření omezujících 
volný pohyb, na nejzranitelnější skupiny ve společnosti, jako jsou bezdomovci, 
migranti, zdravotně postižení, migrující pracovníci a oběti domácího násilí, zejména 
ženy a děti; vyzývá EU a její členské státy, aby urychleně zavedly cílená podpůrná 
opatření, aby se mimo jiné angažovaly ve zvyšování informovanosti a v podpoře 
horkých linek a poradenských zdrojů a ve zřizování „bezpečných útočišť“, kde by 
nejzranitelnější osoby mohly získat ubytování a pomoc; zdůrazňuje, že zdravotně 
postiženým by měl být zajištěn přístup k lékařské a neodkladné péči bez jakékoli 
diskriminace, a to zejména osobám žijícím v ústavních pobytových zařízeních, neboť 
jim hrozí větší riziko nákazy;

4. vyjadřuje solidaritu se zeměmi, na něž má rozšíření viru nejtvrdší dopad, zejména 
s Itálií a Španělskem;  zdůrazňuje, že EU a všechny členské státy musí prokázat 
naprostou solidaritu s těmi, kdo to nejvíce potřebují, a měly by se jako společenství 
semknout s cílem zajistit, aby žádný členský stát nemusel bojovat proti tomuto viru a 
následkům jeho šíření sám;

5. domnívá se, že krize vyvolaná onemocněním COVID-19 odhalila nedostatky 
v připravenosti EU a členských států na krize, a je znepokojen tím, že počáteční pomalé 
reakce, chybějící solidarita mezi členskými státy a chronický nedostatek investic do 
veřejných a sociálních služeb oslabily schopnost EU postavit se této pandemii a řešit její 
důsledky;
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6. zdůrazňuje, že nejúčinnější cestou k řešení této krize a k jejímu konečnému překonání je 
evropská jednota a solidarita; podtrhuje, že společně jsme silnější; vítá příklady 
evropské solidarity, kterou členské státy již prokázaly, včetně léčby pacientů z jiných 
členských států, dodávek základního zdravotnického vybavení a osobních ochranných 
prostředků či pomoci při repatriaci občanů;

7. zdůrazňuje, že je nutné, aby EU reagovala společně, a v tomto ohledu vítá iniciativy, 
které dosud navrhla Komise, mezi nimi i:

I. mechanismus pro společné zadávání veřejných zakázek využívaný při nákupu 
osobních ochranných prostředků, ventilátorů a testovacích sad; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby tento mechanismus používaly při získávání budoucích 
léčebných postupů a vakcín s cílem zaručit k nim v EU rovný přístup a zabránit 
spekulacím s cenami;

ii. pokyny k zadávání veřejných zakázek; konstatuje nicméně, že tyto pokyny se 
týkají pouze zdravotnických prostředků a zdravotnického vybavení; zdůrazňuje, 
že pro zajištění dodávek dalšího zboží potřebného v nemocnicích nebo ve správě 
je nutná flexibilita; žádá Komisi, aby zvážila, zda nevyužije možnosti flexibilního 
postupu podle čl. 6 odst. 6 směrnice o zadávání veřejných zakázek1 k dočasné 
změně horních hranic stanovených pro veřejné zakázky;

iii. strategickou iniciativu pro vytváření zásob RescEU určenou pro vytvoření 
společné unijní zásoby zdravotnického vybavení, v jejímž rámci financuje EU 
100 % nákladů na vytvoření zásob a řízení distribuce, aby bylo zajištěno, že 
vybavení bude směřovat tam, kde je nejvíce zapotřebí;

iv. repatriaci více než 10 000 občanů EU pomocí letů, které zprostředkoval 
mechanismus civilní ochrany EU; vyzývá k pokračování a zintenzívnění tohoto 
úsilí;

v. požadavek, aby k vývozu zdravotnického vybavení do zemí mimo EU bylo nutné 
vývozní povolení, díky němuž by členské státy mohly zrušit vlastní vnitrostátní 
omezení vývozu, která bránila solidaritě uvnitř EU;

vi. vyčlenění 48,5 milionu eur z programu Horizont, který je věnován výzkumu, na 
boj proti šíření viru, a to i na epidemiologii a modelování dat, na léčbu a vakcíny;

vii. finanční pomoc ve výši 80 milionů eur, jež byla poskytnuta na urychlení vývoje a 
výroby vakcíny proti onemocnění COVID-19;

viii. zvýšení financování a mobilizaci finančních prostředků pro mechanismus civilní 
ochrany EU, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a nástroj 
pro mimořádnou podporu;

8. zdůrazňuje, že je nutná koordinovaná strategie pro ukončování mimořádných opatření, 
která by zajistila, aby se opatření členských států vzájemně doplňovala a nenarušovala, 
neboť pouze tehdy, budeme-li zcela spolupracovat, bude možné hladce, účinně a 

1 Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65.
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bezpečně ukončit opatření omezující volný pohyb osob a zabránit novým vlnám nákazy 
nebo je minimalizovat;

9. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění pomoci pro každý členský stát, který ji potřebuje, 
a překonání krize učiní vše, co je v jeho silách, a bude úzce spolupracovat s ostatními 
orgány EU, mimo jiné i urychleně schvalovat naléhavé legislativní iniciativy;

10. zdůrazňuje zásadní význam politik, které zajišťují spolehlivé a kvalitní dodávky 
potravin ze zemědělství, z rybolovu a z potravinářských podniků v průběhu 
bezprostřední zdravotní krize i po ní, dále zdůrazňuje, že je nutné tato odvětví 
podporovat a zachovat jejich další fungování, jakož i bezbariérovou přepravu potravin 
a dalšího základního zboží uvnitř jednotného trhu, a to i prostřednictvím zelených 
koridorů; podtrhuje, že je zapotřebí přijmout v odvětví rybolovu a akvakultury další 
naléhavá opatření, která by řešila ztrátu příjmu, kterou tato odvětví zaznamenala, mimo 
jiné i možností převést až 25 % nevyužitých rybolovných kvót do dalšího roku; bere 
mimoto na vědomí klíčovou úlohu dopravy, zejména řidičů, kteří musí mít na cestě 
přístup k základním hygienickým zařízením a ke stravování a jejichž pracovní 
podmínky (např. doba řízení a odpočinku) nesmí být ohroženy; zdůrazňuje, že členské 
státy se musí řídit stávajícími pravidly EU;

11. vyzývá k podstatnému navýšení rozpočtu a personálu střediska ECDC za účelem 
podpory jeho práce na monitorování údajů o lékařském pozorování a dohledu a 
zpravodajských údajů a na vydávání pokynů pro členské státy; zdůrazňuje, že je třeba 
zcela se těmito pokyny řídit, aby byly k dispozici srovnatelné údaje a byla zajištěna 
celounijní reakce v otázkách veřejného zdraví; dále vyzývá k posílení úlohy Evropské 
agentury pro léčivé přípravky (EMA) v klinických hodnoceních a k urychlenému 
uplatňování nařízení o klinických hodnoceních2, které usnadní a urychlí provádění 
evropských klinických hodnocení ve velkém měřítku;

12. zdůrazňuje, že solidaritu lze nejlépe projevit a nejúčinněji prokázat prostřednictvím 
strategické a dobře strukturované společné evropské reakce na pandemii, což znamená, 
že hranice uvnitř EU musí zůstat otevřené pro přepravu osobních ochranných 
prostředků, léků, léčivých přípravků odvozených z krve a orgánů; dále podtrhuje, že je 
nezbytné usnadnit přepravu pacientů z přeplněných nemocnic v jednom členském státě 
do jiného členského státu, kde je stále volná kapacita, a vítá skutečnost, že Komise tyto 
iniciativy koordinuje;

13. je hluboce znepokojen situací uprchlíků a žadatelů o azyl, kteří se nacházejí 
v hotspotech a zajišťovacích zařízeních, nemají přístup k náležité zdravotní péči a jsou 
obzvláště ohroženi; trvá na tom, aby ti nejzranitelnější z nich, kteří uvízli na 
přelidněných řeckých ostrovech (tj. lidé nad 60 let, lidé již trpící nějakým 
onemocněním, nezletilí a zejména nezletilí bez doprovodu) byli evakuováni a přesunuti 
do jiných členských států a do pevninské části Řecka; navrhuje, aby byli nejdříve 
přemístěni do hotelů nebo jiných alternativních ubytovacích zařízení s cílem omezit tak 
šíření viru;

14. vítá doplňující opatření, které spočívá v nasměrování prostředků z výzkumného 
programu Horizont na boj proti tomuto viru; vyzývá členské státy, aby podstatně více 

2 Úř. věst. L 158 27.5.2014, s. 1.
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podporovaly programy zaměřené na výzkum, vývoj a inovace, které mohou přispět 
k porozumění této nemoci, k rychlejšímu stanovování diagnózy a testování a vývoji 
vakcíny; vyzývá nemocnice a výzkumné pracovníky, aby předávali svá data agentuře 
EMA a podíleli se na evropských klinických hodnoceních prováděných ve velkém 
měřítku; zdůrazňuje, že s cílem urychlit sdílení dat a výsledků výzkumu v rámci 
vědecké obce v Evropě i mimo ni je zapotřebí podporovat opatření, která prosazují 
otevřenou vědu; trvá na tom, že každý výzkum financovaný z veřejných prostředků 
musí zůstat ve veřejném sektoru; je přesvědčen, že evropští výzkumní pracovníci, 
inovativní malé a střední podniky a průmysl mohou světu poskytnout lék; zdůrazňuje, 
že k účinnému testování, léčení a případným vakcínám musí mít zdarma přístup všichni 
občané a že jakmile budou k dispozici vakcíny, musí být přístupné všem členským 
státům za stejných podmínek;  požaduje, aby se ve všech členských státech uplatňoval 
společný a standardizovaný přístup k testování a shromažďování údajů, a navrhuje, aby 
byl v zájmu pochopení rozsahu stávající krize a lepší připravenosti na opětovné 
propuknutí nákazy COVID-19 a jiných budoucích krizí podporován celounijní 
sérologický přehled, jehož výsledky by měly být k dispozici co nejdříve; 

15. trvá na tom, že po překonání bezprostřední krize by se neměl opakovat neúspěšný pokus 
o úsporná opatření, který následoval po krachu finančního systému z roku 2008, a že 
investice do vnitrostátních veřejných systémů zdravotnictví se nesmí snížit; zdůrazňuje, 
že je naopak zapotřebí investovat více, a to do posílení odborné přípravy a náboru 
zdravotnického personálu dostatečnými prostředky na zdravotnické vybavení a důstojné 
mzdy;

16. trvá na tom, že je třeba řádně se ze stávající krize poučit, pokud jde o nedostatečné 
krizové plánování a kapacity pro řešení mimořádných událostí ve zdravotnictví, 
v ekonomice a v sociální oblasti, a že Komise by měla v nejbližší budoucnosti předložit 
návrh na široce koncipovanou a ambiciózní strategii odolnosti EU, která by řešila i 
přizpůsobení se změně klimatu a dopady úbytku biologické rozmanitosti;

17. navrhuje, aby součástí této strategie byl návrh na posílení pravomocí EU využít 
v případech ohrožení zdraví nové a mocnější nástroje, díky nimž by v budoucnosti 
mohla okamžitě učinit kroky za účelem koordinace reakce na úrovni Unie, směrovat 
zdroje – ať už materiální (např. roušky, respirátory a léky) či finanční – tam, kde jich je 
nejvíc zapotřebí, a umožnit shromažďování kvalitních a standardizovaných údajů;

18. se znepokojením upozorňuje na nedostatek některých léků, včetně léků používaných při 
intenzivní péči; zdůrazňuje, že je důležité zachovat výrobu, dodávky, distribuci a vývoj 
vysoce kvalitních léků a rovný přístup k takovým lékům, což by měla koordinovat 
agentura EMA; se znepokojením si všímá celosvětových zákazů vývozu některých léků 
a oceňuje angažovanost Komise v jednáních s klíčovými aktéry, jako jsou Spojené 
státy, Indie a Čína, za účelem zabezpečení dodávek těchto léků; zdůrazňuje, že pokusné 
použití léků na léčbu onemocnění COVID-19 nesmí vést k tomu, že se jich nebude 
dostávat pro pacienty s jinými nemocemi, jako je HIV a lupus, jejichž léčba na těchto 
lécích závisí;

Vymanění se z krize směrem k novému hospodářskému, sociálnímu a ekologickému 
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modelu

19. uznává, že pandemie COVID-19 otřásá hospodářskými a sociálními základy EU a že 
naléhavě potřebujeme účinnou, společnou politickou akci, aby se zabránilo poškození 
naší hospodářské prosperity, sociální péče a sociální soudržnosti v následujících letech, 
což by mohlo mít katastrofální politické důsledky; uznává rovněž, že krize odhaluje 
rozdělení mezi některými geografickými skupinami členských států a že nalezení 
účinné a pragmatické reakce bude vyžadovat chladnější hlavy, uznání nebývalé situace, 
se kterou se my všichni potýkáme, a ochotu opustit předchozí dlouhodobě zastávané a 
pevně zakořeněné postoje;

20. domnívá se, že k tomu, aby bylo možné se vymanit z této krize co nejlépe, nelze 
opakovat chyby, k nimž došlo v důsledku nepromyšlených úsporných opatření, která 
následovala po krizi v roce 2008, což již evropská veřejnost nebude tolerovat; místo 
toho vyzývá k zásadnímu přehodnocení našeho hospodářského modelu, a to poprvé tak, 
aby byly hospodářské, sociální a ekologické cíle postaveny na stejnou úroveň a že se 
upustí od přístupu, který je vychází z běžné praxe a celé naše úsilí se zcela investuje do 
Zelené dohody pro Evropu v rámci Evropského zeleného údělu jako nástroje k dosažení 
zásadní hospodářské a společenské transformace;

21. je přesvědčen, že evropský semestr a nová roční strategie pro udržitelný růst musejí být 
dále přetvořeny a aktualizovány, aby sloužily jako vodítko pro evropskou strategii 
hospodářské a sociální obnovy a zároveň plně začleňovaly cíle OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje, zejména tím, že budou klást hospodářské, sociální a ekologické 
cíle na stejnou úroveň a stanou se nástrojem pro dosažení skutečně udržitelné, 
spravedlivé a odolné Evropské unie;

22. varuje před nasloucháním těmto zpátečnickým hlasům, které by tuto krizi využily k 
tomu, aby se zasazovaly o zachování současného stavu, oslabení sociální ochrany a 
ochrany životního prostředí nebo omezení našich ambicí v oblasti změny klimatu; 
domnívá se, že by to bylo kontraproduktivní a vedlo by to pouze k tomu, že by se v 
budoucnu mohly objevit závažné zdravotní, ekonomické a ekologické krize; vyzývá 
ostatní evropské orgány a vlády členských států, aby se sjednotily na strategii k 
překonání krize, která ochrání Unii před budoucími krizemi tím, že ji učiní mnohem 
odolnější a soudržnější;

23. zdůrazňuje, že pandemie onemocnění COVID-19 bude mít nejzávažnější dopad na 
nejzranitelnější a marginalizovanou společnost a zvýší riziko chudoby, sociálního 
vyloučení a zhoršení regionální nerovnosti; trvá proto na tom, že by se na nikoho a na 
žádný region nemělo zapomenout; odsuzuje veškerou diskriminaci proti jakékoli 
skupině jednotlivců;

24. připomíná významný přínos mnoha migrantů a potomků migrantů, kteří pracují na 
zajištění řádného fungování mnoha důležitých odvětví v celé EU, zejména v oblasti 
zdravotnictví a péče; vítá iniciativy přijaté na úrovni členských států v reakci na krizi s 
cílem legalizovat nelegální migranty a vybízí další členské státy, aby je následovaly;

25. vítá opatření, která byla doposud přijata na úrovni EU ve výši 2 % hrubého domácího 
produktu EU na fiskální opatření a 13 % HDP EU v rámci podpory likvidity, včetně:
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i. aktivace doložky o obecných podmínkách platnosti Paktu o stabilitě a růstu, díky 
čemuž by členské státy mohly přijmout opatření pro odpovídající řešení krize, 
přičemž by se měly odchýlit od rozpočtových požadavků, které by se běžně 
uplatňovaly v rámci evropského fiskálního rámce;

ii. dočasného rámce pro opatření státní podpory, který umožňuje členským státům 
poskytovat přímou podporu těžce zasaženým společnostem a malým podnikům, 
kterým hrozí, že budou muset ukončit činnost; domnívá se, že tento dočasný 
rámec by měl být zachován po dobu nezbytně nutnou;

iii. investiční iniciativy pro reakci na koronavirus, která uvolnila finanční zdroje ve 
výši 37 miliard EUR na systémy zdravotní péče, malé a střední podniky, trhy 
práce a další zranitelná odvětví;

iv. rozšíření působnosti Fondu solidarity Evropské unie, což znamená, že k řešení 
krize je nyní možné využít 800 milionů EUR;

v. nouzový pandemický programu nákupu aktiv od Evropské centrální banky (ECB) 
s finančním krytím ve výši 750 miliard EUR do konce roku, který spolu s dříve 
dohodnutou částkou ve výši 120 miliard EUR na nákup aktiv ve veřejném i 
soukromém sektoru činí 7,3 % HDP eurozóny;

vi. akčního plánu Evropské investiční banky (EIB) na podporu skupiny s 
panevropským záručním fondem ve výši 25 miliard EUR, který EIB umožňuje ve 
spolupráci s národními podpůrnými bankami a institucemi rozšířit svou reakci na 
koronavirus pro malé a střední podniky, podniky se střední tržní kapitalizací a 
větší podniky v Evropě ze 40 miliard EUR na přibližně 240 miliard EUR;

vii. zavádění zelených jízdních pruhů za účelem zajištění nepřetržitých dodávek a 
distribuce základního zboží a nezbytných zdravotnických a ochranných 
prostředků, pohybu pracovníků v oblasti základních služeb a poskytování 
základních služeb v rámci jednotného trhu;

26. zdůrazňuje, že společnostem, které dostávají veřejnou finanční podporu, by mělo být 
zakázáno vyplácet dividendy podílníkům a prémie vedoucím pracovníkům a měly by se 
zavázat k zachování stávajících pracovních míst a k zaručení důstojných pracovních 
práv a pracovních podmínek; zdůrazňuje, že podpůrná opatření by neměla v žádném 
případě zasahovat do pracovněprávních vztahů ani narušovat práva pracovníků;

27. domnívá se, že je třeba učinit mnohem více pro překonání krize a pro boj proti jejím 
hospodářským a sociálním dopadům vzhledem k tomu, že se jedná o novou a 
jedinečnou situaci, která vyžaduje flexibilitu, kreativitu a inovativní řešení na úrovni 
Unie, která jsou přiměřená této výzvě;

28. v této souvislosti požaduje, aby byla bezodkladně přijata následující hospodářská a 
sociální opatření:

i. vytvoření dluhopisů „Corona“ vydaných evropskou institucí, které jsou zaměřené 
na specifické náklady spojené s rozšířením onemocnění COVID-19 a které jsou 
zaručeny programem nákupu aktiv Evropské centrální banky;
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ii. aktivace Evropského mechanismu stability (ESM) se zvláštní úvěrovou položkou 
pro zajištění likvidity, zamezení šíření úrokových sazeb veřejných dluhopisů na 
podporu okamžitých zdravotních a hospodářských nákladů krize, bez 
makroekonomické podmíněnosti a s emisemi s dlouhodobou splatností, 
konkurenčními cenami a podmínkami splácení spojenými s oživením ekonomik 
členských států;

iii. zahájení celoevropské záruky EIB s příslušnou investiční politikou s cílem 
podpořit hospodářství, zejména malé a střední podniky, a zároveň zaručit 
koordinaci s národními podpůrnými bankami a komerčními bankami s cílem plně 
využít finanční kapacitu v celé EU a dostat se k mikropodnikům s menším 
přístupem k financování;

iv. zahájení ambiciózního balíčku fiskálních opatření prováděných na evropské i 
vnitrostátní úrovni s cílem podpořit vnitřní poptávku bezprostředně po fázi 
omezení volného pohybu; zdůrazňuje, že všechna tato opatření budou vyžadovat 
určitý druh společné fiskální politiky, aby se zabránilo tomu, že hospodářská 
reakce na tuto krizi nepřišla pouze z měnové strany;

v. úvěrová záruka pro vlastníky prvního domu, aby se zabránilo nesplácení 
hypotéky, spolu se zvláštním režimem na ochranu nájemníků před vystěhováním 
během krize;

vi. spuštění systému zajištění v nezaměstnanosti a rychlé zavedení evropského 
nástroje dočasné podpory na zmírnění rizik nezaměstnanosti v případě stavu 
nouze (SURE), který musí mít přiměřené zdroje pro řešení potenciálně obrovské 
nezaměstnanosti v závislosti na rychlosti oživení;

vii. komplexní evropská strategie pro sociální obnovu, která bude zahrnovat výše 
uvedené režimy podpory v nezaměstnanosti, posílenou evropskou záruku pro děti, 
komplexní strategii proti chudobě a posílení systémů sociálního zabezpečení, 
které musí zajistit všeobecné uplatňování systémů minimálního příjmu; 
zdůrazňuje, že tato strategie by měla být definována v úzkém dialogu se 
sociálními partnery a měla by být zaměřena na nejzranitelnější skupiny a měla by 
zohledňovat hledisko rovnosti žen a mužů;

viii. další návrhy na boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem, daňové soutěži a 
praní peněz s cílem uvolnit další finanční zdroje; vyzývá k urychlenému přijetí 
daně z digitálních služeb, daně z finančních transakcí, společného 
konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, veřejného podávání 
zpráv podle jednotlivých zemí a na rychlé dosažení dohody o mechanismu 
kompenzačních opatření v souvislosti s uhlíkem;

ix. opatření pro předcházení krizím v oblasti cen potravin a stabilizaci zemědělských 
a rybářských trhů, podporu zemědělců a rybářů a zajištění potravinového 
zabezpečení EU, a zejména zajištění přístupu k potravinám pro nejchudší osoby; 
zdůrazňuje, že tato opatření by měla zahrnovat nejen celý rozsah intervencí, které 
jsou k dispozici v rámci společné organizace trhů, jako je podpora soukromého 
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skladování3, ale také využívání nevyčerpaných fondů pro rozvoj venkova, 
flexibilitu mezi přímými platbami a fondy pro rozvoj venkova, ad hoc injekce na 
dodání likvidity pro ohrožené zemědělce, chovatele hospodářských zvířat a 
družstva, přičemž a zároveň by měli být chráněni pracovníci a mělo by se 
předcházet nedostatku pracovních sil, který by mohl narušit dodavatelské řetězce;

x. zavedení systému EU, který zaručí právo trvalého pobytu a rovný přístup k 
systémům sociální ochrany a ochrany zaměstnanosti všem občanům EU, kteří žijí 
a pracují v jiném členském státě, a kteří mohou ztratit  v důsledku krize své 
zaměstnání nebo status pobytu;

29. je přesvědčen, že EU potřebuje plán hospodářské obnovy a širší ekonomickou 
transformaci v období po krizi – nový Marshallův plán – za účelem nastartování 
ekonomiky a současně dosažení nezbytné ekologické přeměny a digitální transformace 
našich společností, aby se zajistila sociální soudržnost, zejména prostřednictvím 
rozsáhlých investic do rozvoje veřejné infrastruktury, formoval evropský způsob života 
v 21. století a byly nasměřovány potřebné finanční prostředky do veřejných služeb, 
výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání, které je třeba v zájmu lepší přípravy na budoucí 
zdravotní krize; zdůrazňuje, že tyto kroky by měly být financovány prostřednictvím 
„dluhopisů pro udržitelnost“;

30. považuje Zelenou dohodu pro Evropu za nový plán hospodářské obnovy po ukončení 
pandemie COVID-19, protože je to už existující plán, který má potenciál obnovit naši 
ekonomiku, zajistit odolnost, vytvářet pracovní místa a chránit dobré životní podmínky 
a zdraví lidí před dalšími riziky a negativními dopady na životní prostředí; upozorňuje 
na nouzovou situaci v oblasti klimatu a životního prostředí a na skutečnost, že změna 
klimatu a úbytek přírodních stanovišť zvyšuje riziko výskytu nových patogenů a 
pandemií, včetně šíření virů z jednoho druhu na druhý; zdůrazňuje, že je důležité 
bezodkladně posílit právní předpisy v oblasti klimatu, aby se zajistilo, že se EU stane 
uhlíkově neutrálním hospodářstvím nejpozději do roku 2050 a zároveň se boj proti 
změně klimatu, zhoršování životního prostředí a přechod na klimaticky neutrální 
ekonomiku stanoví jako základ hospodářské strategie EU; v této souvislosti vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy, které by mohly vytvořit Zelenou dohodu pro 
Evropu, která by naplnila očekávání našich občanů, počínaje cílem snížit emise CO2 do 
roku 2030 alespoň o 55 %;

31. v tomto ohledu vítá skutečnost, že Komise jako první krok vpřed přijala požadavek 
Parlamentu, aby přehodnotila svůj návrh příštího víceletého finančního rámce (VFR); 
domnívá se, že podoba, rozsah a financování rozpočtu EU budou mít zásadní význam 
pro plány EU v oblasti sociální a hospodářské obnovy a pro řešení problémů spojených 
s pandemií; dále se domnívá, že pokud nebude příští víceletý finanční rámec schválen 
včas, bude nezbytné předložit pohotovostní plán, který ochrání příjemce programů EU, 
včetně těch, které souvisejí s řešením krize v souvislosti s COVID-19;

32. navrhuje však, aby byl vypracován radikálnější a pokrokovější plán hospodářské 
obnovy po skončení krize, který by měl přispět k sociální hospodářské konvergenci 
ekonomik členských států a měl by spočívat mimo jiné v těchto činnostech:

3 Úř. věst. L 347 20.12.2013.
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i. dokončení evropské měnové unie, mimo jiné zřízením evropské pokladny, která je 
zmocněna vydávat eurobondy na stabilním základě a s podporou přiměřené 
fiskální kapacitou, která rovněž zajistí stabilizační funkci; zdůrazňuje, že by to 
umožnilo, aby se politiky EU řídily spíše metodou Společenství než mezivládním 
přístupem, a že by se tím podpořilo pokračující úsilí členských států o dosažení 
udržitelných veřejných investic a strukturálních reforem, čímž by se snížila 
makroekonomická nerovnováha v celé EU; konstatuje, že takové opatření by 
rovněž upevnilo a stabilizovalo hospodářské a sociální oživení a poskytlo finanční 
vliv na realizaci Zelené dohody pro Evropu;

ii. reformování evropských fiskálních předpisů, včetně Paktu o stabilitě a růstu, s 
cílem posílit proticyklickou kapacitu a proměnit je v pobídky, pokud jde o 
významné potřeby veřejných investic, které vyplývají ze Zelené dohody pro 
Evropu;

iii. přezkoumat a rozšířit vlastní zdroje EU s cílem snížit příspěvky členských států na 
základě hrubého národního důchodu členských států a zvýšit objem nových 
příjmů, které jsou nezbytné pro provádění nové evropské politické agendy;

iv. nová evropská průmyslová politika se skutečně rovnými podmínkami pro 
konkurenceschopnější a odolnější průmysl tváří v tvář globálním otřesům, 
opětovné začleňování a posilování strategických řetězců uvnitř EU a zvyšování 
výroby, dodávek, distribuce a rozvoje klíčových a kritických produktů v EU, jako 
jsou léčivé přípravky, farmaceutické složky, zdravotnické pomůcky, zařízení a 
materiály, zejména ty, které se používají pro intenzivní péči; zdůrazňuje, že v 
případě potřeby by nemělo být vyloučeno (opětovné) znárodnění klíčových 
průmyslových odvětví; v této souvislosti zdůrazňuje, že k posílení připravenosti 
na budoucí globální výzvy by měla být prioritou digitalizace průmyslu EU, jakož i 
rozvoj průmyslových špiček v EU; konstatuje, že umělá inteligence a údaje mají 
zásadní význam pro sledování epidemie v reálném čase, předvídání jejího vývoje 
a přípravu účinné reakce;

33. domnívá se, že karanténní opatření rovněž poukázala na to, jak je důležité mít přístup k 
vysoce kvalitnímu internetovému připojení, především na podporu práce, výuky a učení 
online, zejména ve vzdálených oblastech; zdůrazňuje, že všichni, kdo nemají přístup k 
internetu, ať již z hospodářských či technických důvodů nebo z důvodu nevzdělanosti, 
jsou postiženi dvojím vyloučením; vyzývá k urychlení programů digitalizace EU, ze 
zvláštním důrazem na kvalitu obsahu a na inkluzi; zdůrazňuje proto, že je třeba snížit 
náklady, a potřebu ultrarychlé konektivity nejméně 100 Mbps pro všechny, s cílem 
umožnit občanům přístup k novému obsahu, aplikacím a službám, jež jsou nezbytné na 
podporu sociálního začleňování, podniků a evropské konkurenceschopnosti, zejména v 
době karantény;

34. domnívá se, že byla těžce postižena odvětví dopravy a cestovního ruchu, a vyzývá k 
přijetí příslušných kroků k zajištění příslušných zdravotních, bezpečnostních a 
pracovních podmínek pracovníků v odvětví dopravy a aby mohly dopravní společnosti 
tuto krizi přežít; navrhuje, aby byl v odvětví cestovního ruchu vyvinut mechanismus 
prevence a řízení spolu s plánem zaměřeným do budoucnost na úrovni EU, s cílem 
zajistit, aby pracovníci v odvětví cestovního ruchu a všechny příslušné společnosti 
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mohli krizi přežít a připravit se na udržitelnou budoucnost, a zároveň přitom v každém 
okamžiku zohlednit práva spotřebitelů; rovněž tak by měla být v každé době zajištěna 
bezpečnost cestujících;

35. vyzývá rovněž k tomu, aby byla poskytnuta podpora kulturnímu a tvůrčímu odvětví při 
překonání této krize, neboť tato odvětví jsou často zanedbávána, ale hrají důležitou 
úlohu v našem hospodářství i v našem společenském životě;

36. poukazuje na to, že současná krize ukázala, že náš vzdělávací systém není tak odolný, 
jak by měl být; domnívá se, že je proto zásadní, aby byla podstatně vylepšena 
vzdělávací infrastruktura online i off-line, například prostřednictvím Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, a aby učitelé i žáci získali potřebné dovednosti a vybavení pro 
případné budoucí situace výuky z domova; zdůrazňuje v tomto ohledu, že zvýšené 
elektronické učení může vyústit v další nárůst sociálních nerovností; vítá proto 
iniciativu Komise na přezkum a aktualizaci akčního plánu digitálního vzdělávání, pro 
lepší úpravu této strategie a pro koordinaci úsilí EU a členských států v této oblasti;

Demokracie, evropské hodnoty a základní práva

37. zdůrazňuje, že se nadále musí uplatňovat Listina základních práv Evropské unie a že 
musí být zajištěno dodržování demokratických zásad, právního státu a základních práv;  
v souvislosti s nouzovými opatřeními zdůrazňuje, že příslušné orgány musí zajistit, aby 
se na každého vztahovala stejná ochrana; zdůrazňuje, že i tam, kde je v rekci na 
pandemii COVID-19 vyhlášen stav nouze, jsou členské státy nadále povinny dodržovat 
vnitrostátní ústavní i mezinárodní normy, hodnoty EU a evropský a mezinárodní rámec 
pro lidská práva;  trvá na tom, že jakékoli nouzové pravomoci musí být přiměřené, 
nezbytné, časově omezené a musí poskytovat účinnou nápravu a řídit se zásadami 
demokratické kontroly a etickými ohledy; 

38. v tomto ohledu vyjadřuje nejhlubší znepokojení nad nedemokratickým chováním 
maďarského předsedy vlády a varuje před posunem k diktatuře;  je přesvědčen, že 
zejména s ohledem na svoji nedefinovanou a nekontrolovanou povahu představují tato 
opatření vážné a přetrvávající porušení hodnot uvedených v článku 2 Smlouvy o 
Evropské unii, jež nelze tolerovat v žádném členském státě a jež je jasně neslučitelné s 
hodnotami EU, a tedy i s členstvím v ní;

39. vyzývá proto Komisi, aby urychleně posoudila, zda jsou tato nouzová opatření v 
souladu se Smlouvami, a aby plně využila veškeré dostupné nástroje a sankce EU k 
řešení tohoto závažného a přetrvávajícího porušení, včetně rozpočtových nástrojů, a 
znovu zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí mechanismu EU pro demokracii, právní stát 
a základní práva;  naléhavě vyzývá Radu, aby znovu zařadila na svůj program diskuse a 
postupy spojené s probíhajícím řízením podle článku 7 proti Maďarsku;

40. odsuzuje jako nezodpovědné rozhodnutí polské vlády přistoupit přes pandemii COVID-
19 ke květnovým prezidentským volbám, s ohledem na riziko pro veřejné zdraví a 
nespravedlivou výhodu, kterou to může dát stávající straně;

41. zdůrazňuje, že velké znepokojení, pokud jde o veřejné zdraví, vyvolávají v současnosti 
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dezinformace ohledně nemoci COVID-19 a že všichni občané mají právo na přesné a 
ověřené informace, včetně informací o krocích, jež EU podniká v boji s pandemií;  
naléhavě vyzývá Unii a členské státy, aby spolupracovaly na urychleném boji s těmito 
dezinformacemi a aby řešily rizika, která pro občany představují zavádějící reklama a 
nebezpečné produkty prodávané online; zdůrazňuje, že je klíčově důležité podniknout 
kroky na boj s dezinformacemi zaměřenými  na podkopání důvěry veřejnosti v opatření 
EU proti pandemii a vytvářejícími nové možnosti pro zahraniční aktéry vměšovat se do 
demokratického politického procesu v Unii a v jejích členských státech; považuje za 
nezbytné, aby platformy sociálních médií zintenzívnily svoje úsilí o zamezení dalšího 
šíření těchto dezinformací; 

42. vyzývá k užší spolupráci při předcházení kybernetický útokům ohrožujícím v této 
zvláště zranitelné době bezpečnost informací a infrastruktury a v boji proti nim, s 
větším zapojením a podporou Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost; 

43. připomíná, že mobilní data o poloze jednotlivců mohou být dále zpracovávána pouze po 
jejich anonymizaci, v souladu se směrnicí o soukromí v elektronických komunikacích 
(ePrivacy)4 a obecném nařízení o ochraně osobních údajů 5; podporuje koordinovanou 
reakci EU pro využití digitálních řešení, jež budou zaručovat soukromí našich obyvatel 
a pomohou zmírnit současnou krizi;

44. vyjadřuje přesvědčení, že pandemie ukázala omezenou schopnost EU jednat rozhodně a 
poukázala na nedostatečné výkonné a rozpočtové pravomoci Komise;  trvá proto na 
tom, aby byla plánovaná konference o budoucnosti Evropy využita k vedení úvah o 
tom, jak co nejlépe řídit účinnější a demokratičtější EU;  zastává tedy názor, je třeba 
svolat „konferenci o obnově a budoucnosti Evropy“ co nejdříve po skončení pandemie 
COVID-19 a že tato konference musí přijít s jasnými návrhy, jak učinit Unii 
efektivnější a demokratičtější;

Schengenský prostor a volný pohyb

45. vyzývá k větší koordinaci a solidaritě mezi členskými státy ve věci omezení na hranici, 
včetně jasných informací o všech přijímaných opatřeních; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
hrála větší úlohu při zajišťování koordinace, zejména při odstraňování opatření hraniční 
kontroly;  vyzývá členské státy, kde byly znovu zavedeny kontroly na vnitřních 
hranicích Unie, aby umožnily cesty všech přeshraničních pracovníků, lidí navracejících 
se domů, základní služby a dopravu zboží a aby chránily jejich práva a status, jež jim 
zaručují právní předpisy EU i vnitrostátní právní předpisy; zdůrazňuje, že se členské 
státy musí řídit pravidly EU; zdůrazňuje, že kontroly na vnitřních hranicích musí být 
výjimečné, časově omezené, transparentní, odůvodněné, přiměřené, specifické pro 
určité druhy dopravy a nediskriminační;  připomíná, že kontrolní opatření na vnitřních 
hranicích musí monitorovat jak Komise, tak členské státy, a že tato opatření musí být 
zrušena, jakmile již nebudou nezbytná;

46. zdůrazňuje, že je třeba se vrátit k plně funkčnímu schengenskému prostoru volného 

4 Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.
5 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.
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pohybu bez vnitřních hraničních kontrol jako součást strategie ukončení krizového 
stavu;  je znepokojen tím, že současné restrikce vytvoří přetrvávající nejistotu a 
přinesou těžkosti pracovníkům a podnikům, jejichž obživa závisí na volném pohybu 
osob, zboží a služeb; vyzývá Komisi, aby navrhla v dlouhodobém výhledu podstatnou 
aktualizaci pravidel Schengenského hraničního kodexu a schengenského hodnotícího 
mechanismu;

47. znovu opakuje, že současná krize neohrožuje pokračování a dlouhodobý úspěch 
schengenského prostoru, který představuje nejen jeden z největších výdobytků Unie, ale 
rovněž jedno z největších rozšíření osobní svobody na kontinentu;

Mezinárodní solidarita a spolupráce

48. zdůrazňuje, že pandemie nezná žádné hranice ani ideologie a že boj s ní vyžaduje 
spolupráci a solidaritu celého mezinárodního společenství; vyzývá zejména k pomoci 
lidem v zámořských zemích a územích a k zajištění toho, aby se jim dostalo stejné 
podpory EU jako ostatním jejím občanům; důrazně podporuje výzvu generálního 
tajemníka OSN k okamžitému uzavření globálního příměří ve všech částech světa s 
cílem soustředit se na „skutečný boj za naše životy“ a na lepší ochranu zranitelných 
skupin proti řádění pandemie; naléhavě vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby výzvě 
generálního tajemníka formálně vyjádřila podporu; připojuje se k výzvě Vysoké 
komisařky pro lidská práva OSN k propuštění všech osob, jež jsou zadržovány bez 
dostatečného právního základu, včetně politických vězňů a lidí zadržovaných za jejich 
kritické a odlišně postoje po celém světě;  vyzývá k tomu, aby byly vyhodnoceny 
všechny stávající překážky bránící boji proti dopadům a šíření COVID-19 včetně 
posouzení a přinejmenším přechodné úpravy mezinárodních sankčních režimů;

49. zdůrazňuje, že nyní je více než kdy jindy klíčová mezinárodní solidarita EU a že by tato 
solidarita měla vést ke globální odpovědi v boji proti COVID-19 společně s členskými 
státy a v úzké spolupráci s mezinárodními partnery při stanovení opatření připravenosti 
na tuto pandemii, na zmírnění a omezení nákazy, zejména v nejchudších zemích a v 
zemích, jež čelí v současnosti humanitární krizi; vyzývá v tomto ohledu k novému a 
navýšenému financování ze strany EU;

50. zdůrazňuje důležitost spolupráce EU se západobalkánskými zeměmi, zeměmi 
Východního partnerství a s našimi nejbližšími sousedy z jihu a s rozvojovými zeměmi, 
zejména v Africe, a podpory EU těmto zemím; vyzývá k zapojení západobalkánských 
zemí do mechanismů a iniciativ EU na boj s pandemií COVID-19 a s jejími 
hospodářskými a sociálními důsledky a vítá nedávná rozhodnutí EU v tomto ohledu; 
zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní pozornost nejisté situaci zranitelných skupin, 
jako jsou migranti, uprchlíci a vnitřně vysídlené osoby, včetně osob se zdravotním 
postižením, žen, dětí a starých lidí v těchto zemích; zdůrazňuje, že je důležité tyto kroky 
náležitě zviditelnit, aby se předešlo manipulativním dezinformacím o podpoře EU v 
dotyčných zemích;

51. vyzývá k tomu, aby EU podporovala posilování významu veřejných statků, středisek 
lékařského výzkumu, systémů všeobecné zdravotní péče, oblasti vody, sanitárních 
zařízení a hygieny a základního vzdělávání, pro vytvoření silných a odolných 
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společností v našem sousedství, zejména na kontinentu našich afrických partnerů; 
důrazně podporuje využívání nástroje humanitární pomoci, nástroje pro rozvojovou 
spolupráci a Evropského rozvojového fondu, mimo jiné s cílem připravovat, vybavit a 
posílit diagnostické kapacity nemocničních laboratoří pro infekční choroby a zřídit 
karanténní pokoje pro podezřelé případy nebo pro trasování kontaktů potvrzených 
případů; vyzývá ke zmírnění dluhů pro nejchudší země po celém světě, jež jsou 
nejzranitelnější a jsou nejvíce ohroženy v důsledku jejich specifické situace, jako jsou 
humanitární krize a pomalý hospodářský růst; vyzývá EU a její členské státy, aby 
zavedly posílenou spolupráci se zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku a aby těmto 
zemím poskytly podporu v boji s pandemií COVID-19 s cílem snížit její humanitární a 
hospodářské dopady; vyzývá k tomu, aby EU a ty její členské státy, jež jsou členy 
Mezinárodního měnového fondu, pozitivně reagovaly na výzvu Venezuely k poskytnutí 
nouzové půjčky na boj s pandemií;

52. vyzývá k urychlené aktualizaci globální strategie EU s ohledem na globální dopad 
krize; vyzdvihuje tzv. „koronadiplomacii“; znovu opakuje, že EU musí být připravena 
strategicky komunikovat, bojovat proti externím dezinformacím a přizpůsobovat se 
kontinuálně se měnícímu geopolitickému prostředí, aniž by se vzdávala svých klíčových 
hodnot a se zvláštním zřetelem k lidským právům, demokracii a právnímu státu;

53. trvá na tom, že využívání vývozních povolení se nesmí za žádných okolností měnit de 
facto v zákazy vývozu; zdůrazňuje, že tato opatření musí být dočasná a že musí být 
pečlivě posouzena, než bude povoleno jakékoli jejich prodloužení; vyzývá Komisi, aby 
úzce monitorovala vývozní opatření jednotlivých států a aby v případě potřeby podnikla 
kroky proti členským státům, které dosud nezrušily vnitrostátní zákazy vývozu nebo 
zvažují přijetí opatření podkopávajících jednotný trh; zdůrazňuje, že je důležité 
zachovat přístup k nedostatkovým zdravotnickým výrobkům pro rozvojové země; je 
třeba přitom zohlednit, že vývoz osobních ochranných pomůcek musí směřovat do 
zemí, jež je potřebují nejvíce, a ne k těm partnerům, kteří si mohou dovolit zaplatit 
nejvyšší cenu; domnívá se, že za tímto účelem musí být ve světové obchodní organizaci 
(WTO) a ve WHO schválen celosvětový katalog nouzových zdravotnických výrobků s 
cílem zastavit cenové spekulace a usnadnit obchod s těmito výrobky; vyjadřuje hluboké 
znepokojení nad varováním, které společně vydaly WTO, WHO a Organizace pro 
výživu a zemědělství, že globální opatření na omezení obchodu by mohly vést k 
nedostatku potravin ve světě; vyzývá k tomu, aby byla okamžitě přijata aktivní opatření 
na co nejmenší narušení potravinového dodavatelského řetězce, aby se tak předešlo 
rozšíření nejistoty v zásobování potravinami nebo cenovým skokům; vyzývá členské 
státy, aby použily všechny dostupné nástroje na zajištění toho, aby byly zavedeny 
účinné mechanismy na posouzení možných investic a akvizic v oblasti kritické 
infrastruktury a strategických průmyslových kapacit v EU a aby byla v případě potřeby 
přijata opatření na zmírňování nebo blokování určitých kroků; vyzývá Komisi, aby 
urychleně pokročila v obchodních jednáních ve WTO o elektronickém obchodování pro 
zajištění pravidel pro rychlé navýšení obchodování online, zejména v oblasti zboží;

°

° °

54. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a 
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parlamentům členských států spolu se zvláštní žádostí o zajištění plného zapojení 
Parlamentu a jeho předsedy do odpovědi EU na pandemii COVID-19.


