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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νόσο COVID-19: ο συντονισμός 
των υγειονομικών αξιολογήσεων και της ταξινόμησης των κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ και 
οι επιπτώσεις στον χώρο Σένγκεν και την ενιαία αγορά

(2020/2780(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 67, 114 και 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2020, σχετικά με τη συντονισμένη 
δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών 
της1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την κατάσταση 
στον χώρο Σένγκεν μετά την πανδημία COVID-192,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τη στρατηγική της 
ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-193,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετά κράτη μέλη ο αριθμός των κρουσμάτων COVID-19 
έχει αυξηθεί σημαντικά από τον Ιούνιο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές αρχές 
και άλλοι εμπειρογνώμονες συνδέουν σε σημαντικό βαθμό την αύξηση αυτή με την 
αύξηση των ταξιδιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται συντονισμένη δράση από τα κράτη μέλη 
προκειμένου να αποφευχθεί η υπονόμευση της αξιοπιστίας των μέτρων για την 
καταπολέμηση της νόσου COVID-19·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία που επιβλήθηκαν 
από τα κράτη μέλη δεν ήταν πάντοτε σύμφωνοι με τα πραγματικά επίπεδα κινδύνου, 
δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν αυστηροί περιορισμοί, όπως το 
κλείσιμο των συνόρων, σε χώρες με χαμηλά ποσοστά μόλυνσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών 
αποτελεί βασικό πυλώνα των τεσσάρων ελευθεριών, στις οποίες βασίζεται η ορθή 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0175.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0205.
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λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης θερινής περιόδου, τα κράτη 
μέλη θέσπισαν μη συντονισμένους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων εντός της ΕΕ, οι οποίοι σχετίζονται με την υγειονομική κρίση λόγω της 
νόσου COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα αυτά τα μέτρα κατακερματίζουν σε 
μεγάλο βαθμό την εσωτερική αγορά·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη της ευρύτερης εξάπλωσης της νόσου COVID-
19 στην ΕΕ στις αρχές του τρέχοντος έτους, το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει 
επανειλημμένα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν εναρμονισμένα 
μέτρα για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών εντός της εσωτερικής 
αγοράς·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην αρχή του πρώτου κύματος της πανδημίας COVID-19, 
ορισμένα κράτη μέλη θέσπισαν περιορισμούς στις εξαγωγές ορισμένων μέσων 
ατομικής προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξόχως σημαντική μια οδηγία για 
τις διασυνοριακές υποδομές ζωτικής σημασίας, η οποία θα διασφαλίζει ανά πάσα 
στιγμή την παροχή κρίσιμων αγαθών και υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την 
εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης 
κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-194·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προγραμματίσει εκ των προτέρων νέα εργαλεία 
που θα της επιτρέψουν να αντιμετωπίσει την πιθανή συνέχιση της πανδημίας COVID-
19 και/ή άλλη ενδεχόμενη κρίση παρόμοιου χαρακτήρα·

Βραχυπρόθεσμη προοπτική: απαιτούνται επειγόντως εναρμονισμένα μέτρα στο πλαίσιο 
της εσωτερικής αγοράς

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 σε 
αρκετά κράτη μέλη από τον Ιούνιο και ζητεί μια πολύ πιο συντονισμένη αντίδραση από 
τα κράτη μέλη προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία και, ως εκ τούτου, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας·

2. υπογραμμίζει ότι, με την πρόσφατη αύξηση των νέων κρουσμάτων COVID-19 σε 
ολόκληρη την ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν λάβει και πάλι νέα, διαφορετικά και μη 
συντονισμένα μέτρα σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων που 
ταξιδεύουν προς ή από άλλες χώρες της ΕΕ, και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν 
κλείσει τα σύνορά τους· επισημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος έχει εφαρμόσει τα δικά του 
εθνικά μέτρα —από υποχρεωτική ή συνιστώμενη καραντίνα (διάρκειας 7, 10 ή 14 
ημερών) και/ή αρνητικά τεστ αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) κατά την 
άφιξη (απαιτείται να έχουν πραγματοποιηθεί από 48 έως 72 ώρες πριν), σε συνδυασμό 
με διαφορετικά εθνικά έντυπα εντοπισμού ταξιδιωτών, έως διαφορετική χρήση 
χρωματικής κωδικοποίησης και κριτηρίων για τον καθορισμό περιοχών κινδύνου, 

4 COM(2020)0499.
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καθώς και διαφορετικά μέτρα για τη χρήση μάσκας προσώπου— χωρίς κανενός είδους 
συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ, κατακερματίζοντας έτσι τον κοινό μας χώρο στην ΕΕ και 
την εσωτερική αγορά και περιορίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία·

3. εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
προτείνει σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης 
προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η πρωτοβουλία αυτή δεν παρουσιάστηκε νωρίτερα· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω αυτή την πρωτοβουλία επειγόντως και να προτείνει στα κράτη μέλη πιθανά 
εναρμονισμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου ενός ενιαίου εντύπου εντοπισμού 
ταξιδιωτών για την ΕΕ, με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε ένα σύστημα 
παρακολούθησης που θα καλύπτει όλη την ΕΕ·

4. επαναλαμβάνει την επείγουσα έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για 
να επιδιώξουν ειδική, διαρθρωμένη και αποτελεσματική συνεργασία στο πλαίσιο αυτό· 
πιστεύει ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να προβλέπει την ανάγκη για συντονισμένα 
και εναρμονισμένα μέτρα που σχετίζονται με οποιονδήποτε περιορισμό εντός του 
χώρου Σένγκεν και οποιονδήποτε περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, 
αγαθών και υπηρεσιών εντός της ΕΕ λόγω της κρίσης COVID-19 και της εξέλιξής της, 
και θα πρέπει να αποτρέπει τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, ώστε να 
κατοχυρωθεί έτσι η ασφάλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ σε όλες τις 
πτυχές της καθημερινής τους ζωής και να αποφευχθούν περαιτέρω μη συντονισμένα 
εθνικά μέτρα στο μέλλον·

5. τονίζει ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν και ότι κάθε 
ενδεχόμενος περιορισμός πρέπει να εγκρίνεται από την Επιτροπή ώστε να είναι 
συμβατός με την ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν·

6. τονίζει ότι, προκειμένου να εναρμονιστούν τα περιοριστικά μέτρα για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων εντός της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν ως σημείο 
αναφοράς τα ίδια επίσημα σύνολα δεδομένων, να χρησιμοποιούν τα ίδια κριτήρια και 
να συμφωνούν για την ίδια προσέγγιση βάσει περιφερειών και όχι ολόκληρων χωρών· 
εκφράζει ικανοποίηση για την προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή στην πρότασή της 
για σύσταση του Συμβουλίου και επισημαίνει ότι τα σύνολα δεδομένων που παρέχονται 
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων μπορούν να παράσχουν την 
αναγκαία επίσημη βάση για αυτά τα εναρμονισμένα μέτρα·

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να συγκεντρώσουν πόρους, 
συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών ικανοτήτων, προκειμένου να ανταποκριθούν 
στην αυξημένη ζήτηση στην ΕΕ για εξοπλισμό ατομικής προστασίας, αναπνευστήρες 
και λοιπό ιατρικό εξοπλισμό, εργαστηριακά εφόδια και προϊόντα απολύμανσης, 
γεγονός που θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση του στρατηγικού αποθέματος rescEU·

8. επισημαίνει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας η δέσμευση για εναρμονισμένα μέτρα που 
θα οικοδομήσουν εκ νέου την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να 
αποκατασταθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών και των 
υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς· τονίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν 
περαιτέρω οι ικανότητες διενέργειας τεστ σε όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να 
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καταστεί δυνατή η διενέργεια τεστ για τους ταξιδιώτες· πιστεύει ότι η επένδυση σε 
γρήγορα τεστ για τη νόσο COVID-19 για άτομα που ταξιδεύουν μεταξύ κρατών μελών, 
ιδίως για όσους ταξιδεύουν στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων τους, είναι 
ζωτικής σημασίας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν αμοιβαία τα 
αποτελέσματα των τεστ PCR που διενεργούν, προκειμένου να αποφεύγεται η 
δημιουργία πρόσθετων φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτήσεων μετάφρασης· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα 
ευρύτερης χρήσης των φθηνών τεστ που δίνουν αποτελέσματα σε 15 λεπτά·

9. επισημαίνει την ανησυχητική τάση της μειωμένης συμμόρφωσης με τα μέτρα κατά της 
νόσου COVID-19, της άρνησης της πανδημίας, καθώς και τις εκστρατείες κατά του 
εμβολιασμού, έχοντας παράλληλα υπόψη το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αποφασίζει 
για τη θεραπεία του·

10. υπενθυμίζει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει εφαρμογές ιχνηλάτησης 
για τη νόσο COVID-19· αναμένει ότι η διαλειτουργικότητα των εφαρμογών αυτών θα 
υλοποιηθεί σε επίπεδο ΕΕ έως τον Οκτώβριο, ώστε να διασφαλιστεί η ιχνηλάτηση της 
νόσου COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν περαιτέρω τους πολίτες να χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές, οι 
οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τον γενικό κανονισμό για την 
προστασία των δεδομένων·

11. επισημαίνει τη σημασία της εναρμόνισης για τις παραμεθόριες περιοχές όπου ο αριθμός 
των μετακινούμενων εργαζομένων μεταξύ δύο διαφορετικών κρατών μελών είναι 
υψηλός· επισημαίνει ότι η οικονομία και η ζωή των ανθρώπων στις περιοχές αυτές 
επηρεάζονται από το κλείσιμο των συνόρων με δυσανάλογα αρνητικό τρόπο και ότι 
αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ειδικές εξαιρέσεις και προσαρμογές των κανόνων 
για τις εν λόγω περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές 
τις καταστάσεις, καθώς και να εργαστούν για την εναρμόνιση αυτών των ειδικών 
μέτρων· πιστεύει ότι η μεγαλύτερη εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με την 
κυκλοφορία στις παραμεθόριες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα επωφελής για τη λειτουργία 
ολόκληρης της εσωτερικής αγοράς και του χώρου Σένγκεν και τελικά, ως εκ τούτου, 
για την ΕΕ στο σύνολό της·

12. επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να ακολουθηθεί μια εμπορική πολιτική της ΕΕ 
επικεντρωμένη στην ανοικτή στρατηγική αυτονομία που στηρίζει τη διαφοροποίηση 
και την ανθεκτικότητα όσον αφορά τις αλυσίδες εφοδιασμού, με επίκεντρο ένα ανοικτό 
και βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η παγκόσμια διαθεσιμότητα προϊόντων, και να συμπληρωθεί από ένα 
ταμείο στρατηγικής διαφοροποίησης της αλυσίδας εφοδιασμού για την ενεργό στήριξη 
των εταιρειών της ΕΕ·

13. υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατός, ούτε και επιθυμητός, ο πλήρης επαναπατρισμός 
όλων των αλυσίδων εφοδιασμού στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας οικονομίας· επισημαίνει 
ότι ένα ευρύ δίκτυο δίκαιων και ορθώς εφαρμοζόμενων συμφωνιών ελεύθερων 
συναλλαγών (ΣΕΣ), σε συνδυασμό με ένα πλήρως λειτουργικό πολυμερές σύστημα 
εμπορίου, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και ένα επιχειρησιακό 
δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο στον πυρήνα του, είναι ο καλύτερος τρόπος 
εξασφάλισης της διαθεσιμότητας πολλαπλών πηγών για την παραγωγή βασικών 
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προϊόντων, και ότι τα ρυθμιστικά πρότυπα συγκλίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, με 
αποτέλεσμα να διασφαλίζεται ένα ισχυρό παγκόσμιο πλαίσιο καινοτομίας που 
συμπληρώνει την ευρωπαϊκή παραγωγή·

Μακροπρόθεσμη προοπτική: ένα στρατηγικό σχέδιο για το μέλλον με νέα εργαλεία

14. υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της περιόδου περιορισμού της 
κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας COVID-19 στις αρχές του τρέχοντος έτους, η ΕΕ και 
η εσωτερική αγορά τέθηκαν εν μέρει σε ακινησία, με ακραίες συνέπειες για τους 
πολίτες και την οικονομία της ΕΕ, διότι βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισμός προστασίας, δεν μπόρεσαν να 
κυκλοφορήσουν στην αγορά, και διότι ανεστάλη η ελεύθερη κυκλοφορία, ακόμη και 
για πρόσωπα που εργάζονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και σε άλλες 
βασικές υπηρεσίες· πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ θα πρέπει να αντλήσει διδάγματα από 
αυτή την εμπειρία και να αναπτύξει ένα στρατηγικό σχέδιο με τα απαραίτητα 
εναρμονισμένα και συντονισμένα εργαλεία για την αντιμετώπιση παρόμοιων 
καταστάσεων, προκειμένου να αποφευχθεί άλλη στασιμότητα ή διατάραξη ολόκληρης 
της εσωτερικής αγοράς και του χώρου Σένγκεν και —εν τέλει— της ΕΕ στο σύνολό 
της·

15. επαναλαμβάνει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων 
να παραδίδονται ανά πάσα στιγμή σε ολόκληρη την ΕΕ βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισμός προστασίας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση για μια αναβαθμισμένη οδηγία για τις διασυνοριακές υποδομές ζωτικής 
σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής ελεύθερη κυκλοφορία βασικών 
αγαθών και υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους κρίσης, όπως η 
πανδημία·

16. υπενθυμίζει ότι έχουν παρατηρηθεί στην εσωτερική αγορά απάτες και μη ασφαλή 
προϊόντα που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19 και η μεγαλύτερη διάδοσή τους 
σημειώθηκε όταν ξεκίνησε η κρίση, στις αρχές του τρέχοντος έτους, με κίνδυνο 
ενδεχόμενης βλάβης για τους καταναλωτές· επαναλαμβάνει ότι ο νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες και η αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την ασφάλεια 
των προϊόντων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες μπορούν να 
λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη πιθανών καταχρήσεων εις βάρος των καταναλωτών· 
επισημαίνει ότι, ενώ η οδηγία για τις υπηρεσίες δικτύου και πληροφοριών έκανε ένα 
πρώτο βήμα προς την κυβερνοασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία έχει ενισχυθεί 
με την πράξη για την κυβερνοασφάλεια, αυτό που απαιτείται, στον απόηχο της κρίσης, 
είναι μια ολιστική θεώρηση της κυβερνοασφάλειας και όλων των σχετικών κρίσιμης 
σημασίας υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει και να επιταχύνει τη διαδικασία 
για τη δημιουργία μέσων που θα διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα των βασικών 
ψηφιακών υποδομών σε επίπεδο ΕΕ·

17. καλεί την Επιτροπή να μεταρρυθμίσει τη διακυβέρνηση του χώρου Σένγκεν υπό το φως 
νέων προκλήσεων, όπως η νόσος COVID-19· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης όλων των κρατών μελών 
στον χώρο Σένγκεν, προκειμένου τα συντονισμένα και εναρμονισμένα μέτρα να 
εφαρμόζονται εξίσου σε ολόκληρη την Ένωση και να ωφελούν εξίσου όλους τους 
πολίτες που διαμένουν σε αυτήν·



RE\1213200EL.docx 7/7 PE655.448v01-00

EL

°

° °

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Πρόεδρο της 
Επιτροπής, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στην Προεδρία του 
Συμβουλίου.


