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B9-0259/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o COVID-19: Koordinácia zdravotných posúdení a 
klasifikácie rizík na úrovni EÚ
(2020/2780(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ),– so zreteľom na 
článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako aj na jej články 4, 6, 9, 21 
ods. 1, 67 ods. 2, 114, 153, 151 a 191,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „charta”), a najmä na 
jej články 35 a 45,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 
2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez 
hranice (Kódex schengenských hraníc)1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovaných opatreniach EÚ na 
boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2020 o situácii v schengenskom priestore po 
vypuknutí pandémie COVID‑193,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júla 2020 o stratégii EÚ v oblasti verejného 
zdravia po skončení pandémie COVID-194,

– so zreteľom na najnovšiu správu o hrozbách pre prenosné choroby (CDTR) Európskeho 
centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a na usmernenia ECDC v oblasti 
verejného zdravia a protokoly ohlasovania týkajúce sa COVID-19,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. 
februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci 
cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého 
meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/915,

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

A. keďže pandémia COVID-19 prešla z akútnej fázy do fázy riadenia chronického rizika; 
keďže sa zdá pravdepodobné, že vírus zostane aktívny dovtedy, kým sa nenájde účinná 
a bezpečná očkovacia látka a neposkytne sa vo veľkých množstvách na zabezpečenie 
riadnej ochrany vo veľmi veľkej časti svetovej populácie; keďže to znamená, že v 

1 Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1.
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
3 Prijaté texty, P9_TA(2020)0163.
4 Prijaté texty, P9_TA(2020)0205.
5 Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1.
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ťažkých podmienkach budeme žiť ešte aspoň niekoľko mesiacov;

B. keďže intenzita šírenia vírusu sa v jednotlivých členských štátoch a v jednotlivých 
regiónoch toho istého členského štátu výrazne líši;

C. keďže v dôsledku bežnej chrípkovej sezóny sa s najväčšou pravdepodobnosťou zvýši 
počet ľudí s miernymi symptómami, ktorí budú testovaní;

D. keďže testovacie kapacity v niektorých členských štátoch stále nie sú dostatočné; keďže 
ľudia musia niekedy na výsledky svojich testov na COVID-19 čakať niekoľko dní; 
keďže to výrazne ovplyvňuje ich schopnosť pracovať a cestovať;

E. keďže niektoré členské štáty odmietajú uznať akýkoľvek druh testu COVID-19, ktorý sa 
vykonal v inom členskom štáte; keďže táto nedôvera výrazne komplikuje životy ľudí;

F. keďže porovnávanie údajov v rámci EÚ sťažujú rozdielne prístupy k zberu údajov o 
ochorení COVID-19;

G. keďže ešte stále neexistuje harmonizovaná metodika zberu a hodnotenia počtu 
infikovaných osôb ani harmonizovaná metodika týkajúca sa „semaforov“ COVID-19; 
keďže v dôsledku tejto nedostatočnej harmonizácie sa údaje o nakazených osobách 
často vykladajú v jednotlivých členských štátoch tak, že tie následne prijímajú 
nesprávne rozhodnutia a zavádzajú zmeny vo svojich „semaforoch“ COVID-19, čo 
vedie k neprimeranej diskriminácii občanov z iných členských štátov;

H. keďže reakcia EÚ na pandémiu COVID-19 je doteraz poznačená nedostatočnou 
koordináciou medzi členskými štátmi a s inštitúciami EÚ, pokiaľ ide o koordináciu 
opatrení v oblasti verejného zdravia vrátane obmedzenia pohybu osôb v rámci hraníc a 
cez hranice a pozastaveného uplatňovania ďalších práv a právnych predpisov; keďže 
väčšina členských štátov obnovila kontroly vnútorných hraníc alebo takéto hranice 
uzavrela, či už čiastočne alebo úplne, alebo ich zatvorila pre určité typy cestujúcich 
vrátane občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín s 
pobytom na ich území alebo na území iného členského štátu;

I. keďže mnohí Európania sa museli systematicky riadiť rôznymi pravidlami nielen v 
závislosti od miesta ich bydliska, ale aj od ich cieľovej destinácie; keďže táto 
nedostatočná koordinácia počas letného obdobia viedla k dezorganizovaným kontrolám 
a opatreniam na hraniciach, ako aj letiskách a železničných staniciach;

J. keďže kríza spôsobená ochorením COVID-19 mala a stále má významné zdravotné 
dôsledky a v mnohých prípadoch aj veľmi výrazný negatívny vplyv na základné práva a 
vzájomné výmeny v oblasti hospodárstva, vedy, cestovného ruchu a kultúry;

K. keďže poskytovanie zdravotnej starostlivosti je predovšetkým v právomoci členských 
štátov, no verejné zdravie je spoločnou právomocou členských štátov a Únie;

L. keďže Európska únia má v rámci súčasných parametrov zmlúv ešte priestor dosahovať 
lepšie výsledky v oblasti politiky verejného zdravia; keďže ustanovenia zmlúv o 
verejnom zdraví sa stále nedostatočne využívajú z pohľadu záväzkov, na ktorých 
plnenie by sa mohli použiť;
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M. keďže cezhraničné hrozby sa dajú riešiť len spoločne, a preto si vyžadujú spoluprácu a 
solidaritu celej Únie;

N. keďže opatrenia prijaté členskými štátmi vrátane kontrol vnútorných hraníc ovplyvňujú 
práva a slobody ľudí zakotvené v práve Únie; keďže opatrenia prijaté členskými štátmi 
alebo Úniou by mali vždy dodržiavať základné práva; keďže tieto opatrenia by mali byť 
striktne nevyhnutné, primerané, dočasné a rozsahom obmedzené; keďže vzájomná 
solidarita členských štátov nie je možnosťou, ale zmluvnou povinnosťou;

O. keďže môže byť veľmi zložité nájsť správne a aktuálne informácie o vnútroštátnych, 
regionálnych a miestnych opatreniach, obmedzeniach a mierach infekcií, najmä v 
prípade ľudí, ktorí nehovoria štátnym jazykom členského štátu; keďže ECDC sa snaží o 
to, aby boli tieto informácie prístupnejšie, verejnosť s nimi však nie je veľmi dobre 
oboznámená;

P. keďže Komisia už podnikla prvé kroky prijatím niekoľkých balíkov opatrení, 
komunikácií a stratégií vrátane nedávneho návrhu odporúčania Rady zo 4. septembra o 
koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-
19 (COM(2020)0499);

Q. keďže Rada by mala toto odporúčanie podporiť a prijať potrebné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby členské štáty koordinovali svoje rozhodnutia a kroky s cieľom 
zastaviť alebo obmedziť šírenie vírusu;

R. keďže návrat k plne fungujúcemu schengenskému priestoru je mimoriadne dôležitý na 
zabezpečenie zásady slobody pohybu ako jedného z hlavných úspechov európskej 
integrácie a ako kľúčového predpokladu pre oživenie hospodárstva EÚ po pandémii 
COVID-19;

S. keďže Parlament ako spoluzákonodarca a jediná inštitúcia volená priamo občanmi EÚ 
musí byť neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou všetkých diskusií o koordinácii EÚ 
pri riešení tejto krízy v oblasti zdravia;

T. keďže sa zdá, že EÚ sa nepoučila zo skúseností z obdobia na začiatku krízy;

U. keďže pandémia COVID-19 preukázala vzájomnú previazanosť medzi ľudským 
zdravím a zdravím našej planéty; keďže výskyt zoonotických ochorení, ktoré sa 
prenášajú zo zvierat na človeka, sa zhoršuje zmenou klímy a zhoršovaním stavu 
životného prostredia;

V. keďže prerušený voľný tok tovaru ohrozil dodávku potrebného zdravotníckeho 
vybavenia v celej Únii;

W. keďže rozdielne cestovné obmedzenia viedli mnohých občanov k zrušeniu letov, za 
ktoré im ešte neboli vrátené peniaze;

1. je znepokojený vplyvom vypuknutia epidémie COVID-19 a jej dlhodobými dôsledkami 
na dobré životné podmienky ľudí na celom svete, najmä najzraniteľnejších skupín a 
ľudí v zraniteľných situáciách, ako sú staršie osoby a osoby so zlým zdravotným 
stavom; je hlboko znepokojený nedávnym nárastom infekcie koronavírusom a vysokým 
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počtom nových prípadov oznámených v členských štátoch; vyzýva na nepretržitú 
opatrnosť pri akomkoľvek plánovanom uvoľnení hygienických opatrení; zdôrazňuje, že 
ochrana a podpora zdravia by mala zostať najdôležitejším politickým cieľom;

2. rozhodne zdôrazňuje potrebu koordinovaného riadenia v oblasti zdravia s cieľom 
účinného boja proti tejto pandémii; zdôrazňuje, že je dôležité ubezpečiť občanov o 
konzistentnosti opatrení prijatých v jednotlivých členských štátoch;

3. pripomína, že sloboda pohybu občanov Únie je základným právom zakotveným v 
zmluvách EÚ a v charte;

4. vyzdvihuje, že toto právo môže byť obmedzené len z konkrétnych obmedzených 
dôvodov verejného záujmu, konkrétne ochrany verejného poriadku a verejnej 
bezpečnosti;

5. zdôrazňuje, že takéto obmedzenia sa môžu uplatňovať len v súlade s Kódexom 
schengenských hraníc a so všeobecnými zásadami práva EÚ, najmä so zásadou 
proporcionality a nediskriminácie;

6. zdôrazňuje, že pojem „posledná možnosť“ Kódexu schengenských hraníc si vyžaduje 
overenie toho, či iné opatrenia môžu byť rovnako vhodné alebo vhodnejšie na 
dosiahnutie cieľa, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby konali zodpovedajúcim 
spôsobom a prijali len nevyhnutné, koordinované a primerané opatrenia ako poslednú 
možnosť pri obmedzovaní cestovania alebo zavádzaní kontrol na vnútorných 
hraniciach;

7. zdôrazňuje, že ECDC odvádza neoceniteľnú prácu a malo by sa mu okamžite poskytnúť 
viac zdrojov vrátane stáleho personálu, aby mohlo pokračovať vo svojej činnosti 
týkajúcej sa ochorenia COVID-19 a zároveň mohlo pokračovať vo svojej práci v oblasti 
iných chorôb a obnoviť ju; vyzýva Komisiu, aby navrhla revíziu mandátu ECDC, ktorý 
výrazne zvýši dlhodobý rozpočet, počet zamestnancov a právomoci centra, aby mohlo 
neustále zabezpečovať ochranu verejného zdravia na svetovej úrovni, a to aj počas 
epidémií;

8. zdôrazňuje, že ECDC naďalej poukazuje na rozdiely v zhromažďovaní údajov a 
vykazovaní údajov členskými štátmi; keďže v niektorých prípadoch je ťažké jasne 
rozlišovať medzi najviac nakazenými regiónmi v niektorých členských štátoch na 
základe vnútroštátnych údajov;

9. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že táto nedostatočná harmonizácia nám bráni 
získať jasný a úplný obraz o šírení vírusu v Európe a o regiónoch, ktorým sa treba 
vyhýbať;

10. poznamenáva, že každý členský štát postupuje podľa odporúčaní svojej vedeckej rady 
bez koordinácie s ostatnými členskými štátmi alebo Komisiou;

11. vyzýva členské štáty, aby viac investovali do vzájomnej výmeny poznatkov a najlepších 
postupov, a to aj medzi svojimi vedeckými radami, a vyzýva Komisiu, aby takéto 
výmeny uľahčila;
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12. výzva Komisiu, aby podporovala spoločnú metodiku zberu zdravotných údajov a 
počítania a oznamovania počtu úmrtí;

13. naliehavo žiada členské štáty, aby prijali rovnaké vymedzenie pozitívneho prípadu 
COVID-19 a úmrtia na COVID-19 a vyliečenia z infekcie;

14. potvrdzuje, že miera incidencie je dôležitá pri hodnotení šírenia vírusu, ale zároveň trvá 
na tom, že je potrebné posudzovať situáciu s prihliadnutím na iné zdravotné kritériá, 
ako je podiel pozitívnych prípadov z počtu testov, miera hospitalizácie a miera 
obsadenosti jednotiek intenzívnej starostlivosti;

15. zdôrazňuje, že tieto spoločné zdravotné kritériá umožnia členským štátom a Komisii 
vykonávať spoločnú analýzu epidemiologického rizika na úrovni EÚ;

16. domnieva sa, že ECDC by malo byť schopné primerane a účinne vyhodnotiť riziko 
šírenia vírusu a uverejňovať týždenne aktualizovanú mapu rizika založenú na 
spoločnom farebnom označení a vytvorenú podľa informácií zhromaždených a 
poskytnutých členskými štátmi;

17. podporuje farebné označenie navrhnuté Komisiou v jej poslednom návrhu odporúčania 
Rady; domnieva sa, že navrhované prahové hodnoty a farby (zelená, oranžová, červená 
a sivá) poskytnú transparentnejšie informácie a zabezpečia lepšiu predvídateľnosť;

18. rozhodne víta regionálny prístup, ktorý navrhla Komisia; domnieva sa, že mapovanie 
rizík ECDC by sa malo vykonávať na regionálnej úrovni, nielen na vnútroštátnej 
úrovni; vyzýva preto členské štáty, aby zasielali ECDC údaje zhromaždené 
regionálnymi verejnými orgánmi;

19. vyzýva členské štáty, aby v budúcnosti prijali cielenejšie opatrenia v oblasti verejného 
zdravia a sociálne opatrenia uplatniteľné na regionálnej úrovni vrátane cezhraničných 
regiónov a euroregiónov; zdôrazňuje, že vo vznikajúcich zdravotných situáciách by sa 
stratégia v oblasti verejného zdravia mala koordinovať nielen medzi členskými štátmi, 
ale aj s regionálnymi a miestnymi orgánmi;

20. opätovne pripomína, že ECDC odporučilo členským štátom, aby dodržiavali minimálne 
základné opatrenia na zabránenie šírenia vírusu, ako sú hygienické opatrenia, 
obmedzenie fyzického kontaktu a obmedzenie zhromažďovania, používanie ochranných 
rúšok v špecifickom prostredí, práca na diaľku, rozsiahle testovanie, izolácia 
nakazených, karanténa osôb v blízkom kontakte a ochrana zraniteľných skupín 
obyvateľstva;

21. vyzýva členské štáty, aby sa riadili uvedenými odporúčaniami ECDC a vymedzili 
spoločný rámec zdravotných opatrení, ktoré by verejné orgány v postihnutých 
oblastiach mali prijať s cieľom zastaviť šírenie pandémie;

22. uznáva, že verejné orgány by mali zvážiť a spoločne používať dodatočné opatrenia, ak 
sa zvýši miera prenosu, vrátane opatrení obmedzujúcich pohyb obyvateľstva, zníženia 
počtu kontaktov na osobu, predchádzania masovým zhromaždeniam, venovania 
osobitnej pozornosti vysokorizikovým oblastiam, zatvárania škôl alebo odporúčania, 
aby sa ľudia „zdržiavali doma“;
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23. domnieva sa, že takýto rámec posilní vzájomnú dôveru členských štátov a postihnutých 
oblastí a umožní predchádzať reštriktívnym opatreniam; vyzýva členské štáty, aby 
venovali osobitnú pozornosť špecifikám cezhraničných regiónov a aby trvali na potrebe 
spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni;

24. domnieva sa, že ak by došlo k šíreniu v cezhraničnej zóne, verejné orgány by mali 
spoločne zaviesť mechanizmy v oblasti zdravia na koordináciu a výmenu informácií v 
reálnom čase;

25. zdôrazňuje, že koordinované uplatňovanie zdravotných opatrení na oboch stranách 
hraníc sa javí ako nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby boli tieto opatrenia 
konzistentné, účinné a podporované obyvateľstvom;

26. vyzýva na prijatie a vykonávanie spoločnej stratégie testovania vo všetkých členských 
štátoch, najmä v cezhraničných regiónoch;

27. domnieva sa, že členské štáty by sa mali dohodnúť na minimálnom dennom počte testov 
podľa farebného označenia postihnutej oblasti;

28. zdôrazňuje, že porovnateľnosť výsledkov testov umožní ich vzájomné uznávanie medzi 
jednotlivými krajinami;

29. považuje za neprijateľné, že členské štáty neakceptujú testy vykonané v inom členskom 
štáte ako dôkaz o tom, že nie sú infikovaní, aj keď sú tieto testy len 1 alebo 2 dni staré 
alebo boli vykonané hneď za hranicou, a že trvajú na tom, aby sa test vykonal v ich 
vlastných laboratóriách; vyzýva členské štáty, aby vzájomne uznávali testy na COVID-
19 a ich výsledky, ktoré vykonali certifikované zdravotnícke zariadenia v iných 
členských štátoch, a vyzýva Komisiu, aby túto harmonizáciu uľahčila;

30. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili primerané testovacie kapacity vrátane laboratórií s 
cieľom zabezpečiť, aby každý, kto potrebuje test, tak mohol urobiť bez neprimeraných 
čakacích lehôt;

31. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa na základe najnovších vedeckých údajov a s 
prihliadnutím na posúdenie ECDC dohodli na spoločnom trvaní karantény;

32. vyzýva členské štáty, aby prijali spoločný protokol pre monitorovanie 
asymptomatických prípadov a opatrenia pre izoláciu osôb s pozitívnym výsledkom testu 
na COVID-19;

33. opätovne zdôrazňuje svoju výzvu na dôkladné monitorovanie všetkých prijatých 
opatrení na základe zhromažďovania osobných údajov a naliehavo vyzýva orgány, aby 
primerane presadzovali existujúce pravidlá o ochrane údajov;

34. trvá na tom, že akékoľvek opatrenia obmedzujúce ochranu súkromia a osobných údajov 
musia byť zákonné, účinné na riešenie rizika pre život a verejné zdravie, musia byť 
prísne primerané a používané len na účely verejného zdravia a musia podliehať prísnym 
časovým lehotám; zdôrazňuje, že núdzové iniciatívy nesmú po kríze viesť k masovému 
dohľadu, a v tejto súvislosti požaduje záruky;
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35. zdôrazňuje, že prijatá spoločná metodika, prijaté kritériá a mapy vypracované ECDC by 
mali uľahčiť koordinovaný prístup k vlastným rozhodovacím procesom členských 
štátov a zabezpečiť, aby všetky rozhodnutia prijaté členskými štátmi boli konzistentné a 
dobre koordinované;

36. vyzýva Komisiu, aby splnila sľub všeobecného prístupu k účinnej a bezpečnej vakcíne a 
zrušila práva duševného vlastníctva, aby sa budúca vakcína COVID-19 stala verejným 
majetkom, čím sa zaručí právo na liečbu a uprednostní sa verejné zdravie pred 
súkromnými ziskmi;

37. zdôrazňuje význam posilnenia postavenia pacientov a prístupu zameraného na pacienta; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili zastúpenie pacientov a ich vstup 
do rozhodovacieho procesu v oblasti politík zdravotnej starostlivosti;

38. pripomína, že na obmedzenie dosahu zavedených obmedzení voľného pohybu a na 
zabezpečenie predvídateľnosti, právnej istoty a dodržiavania opatrení zo strany občanov 
je poskytovanie jasných, včasných a komplexných informácií verejnosti nevyhnutné;

39. vyzýva Komisiu, aby venovala časť svojej webovej stránky prehľadu o všetkých 
infikovaných regiónoch, ktoré používajú harmonizované farebné kódovanie, aby 
poskytla informácie o všetkých vnútroštátnych, regionálnych a miestnych opatreniach a 
cestovných obmedzeniach a aby objasnila, kde sa ľudia môžu nechať testovať alebo 
získať zdravotnú starostlivosť, s cieľom zabezpečiť, aby všetci občania EÚ a cestujúci 
mohli ľahko nájsť relevantné informácie týkajúce sa ich destinácií;

40. zdôrazňuje význam jasných, dostupných a zrozumiteľných informácií o európskych, 
vnútroštátnych, regionálnych a miestnych počtoch infekcií, systémoch zdravotnej 
starostlivosti, zavedených opatreniach a obmedzeniach cestovania; zdôrazňuje, že tieto 
kľúčové informácie musia byť dostupné vo všetkých úradných jazykoch a v jazykoch, 
ktoré používajú podstatné časti obyvateľstva s cieľom začleniť ľudí s migračným 
pôvodom;

41. zdôrazňuje, že všetky informácie musia byť ľahko zrozumiteľné pre celú populáciu 
vrátane osôb s nízkou gramotnosťou, preto sa vo verejných informáciách uvedú jasné, 
harmonizované farby a zrozumiteľné symboly, a vrátane osôb, ktoré nemajú žiadny 
alebo len obmedzený prístup k internetu, a to aj tým, že budú tieto informácie 
poskytnuté v analógovom formáte na vhodných miestach;

42. domnieva sa, že rýchly návrat do plne funkčného schengenského priestoru je 
mimoriadne dôležitý, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby spolu s Parlamentom, 
Radou a Komisiou rokovali o pláne obnovy schengenského priestoru vrátane spôsobov 
a prostriedkov na čo najskorší návrat k plne funkčnému schengenskému priestoru bez 
kontroly vnútorných hraníc a pohotovostných plánov s cieľom zabrániť tomu, aby sa 
dočasné kontroly na vnútorných hraniciach stali v strednodobom horizonte čiastočne 
trvalými; odsudzuje uplatňovanie diskriminačných obmedzení práva na vstup do krajiny 
zo strany maďarských orgánov a vyzýva Komisiu, aby prijala čo najrýchlejšie vhodné 
opatrenia;

43. pripomína, že boli zavedené dočasné cestovné obmedzenia vzťahujúce sa na všetky 
cesty, ktoré nie sú nevyhnutné, z tretích krajín do schengenského priestoru; zdôrazňuje, 
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že všetky rozhodnutia o odopretí vstupu na vonkajších hraniciach musia byť v súlade 
s ustanoveniami Kódexu schengenských hraníc, najmä vrátane dodržiavania základných 
práv, ako sa stanovuje v článku 4;

44. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že počas obmedzenia pohybu, ktorým sa malo 
zabrániť šíreniu koronavírusu, niekoľko členských štátov zatvorilo svoje vnútorné 
hranice pre výrobky, a tým ohrozilo dodávky základných zdravotníckych výrobkov a 
ochranných prostriedkov; vyzýva členské štáty, aby prejavili solidaritu s tými členskými 
štátmi, ktoré budú najviac zasiahnuté akoukoľvek budúcou vlnou pandémie, a aby 
zabránili strate dôvery spotrebiteľov vo fungovanie voľného toku tovaru;

45. vyzýva na lepšiu výmenu informácií o obmedzeniach voľného pohybu tovaru s cieľom 
zabrániť budúcemu nedostatku základného tovaru v celej Európe;

46. vyzýva letecké spoločnosti, aby čo najskôr odškodnili cestujúcich, ktorých let bol 
zrušený v dôsledku pandémie, a splnili si svoju povinnosť stanovenú v nariadení (ES) č. 
261/2004; žiada Komisiu, aby vyšetrila rozsiahle porušovanie práv cestujúcich počas 
tejto pandémie;

47. podporuje výzvu Komisie na regionálny prístup a žiada členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť pohraničným regiónom a cezhraničným pracovníkom pracujúcim 
najmä v kľúčových odvetviach, napríklad zavedením tzv. zelených jazdných pruhov pre 
týchto pracovníkov;

48. konštatuje, že počas pandemickej krízy mnohí európski spotrebitelia čelili 
nevyhovujúcim ochranným výrobkom a stali sa obeťami podvodov na online trhoch; 
vyzýva Komisiu, aby využila pripravovaný akt o digitálnych službách na zlepšenie 
zodpovednosti online trhoviskách, kde sa tieto produkty často predávajú priamo 
spotrebiteľom;

49. zdôrazňuje, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 a prísnosť opatrení prijatých 
členskými štátmi mali katastrofálny vplyv na pracovníkov platforiem, keďže sa na nich 
nevzťahuje žiadna finančná záchranná sieť; vyzýva členské štáty, aby týchto 
pracovníkov finančne odškodnili a zabezpečili, aby platformy využívajúce ich služby 
zaplatili ich časť kompenzačných systémov;

50. konštatuje, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 ukázala závislosť Európy od 
výrobcov zdravotníckych a osobných ochranných prostriedkov z tretích krajín; vyzýva 
na opätovnú europeizáciu výroby zdravotníckych výrobkov, aby mohli slúžiť verejnému 
záujmu a aby sa zaviedla účinná nadčasová kontrola epidémie;

51. pripomína, že posilnenie verejného poskytovania všeobecnej zdravotnej starostlivosti je 
najlepším spôsobom boja proti celosvetovým epidémiám a za ochranu našich 
spoločností; zdôrazňuje, že najlepším liekom je prevencia; vyzýva na úplné 
vykonávanie zásady „jedno zdravie“, ktorá uznáva, že ľudské zdravie, zdravie zvierat a 
životné prostredie sú úzko prepojené; pripomína význam zdravia vo všetkých 
politikách; so znepokojením konštatuje, že rastúce celosvetové teploty a ničenie 
biotopov a biodiverzity môžu značne zvýšiť riziko výskytu zoonotických chorôb pre 
verejné zdravie; zdôrazňuje, že je potrebné výrazne zintenzívniť úsilie o zastavenie 
globálneho otepľovania a straty biodiverzity a biotopov; žiada, aby sa európske 
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referenčné siete rozšírili o infekčné choroby a zoonózy; zdôrazňuje, že na úrovni EÚ a 
na vnútroštátnej úrovni sa musia v plnej miere vykonávať odporúčania Svetovej 
zdravotníckej organizácie týkajúce sa zdravého a ekologického oživenia po pandémii 
COVID-19;

52. varuje, že ochrana verejného zdravia sa nezhoduje so sledovaním zisku, ktorý sa bude 
vždy dosahovať na úkor blahobytu ľudí; zastáva názor, že verejné zdravotné služby by 
mali byť bezplatné, kvalitné a univerzálne; považuje za nevyhnutné, aby členské štáty a 
EÚ zvýšili rozpočet týkajúci sa zdravia pre členské štáty; vyjadruje hlboké poľutovanie 
nad dramatickými škrtmi v programe EU4Health, ktoré navrhla Rada, a naliehavo ju 
vyzýva, aby prehodnotila svoju pozíciu a zabezpečila, aby program získal dostatočné 
finančné prostriedky na zvýšenie odolnosti verejných systémov zdravotnej starostlivosti 
a na pomoc pri prevencii a boji proti chorobám v Európe; domnieva sa, že systémy 
verejného zdravotníctva sa musia posilniť tak v ich liečebnom, ako aj preventívnom 
rozmere, aby boli lepšie vybavené a financované na riešenie budúcich zdravotných kríz;

53. vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégiu pre odolnú Európu zahrňujúcu mapu 
hodnotenia rizika a možnosti na zabezpečenie spoľahlivého riadenia systémov 
zdravotnej starostlivosti a investície do nich, ako aj reakcie na pandémie na európskej 
úrovni vrátane odolných dodávateľských reťazcov v EÚ;

54. domnieva sa, že je nevyhnutné posilniť ľudské zdroje – s účinnými pracovnými 
väzbami, spravodlivými mzdami a primeranými pracovnými a ochrannými 
podmienkami – vo vnútroštátnych systémoch zdravotníctva členských štátov, čo im 
poskytne potrebnú odbornú prípravu, ktorá umožní reagovať na bezprostredné potreby v 
oblasti zdravia a posilniť primeranú úroveň reakcie s cieľom zabezpečiť zdravotnú 
starostlivosť vo všeobecnosti; žiada, aby sa posilnila úloha Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s cieľom zabezpečiť, aby zdravotnícki 
pracovníci neboli vystavení riziku;

55. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a parlamentom 
členských štátov.


