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Rezoluția Parlamentului European referitoare la COVID-19 coordonarea la nivelul UE 
a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și 
piața unică
(2020/YYYY(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere articolele 67, 114 și 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE 
pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale1,

– având în vedere Rezoluția sa din 19 iunie 2020 referitoare la situația din spațiul 
Schengen în urma epidemiei de COVID-192,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 iulie 2020 referitoare la strategia UE post-COVID-
19 în domeniul sănătății publice3,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât în mai multe state membre numărul de cazuri de COVID-19 a crescut 
semnificativ începând cu luna iunie și întrucât autoritățile naționale și alți experți leagă 
această creștere de o creștere semnificativă a numărului de deplasări pe timp de vară;

B. întrucât este necesară o acțiune coordonată a statelor membre pentru a evita subminarea 
credibilității măsurilor de combatere a COVID-19;

C. întrucât limitările liberei circulații instituite de statele membre nu au fost întotdeauna în 
concordanță cu nivelurile de risc reale, în unele cazuri fiind impuse limitări stricte cum 
ar fi închiderea frontierelor în țări cu rate de infectare scăzute;

D. întrucât libera circulație a persoanelor, mărfurilor și serviciilor este un pilon esențial al 
celor patru libertăți pe care se bazează funcționarea pieței interne;

E. întrucât integritatea spațiului Schengen trebuie menținută;

F. întrucât în cursul verii trecute statele membre au instituit restricții necoordonate asupra 
liberei circulații a persoanelor în cadrul UE în legătură cu criza sanitară generată de 
epidemia de COVID-19; întrucât toate aceste măsuri fragmentează grav piața internă;

G. întrucât de la începutul răspândirii pe scară largă a COVID-19 în UE, la începutul 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0054.
2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0175.
3 Texte adoptate, P9_TA(2020)0205.
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acestui an, Parlamentul a solicitat în repetate rânduri Comisiei și statelor membre 
să adopte măsuri armonizate privind libera circulație a persoanelor și a mărfurilor în 
cadrul pieței interne;

H. întrucât la începutul primului val al pandemiei de COVID-19 unele state membre au 
introdus restricții la export pentru anumite echipamente individuale de protecție; 
întrucât o directivă privind infrastructurile critice transfrontaliere care asigură 
permanent furnizarea de bunuri și servicii critice în toate statele membre ale UE este de 
o importanță crucială;

I. întrucât Comisia a propus o recomandare a Consiliului pentru o abordare coordonată a 
limitării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-194;

J. întrucât UE trebuie să planifice în perspectivă noi instrumente care i-ar permite să facă 
față posibilei continuări a pandemiei de COVID-19 și/sau unei alte posibile crize 
similare,

Perspectiva pe termen scurt: nevoia urgentă de măsuri armonizate în cadrul pieței interne

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la creșterea numărului de cazuri de COVID-
19 în mai multe state membre începând cu luna iunie și face apel la un răspuns mult mai 
bine coordonat din partea statelor membre pentru a spori credibilitatea și, implicit, 
eficiența măsurilor de combatere a pandemiei;

2. subliniază că, odată cu recenta creștere a numărului noilor cazuri de COVID-19 în UE, 
statele membre au luat din nou măsuri noi, diverse și necoordonate privind libera 
circulație a persoanelor care călătoresc înspre sau dinspre alte țări ale UE și, în unele 
cazuri, și-au închis frontierele; subliniază că fiecare stat membru a introdus propriile 
măsuri – de la carantină obligatorie sau recomandată (de 7, 10 sau 14 zile) și/sau 
obligativitatea prezentării la sosire a unui rezultat negativ la testul de reacție de 
polimerizare în lanț (PCR) (care trebuie să fie efectuat într-un interval precedent de 48 
până la 72 de ore), formulare naționale diferite de localizare a călătorilor, utilizări 
diferite de coduri de culoare și criterii diferite de definire a zonelor de risc până la 
măsuri diferite privind utilizarea măștilor – fără niciun fel de coordonare la nivelul UE, 
fragmentând astfel spațiul comun al UE și piața internă și limitând libertatea de 
circulație;

3. de aceea, salută inițiativa Comisiei de a propune o recomandare a Consiliului privind o 
abordare coordonată a limitării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19, 
dar regretă că această inițiativă nu a apărut mai devreme; invită Comisia să dezvolte 
urgent această inițiativă și să propună statelor membre posibile măsuri armonizate, 
inclusiv un formular unic de localizare a călătorilor în UE, cu scopul de a genera 
încredere într-un sistem de monitorizare la nivelul UE;

4. își reiterează apelul urgent adresat Comisiei și statelor membre de a desfășura o 
cooperare specifică, structurată și eficace în acest context; consideră că o astfel de 
cooperare ar trebui să anticipeze nevoia de măsuri coordonate și armonizate în legătură 
cu orice restricție în spațiul Schengen și cu orice restricție privind libera circulație a 

4 COM(2020)0499.

file://tradstudiopproj/PWF$/WF_VE/Unit%20Projects/FdR/1213200/en-GB/COM(2020)0499.
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persoanelor, a bunurilor și a serviciilor în cadrul UE din cauza crizei generate de 
pandemia de COVID-19 și de evoluția acesteia, și că ar trebui să împiedice 
fragmentarea pieței interne, asigurând astfel siguranța cetățenilor și a întreprinderilor 
din UE sub toate aspectele vieții lor cotidiene și evitând în viitor adoptarea unor alte 
măsuri naționale necoordonate;

5. subliniază că integritatea spațiului Schengen trebuie menținută și că orice posibilă 
restricție trebuie să fie autorizată de Comisie pentru a fi compatibilă cu integritatea 
aceasta;

6. subliniază că, pentru a armoniza măsurile restrictive cu libera circulație a persoanelor în 
UE, statele membre ar trebui să se raporteze la aceleași seturi de date oficiale, să 
utilizeze aceleași criterii și să convină asupra aceleiași abordări focalizate pe regiuni și 
nu pe întreg teritoriul țărilor; salută abordarea adoptată de Comisie în propunerea sa de 
recomandare a Consiliului și subliniază că seturile de date furnizate de Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor pot constitui baza oficială necesară pentru 
aceste măsuri armonizate;

7. subliniază că este important ca statele membre să poată pune în comun resursele, 
inclusiv capacitățile de producție, pentru a răspunde cererii din ce în ce mai mari de 
echipamente de protecție personală, de ventilatoare și de alte echipamente medicale, de 
materiale de laborator și de produse de igienizare de la nivelul UE, ceea ce ar contribui 
și la consolidarea rezervelor din stocul strategic rescEU;

8. subliniază că este esențial să se ia măsuri armonizate care să restabilească încrederea 
între statele membre pentru a relua libera circulație a persoanelor, a bunurilor și a 
serviciilor în cadrul pieței interne; subliniază că ar trebui sporite în continuare 
capacitățile de testare din toate statele membre, pentru a permite testarea călătorilor; 
consideră că sunt esențiale investițiile în testarea rapidă pentru COVID-19 a persoanelor 
care călătoresc între statele membre, în special a celor care călătoresc ca parte a 
activităților lor obișnuite; îndeamnă statele membre să își recunoască reciproc 
rezultatele obținute prin metoda PCR pentru a evita crearea de obstacole suplimentare în 
calea liberei circulații, inclusiv cerințe legate de traducere; solicită Comisiei să evalueze 
posibilitatea utilizării pe scară mai largă de teste de 15 minute ieftine;

9. subliniază tendința îngrijorătoare de scădere a gradului de respectare a măsurilor anti-
COVID, campaniile de negare a pandemiei și antivaccinare, ținând seama, în același 
timp, de dreptul fiecărei persoane de a decide în legătură cu propriul tratament;

10. reamintește că majoritatea statelor membre au dezvoltat aplicații de urmărire a infectării 
cu COVID-19; se așteaptă ca aceste aplicații să devină interoperabile la nivelul UE până 
în luna octombrie, astfel încât să se asigure o localizare a COVID-19 la nivelul UE; 
îndeamnă Comisia și statele membre să încurajeze în continuare cetățenii să utilizeze 
aceste aplicații, care ar trebui să respecte pe deplin Regulamentul general privind 
protecția datelor;

11. subliniază importanța pe care o are armonizarea pentru regiunile de frontieră în care 
numărul de navetiști între două state membre este mare; subliniază că economia și 
viețile oamenilor din aceste regiuni sunt afectate de închiderea frontierelor într-un mod 
disproporționat și că mai multe state membre au introdus excepții și adaptări speciale 
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ale normelor pentru aceste regiuni; invită statele membre să acorde o atenție deosebită 
acestor situații și, de asemenea, să depună eforturi pentru armonizarea acestor măsuri 
speciale; consideră că o mai mare armonizare a normelor privind circulația în regiunile 
de frontieră ar fi extrem de benefică pentru funcționarea întregii piețe interne și a 
spațiului Schengen și, astfel, a UE în ansamblu;

12. reamintește nevoia ca UE să urmărească o politică comercială axată pe autonomie 
strategică deschisă, care sprijină diversificarea și reziliența în lanțurile de aprovizionare, 
având în centru un sistem comercial multilateral deschis și bazat pe reguli, care să 
asigure disponibilitatea globală a produselor și care să fie completat de un fond strategic 
de diversificare a lanțului de aprovizionare pentru a sprijini în mod activ întreprinderile 
din UE;

13. subliniază că într-o economie globală o repatriere completă a lanțurilor de aprovizionare 
medicală nu este nici posibilă, nici de dorit; subliniază că o vastă rețea de acorduri de 
liber schimb (ALS) echitabile și adecvat implementate, împreună cu un sistem 
comercial multilateral complet funcțional și având în centru Organizația Mondială a 
Comerțului un mecanism funcțional de soluționare a litigiilor constituie cea mai bună 
modalitate de a garanta disponibilitatea mai multor surse de producție pentru produsele 
de bază și convergența standardelor de reglementare la nivel mondial, asigurând un 
cadru global de inovare care să completeze producția europeană;

Perspectiva pe termen lung: un plan strategic pentru viitor care să prevadă noi instrumente

14. reamintește că în prima parte a perioadei de restricții în contextul pandemiei de COVID-
19 din cursul acestui an, funcționarea UE și a pieței interne a fost parțial blocată, cu 
consecințe grave pentru cetățenii UE și pentru economia acesteia, deoarece bunurile de 
bază, cum ar fi alimentele, dispozitivele medicale sau echipamentele de protecție nu 
puteau circula, iar libera circulație, chiar și pentru cei care lucrează în domeniul 
asistenței medicale și al altor servicii de bază, a fost suspendată; este ferm convins că 
UE ar trebui să învețe din această experiență, implementând un plan strategic cu 
instrumentele armonizate și coordonate necesare pentru a face față unor situații similare, 
pentru a preveni un alt blocaj sau perturbarea întregii piețe interne și a spațiului 
Schengen și – în ultimă instanță – a UE în ansamblul său;

15. reiterează că este esențial pentru viața cotidiană a oamenilor ca distribuirea bunurilor de 
bază cum ar fi alimentele, dispozitivele medicale sau echipamentele de protecție să 
funcționeze în permanență în întreaga UE; invită Comisia să prezinte o propunere de 
modificare a unei directive actualizate privind infrastructura transfrontalieră critică 
pentru a asigura libera circulație continuă a bunurilor și serviciilor de bază pe piața 
internă pe timp de criză, cum ar fi o pandemie;

16. reamintește că în contextul pandemiei de COVID-19 pe piața internă s-au desfășurat 
escrocherii și au circulat produse nesigure, mai ales la începutul crizei, putând aduce 
prejudicii consumatorilor; reamintește că Legea privind serviciile digitale și revizuirea 
legislației actuale privind siguranța produselor ar trebui să garanteze că platformele 
online pot lua măsuri pentru a preveni eventualele abuzuri împotriva consumatorilor; 
subliniază că, deși Directiva privind rețelele și serviciile informatice a făcut un prim pas 
către crearea unei securități cibernetice la nivel european, stimulată de Regulamentul 
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privind securitatea cibernetică, după criză a devenit necesară adoptarea unei perspective 
de ansamblu asupra securității cibernetice și tuturor serviciilor critice relevante; invită 
Comisia să consolideze și să accelereze procesul de creare a unor instrumente care să 
asigure reziliența infrastructurilor digitale esențiale la nivelul UE;

17. invită Comisia să reformeze guvernanța Schengen în lumina noilor situații dificile 
precum COVID-19; invită statele membre să își intensifice eforturile pentru a finaliza 
integrarea tuturor statelor membre în spațiul Schengen, pentru ca măsurile coordonate și 
armonizate să se aplice egal în întreaga Uniune și să aducă beneficii în mod egal tuturor 
cetățenilor care își au reședința în spațiul Schengen;

°

° °

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintei 
Comisiei, Președintelui Consiliului European și Președinției în exercițiu a Consiliului.


