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B9-0257/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Covid-19: ES veiktā veselības jomas novērtēšanas un 
riska klasifikācijas koordinēšana un attiecībā uz Šengenas zonu un vienoto tirgu radītās 
sekas
(2020/YYYY(RSP))

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 3. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 67., 114. un 168. pantu,

– ņemot vērā 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES rīcību Covid-19 
pandēmijas un tās seku apkarošanai1,

– ņemot vērā 2020. gada 19. jūnija rezolūciju par stāvokli Šengenas zonā pēc Covid-19 
uzliesmojuma2,

– ņemot vērā 2020. gada 10. jūlija rezolūciju par ES sabiedrības veselības stratēģiju pēc 
Covid-19 pandēmijas3,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu, 

A. tā kā vairākās dalībvalstīs kopš jūnija ir ievērojami palielinājies Covid-19 gadījumu 
skaits un tā kā valstu iestādes un citi eksperti šo pieaugumu lielā mērā saista ar 
ceļošanas palielināšanos vasarā;

B. tā kā ir vajadzīga koordinēta dalībvalstu rīcība, lai izvairītos no tā, ka tiek mazināta 
Covid-19 apkarošanas pasākumu ticamība;

C. tā kā dalībvalstu noteiktie brīvas pārvietošanās ierobežojumi ne vienmēr ir bijuši 
atbilstoši faktiskajiem riska līmeņiem, jo dažos gadījumos valstīs ar zemu inficēšanās 
līmeni tika noteikti stingri ierobežojumi, piemēram, robežu slēgšana;

D. tā kā personu brīva pārvietošanās un preču un pakalpojumu brīva aprite ir būtiski četru 
brīvību pīlāri, kas ir iekšējā tirgus pareizas darbības pamatā;

E. tā kā ir jāsaglabā Šengenas zonas integritāte;

F. tā kā nesenajā vasaras periodā dalībvalstis saistībā ar Covid-19 veselības krīzi noteica 
nekoordinētus ierobežojumus cilvēku pārvietošanās brīvībai ES; tā kā visi šie pasākumi 
nopietni sadrumstalo iekšējo tirgu;

G. tā kā kopš Covid-19 plašākas izplatīšanās Eiropas Savienībā šā gada sākumā Parlaments 
ir atkārtoti aicinājis Komisiju un dalībvalstis pieņemt saskaņotus pasākumus attiecībā uz 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0054.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0175.
3 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0205.
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personu brīvu pārvietošanos un preču brīvu apriti iekšējā tirgū;

H. tā kā Covid-19 pandēmijas pirmā viļņa sākumā dažas dalībvalstis ieviesa eksporta 
ierobežojumus atsevišķiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem; tā kā ārkārtīgi 
svarīga ir direktīva par pārrobežu kritisko infrastruktūru, kas nodrošina kritiski svarīgu 
preču un pakalpojumu pastāvīgu sniegšanu visās ES dalībvalstīs;

I. tā kā Komisija ierosināja Padomes ieteikumu par saskaņotu pieeju brīvas pārvietošanās 
ierobežošanai, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju4;

J. tā kā Eiropas Savienībai ir savlaicīgi jāplāno jauni instrumenti, kas ļautu tai pārvarēt 
iespējamu Covid-19 pandēmijas turpināšanos un/vai citu iespējamu līdzīga veida krīzi;

Īstermiņa perspektīva: iekšējā tirgū steidzami nepieciešamie saskaņotie pasākumi

1. pauž dziļas bažas par to, ka kopš jūnija vairākās dalībvalstīs ir palielinājies Covid-19 
gadījumu skaits, un prasa dalībvalstīm daudz saskaņotāk reaģēt, lai palielinātu 
pandēmijas apkarošanas pasākumu ticamību un līdz ar to arī efektivitāti;

2. uzsver, ka, ņemot vērā neseno Covid-19 gadījumu skaita pieaugumu visā ES, 
dalībvalstis atkal ir veikušas jaunus, atšķirīgus un nekoordinētus pasākumus attiecībā uz 
to personu brīvu pārvietošanos, kuras ceļo uz citām ES valstīm vai ieceļo no tām, un 
dažos gadījumos ir slēgušas savas robežas; norāda, ka katra dalībvalsts ir ieviesusi savus 
valsts pasākumus — sākot ar obligātu vai ieteicamu karantīnu (kas ilgst 7, 10 vai 14 
dienas) un/vai negatīviem polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) testiem pēc ierašanās 
(kuriem jābūt 48 līdz 72 stundas veciem), kā arī dažādām valsts ceļotāju atrašanās vietas 
noteikšanas formām, dažādu krāsu koda izmantošanu un atšķirīgiem kritērijiem riska 
zonu noteikšanai un dažādiem pasākumiem attiecībā uz sejas masku izmantošanu — 
bez jebkādas koordinācijas ES līmenī, tādējādi sadrumstalojot mūsu kopējo tirgu un 
pārvietošanās brīvību;

3. tāpēc atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu ierosināt Padomes ieteikumu par koordinētu 
pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, taču pauž 
nožēlu par to, ka šī iniciatīva netika iesniegta agrāk; aicina Komisiju steidzami turpināt 
attīstīt šo iniciatīvu un ierosināt dalībvalstīm iespējamus saskaņotus pasākumus, tostarp 
vienotu ES ceļotāju atrašanās vietas noteikšanas veidlapu, lai radītu uzticēšanos ES 
mēroga uzraudzības sistēmai;

4. atkārtoti pauž steidzamu aicinājumu Komisijai un dalībvalstīm turpināt mērķtiecīgu, 
strukturētu un efektīvu sadarbību šajā kontekstā; uzskata, ka šādai sadarbībai būtu 
jāprognozē vajadzība pēc koordinētiem un saskaņotiem pasākumiem saistībā ar 
jebkādiem ierobežojumiem Šengenas zonā un jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz 
personu brīvu pārvietošanos un preču un pakalpojumu brīvu apriti Eiropas Savienībā 
Covid-19 krīzes un tās attīstības dēļ, un tai būtu jānovērš iekšējā tirgus sadrumstalotība, 
tādējādi nodrošinot noteiktību ES pilsoņiem un uzņēmumiem visos viņu ikdienas dzīves 
aspektos un izvairoties no turpmākiem nekoordinētiem valstu pasākumiem nākotnē;

5. uzsver, ka ir jāsaglabā Šengenas zonas integritāte un ka jebkuram potenciālam 

4 COM(2020)0499.

file://tradstudiopproj/PWF$/WF_VE/Unit%20Projects/FdR/1213200/en-GB/COM(2020)0499.
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ierobežojumam ir jābūt Komisijas atļautam, lai tas būtu saderīgs ar Šengenas zonas 
integritāti;

6. uzsver, ka, lai saskaņotu ierobežojošus pasākumus attiecībā uz personu brīvu 
pārvietošanos Eiropas Savienībā, dalībvalstīm būtu jāatsaucas uz vienām un tām pašām 
oficiālajām datu kopām, jāizmanto vieni un tie paši kritēriji un jāvienojas par tādu pašu 
pieeju, kuras pamatā ir reģioni, nevis veselas valstis; atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto 
Padomes ieteikumu un norāda, ka datu kopas, ko sniedz Eiropas Slimību profilakses un 
kontroles centrs, var nodrošināt nepieciešamo oficiālo pamatu šiem saskaņotajiem 
pasākumiem;

7. uzsver, ka ir svarīgi, lai dalībvalstis varētu apvienot resursus, tostarp ražošanas jaudas, 
lai nodrošinātu, ka ES var tikt apmierināts augošais pieprasījums pēc individuālajiem 
aizsardzības līdzekļiem, ventilatoriem un citām medicīniskām iekārtām, laboratorijas 
aprīkojuma un sanitārajiem produktiem, kas arī palīdzētu palielināt rescEU stratēģisko 
krājumu rezerves;

8. norāda, ka būtiska ir apņemšanās veikt saskaņotus pasākumus, kas atjaunos uzticēšanos 
starp dalībvalstīm, lai atjaunotu personu brīvu pārvietošanos un preču un pakalpojumu 
brīvu apriti iekšējā tirgū; uzsver, ka testēšanas spējas visās dalībvalstīs būtu vēl vairāk 
jāpalielina, lai varētu pārbaudīt ceļotājus; uzskata, ka izšķiroša nozīme ir investīcijām 
ātros Covid-19 testos cilvēkiem, kuri ceļo starp dalībvalstīm, jo īpaši tiem, kuri ceļo 
savas parastās darbības ietvaros; mudina dalībvalstis savstarpēji atzīt citu dalībvalstu 
PĶR testu rezultātus, lai neradītu papildu šķēršļus brīvai apritei, tostarp tulkošanas 
prasības; aicina Komisiju izvērtēt iespēju plašāk izmantot lētus 15 minūšu testus;

9. vērš uzmanību uz tādām satraucošām tendencēm kā pret Covid vērsto pasākumu 
neievērošana, pandēmijas noliegšana un pretvakcinācijas kampaņas, vienlaikus paturot 
prātā ikvienas personas tiesības lemt par savu ārstēšanu;

10. atgādina, ka lielākā daļa dalībvalstu ir izstrādājušas Covid-19 izsekošanas lietotnes; 
sagaida, ka līdz oktobrim ES līmenī tiks īstenota šo lietotņu sadarbspēja, lai nodrošinātu 
ES mēroga Covid-19 izsekošanu; mudina Komisiju un dalībvalstis arī turpmāk mudināt 
iedzīvotājus izmantot šīs lietotnes, kurām būtu pilnībā jāatbilst Vispārīgajai datu 
aizsardzības regulai;

11. norāda uz to, cik svarīga ir saskaņošana pierobežas reģionos, kur ir liels svārstmigrējošo 
personu skaits starp divām dažādām dalībvalstīm; norāda, ka šo reģionu ekonomiku un 
iedzīvotāju dzīvi nesamērīgi negatīvi ietekmē robežu slēgšana un ka vairākas 
dalībvalstis šiem reģioniem ir ieviesušas īpašus izņēmumus un noteikumu 
pielāgojumus; aicina dalībvalstis pievērst īpašu uzmanību šīm situācijām un arī strādāt 
pie šo īpašo pasākumu saskaņošanas; uzskata, ka lielāka pārvietošanās noteikumu 
saskaņošana pierobežas reģionos ļoti labvēlīgi ietekmētu visa iekšējā tirgus un Šengenas 
zonas darbību un tādējādi galu galā arī ES kopumā;

12. atkārtoti norāda uz nepieciešamību īstenot tādu ES tirdzniecības politiku, kas vērsta uz 
atvērtu stratēģisko autonomiju, atbalstot piegādes ķēžu dažādošanu un noturību, 
paredzot tās centrā atvērtu, uz noteikumiem balstītu daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
lai nodrošinātu globālu produktu pieejamību, un papildinot to ar stratēģisku piegādes 
ķēdes dažādošanas fondu, lai aktīvi atbalstītu ES uzņēmumus;



RE\1213200LV.docx 5/6 PE655.488v01-00

LV

13. uzsver, ka globālā ekonomikā pilnīga visu piegādes ķēžu repatriācija nav nedz 
iespējama, nedz vēlama; uzsver, ka plašs taisnīgu un labi īstenotu brīvās tirdzniecības 
nolīgumu (BTN) tīkls kopā ar pilnībā funkcionējošu daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
ar Pasaules Tirdzniecības organizāciju un tās centrā esošu pilnībā funkcionējošu 
Apelācijas institūciju ir labākais veids, kā garantēt, lai būtu pieejami vairāki svarīgāko 
produktu ražošanas avoti un lai panāktu regulējuma standartu konverģenci visā pasaulē, 
tā nodrošinot spēcīgu pasaules mēroga inovācijas sistēmu, kas papildina Eiropas 
ražošanu;

Ilgtermiņa perspektīva: stratēģisks plāns nākotnei ar jauniem instrumentiem

14. atgādina, ka šā gada sākumā Covid-19 pandēmijas norobežošanas perioda pirmajā daļā 
ES un iekšējais tirgus tika daļēji apturēts, radot ārkārtējas sekas ES iedzīvotājiem un 
ekonomikai, jo nevarēja plūst tādas pirmās nepieciešamības preces kā pārtika, 
medicīnas ierīces vai aizsarglīdzekļi un tika apturēta pārvietošanās brīvība pat attiecībā 
uz cilvēkiem, kas strādā veselības aprūpē un citos būtiskos pakalpojumos; pauž stingru 
pārliecību, ka ES būtu jāmācās no šīs pieredzes, izmantojot stratēģisku plānu ar 
nepieciešamajiem saskaņotajiem un koordinētajiem instrumentiem līdzīgu situāciju 
risināšanai, lai novērstu turpmāku pārtraukumu vai traucējumus visā iekšējā tirgū un 
Šengenas zonā un — galu galā — Eiropas Savienībā kopumā;

15. atgādina, ka ir ļoti svarīgi, lai cilvēku ikdienas dzīvē visu laiku visā ES tiktu piegādātas 
pirmās nepieciešamības preces, piemēram, pārtika, medicīnas ierīces vai aizsardzības 
aprīkojums; aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu atjauninātai direktīvai par 
kritisko pārrobežu infrastruktūru, lai nodrošinātu būtisku preču un pakalpojumu brīvu 
apriti iekšējā tirgū krīzes laikā, piemēram, pandēmijas laikā;

16. atgādina par krāpniecību saistībā ar Covid-19 un nedrošu produktu apriti iekšējā tirgū 
un to, ka šīs parādības bija īpaši izplatītas šī gada krīzes sākumā, radot patērētājiem 
potenciālu kaitējumu; atkārtoti norāda, ka ar Digitālo pakalpojumu aktu un pašreizējo 
produktu drošuma tiesību aktu pārskatīšanu būtu jānodrošina, ka tiešsaistes platformas 
var rīkoties, lai nepieļautu iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu pret patērētājiem; norāda, 
ka, lai gan Tīklu un informācijas pakalpojumu direktīva spēra pirmo soli ceļā uz Eiropas 
mēroga kiberdrošību, ko veicināja Kiberdrošības akts, pēc krīzes ir nepieciešams 
holistisks skatījums uz kiberdrošību un visiem attiecīgajiem kritiski svarīgajiem 
pakalpojumiem; aicina Komisiju stiprināt un paātrināt procesu, kas vērsts uz tādu 
instrumentu izveidi, kuri nodrošina ES mēroga būtisko digitālo infrastruktūru noturību;

17. aicina Komisiju reformēt Šengenas pārvaldību, ņemot vērā tādas jaunas problēmas kā 
Covid-19; aicina dalībvalstis pastiprināt centienus pabeigt visu dalībvalstu integrāciju 
Šengenas zonā, lai koordinētus un saskaņotus pasākumus vienādi piemērotu visā 
Savienībā un sniegtu vienādu labumu visiem tās iedzīvotājiem;

°

° °

18. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētājai, Eiropadomes 
priekšsēdētājam un pašreizējai Padomes prezidentvalstij.
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