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B9-0269/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o COVID-19: koordinácia posúdení z hľadiska 
zdravia a klasifikácie rizík na úrovni EÚ a dôsledky pre schengenský priestor a 
jednotný trh
(2020/2780(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako aj na jej 
články 4, 6, 9, 21, 67, 114, 153, 169 a 191,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, 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 smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 
o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa 
v rámci územia členských štátov2 (smernica o voľnom pohybe) a na zásadu 
nediskriminácie, ktorá je v nej zakotvená,

– so zreteľom na usmernenia Komisie týkajúce sa opatrení v oblasti riadenia hraníc na 
ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb3, ako aj na 
uplatňovanie voľného pohybu pracovníkov počas pandémie COVID-194,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovaných opatreniach EÚ na 
boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom5,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. mája 2020 k fázovému a koordinovanému 
prístupu k obnoveniu slobody pohybu a rušeniu kontrol na vnútorných hraniciach – 
COVID-196,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. júna 2020 o treťom posúdení uplatňovania 
dočasného obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné (COM(2020)0399),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2020 o situácii v schengenskom priestore po 
vypuknutí pandémie COVID‑197,

1 Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.
3 Ú. v. EÚ C 86 I, 16.3.2020, s. 1. 
4 Ú. v. EÚ C 102 I, 30.3.2020, s. 12. 
5 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
6 Ú. v. EÚ C 169, 15.5.2020, s. 30. 
7 Prijaté texty, P9_TA(2020)0175.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júla 2020 o stratégii EÚ v oblasti verejného 
zdravia po skončení pandémie COVID-198,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. júla 2020 o pripravenosti systémov zdravotnej 
starostlivosti EÚ rýchlo reagovať v prípade ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 v 
budúcnosti (COM(2020)0318),

– so zreteľom na návrh Komisie zo 4. septembra 2020 na odporúčanie Rady o 
koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-
19 (COM(2020)0499);

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

A. keďže pandémia COVID-19 prešla z akútnej fázy do fázy riadenia chronického rizika;

B. keďže intenzita šírenia vírusu sa v jednotlivých členských štátoch a v jednotlivých 
regiónoch tej istej krajiny výrazne líši;

C. keďže v súčasnosti nie je k dispozícii bezpečná a účinná očkovacia látka;

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

E. keďže reakcia EÚ na pandémiu COVID-19 je zatiaľ poznačená nedostatočnou 
vzájomnou koordináciou členských štátov z hľadiska opatrení v oblasti verejného 
zdravia vrátane obmedzenia pohybu osôb v rámci hraníc a cez hranice a pozastaveného 
uplatňovania ďalších práv a právnych predpisov;

F. keďže členské štáty sa zariadili na vnútroštátnej úrovni, čo v Európskej únii viedlo k 
obrovským rozdielom;

G. keďže voľný pohyb tovaru, osôb a služieb predstavuje základné piliere štyroch slobôd, 
na ktorých spočíva fungovanie vnútorného trhu; keďže dodávky tovaru boli v prvej fáze 
krízy COVID-19 ohrozené uzavretím hraníc a vnútroštátnymi obmedzeniami;

H. keďže mnohí Európania sa museli riadiť rozdielnymi predpismi nielen podľa svojej 
štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska, ale aj podľa destinácie svojej cesty; keďže v 
letnom období táto nedostatočná koordinácia spôsobila zmätok v kontrolách a 
opatreniach na hraniciach, ako aj letiskách a železničných staniciach;

I. keďže kríza COVID-19 mala nielen závažný vplyv na zdravie, ale mala aj vysoko 
negatívne dôsledky pre výmenu v oblasti hospodárstva, vedy, cestovného ruchu a 
kultúry;

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

K. keďže súčasné parametre zmlúv ešte dávajú Európskej únii priestor dosahovať lepšie 

8 Prijaté texty, P9_TA(2020)0205.
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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;

L. keďže cezhraničné hrozby možno riešiť iba spoločne, a preto si vyžadujú spoluprácu a 
solidaritu celej Únie;

M. keďže Európsky parlament požiadal Komisiu, aby navrhla revidovaný mandát pre 
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) s cieľom zvýšiť jeho 
rozpočet, personálne vybavenie a právomoci;

N. keďže práva na voľný pohyb môžu byť obmedzené na ochranu určitých verejných 
záujmov, konkrétne na ochranu verejného zdravia, verejného poriadku a verejnej 
bezpečnosti; keďže takéto obmedzenia sa musia zavádzať v súlade so všeobecnými 
zásadami práva EÚ, najmä so zásadami proporcionality a nediskriminácie, a pri 
dodržiavaní základných práv; keďže žiadne prijaté opatrenia nesmú presahovať rámec 
nevyhnutne potrebného na zabezpečenie verejného záujmu, ktorým sa odôvodňuje ich 
prijatie;

O. keďže vzájomná solidarita členských štátov nie je možnosťou, ale zmluvnou 
povinnosťou a tvorí súčasť našich európskych hodnôt;

P. keďže Komisia už podnikla rôzne iniciatívy ako usmernenia, oznámenia, 
administratívne listy a návrh odporúčania Rady o koordinovanom prístupe k 
obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19;

Q. keďže Parlament ako spoluzákonodarca a jediná inštitúcia volená priamo občanmi EÚ 
musí byť neopomenuteľným a nevyhnutným účastníkom všetkých diskusií o 
koordinácii EÚ na riešenie tejto krízy v oblasti zdravia;

R. keďže sa javí, že EÚ nevyvodila dôsledky z obdobia na začiatku krízy; keďže naďalej 
neexistuje spoločná európska zdravotná politika, ale celý rad vnútroštátnych politík;

1. rozhodne zdôrazňuje potrebu spoločného koordinovaného riadenia zdravia s cieľom 
účinného boja proti tejto pandémii;

2. vyzdvihuje, že najnovšie rozhodnutia niektorých členských štátov o cestovných 
obmedzeniach vyvolali neistotu u občanov i podnikov, najmä cezhraničných 
pracovníkov, vzhľadom na rozdiely v opatreniach a kritériách, ktoré jednotlivé členské 
štáty uplatňovali voči iným, ako napríklad dĺžka karantény, vymedzenie nevyhnutnej 
cesty a záväzné či odporúčané požiadavky; poukazuje preto na dôležitosť zabezpečiť, 
aby jednotlivé členské štáty prijímali jednotné opatrenia;

3. pripomína, že sloboda pohybu občanov EÚ je základným právom zakotveným v 
zmluvách EÚ a v Charte základných práv a že neprítomnosť kontroly osôb na 
vnútorných hraniciach patrí k cieľu EÚ vytvoriť priestor bez vnútorných hraníc;

4. vyzdvihuje, že toto právo môže byť obmedzené len z konkrétnych a obmedzených 
dôvodov verejného záujmu, konkrétne ochrany verejného zdravia, verejného poriadku a 
verejnej bezpečnosti;
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5. zdôrazňuje, že všetky obmedzenia sa smú uplatňovať len v súlade so všeobecnými 
zásadami práva EÚ, najmä so zásadou proporcionality a nediskriminácie;

6. opakovane pripomína svoje stanovisko vyjadrené v uznesení z 19. júna 2020 o situácii v 
schengenskom priestore po vypuknutí pandémie COVID-19, vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili rýchly návrat k plne funkčnému schengenskému priestoru bez obmedzení 
slobody pohybu; vyzýva orgány Dánska, Litvy, Maďarska, Nórska a Fínska, aby zrušili 
kontroly, ktoré zaviedli na svojich vnútorných hraniciach z dôvodu pandémie COVID-
19; odsudzuje uplatňovanie diskriminačných obmedzení práva na vstup do krajiny zo 
strany maďarských orgánov a vyzýva Komisiu, aby v tejto veci čo najskôr začala 
konanie o porušení povinnosti;

7. pripomína, že uzavretie hraníc a ďalšie reštriktívne opatrenia prijaté začiatkom tohto 
roka boli príčinou vážneho narušenia vnútorného trhu a ohrozili dodávky základného 
tovaru, ako sú potraviny a zdravotnícke a ochranné prostriedky, čo malo závažný vplyv 
nielen na každodenný život občanov, ale aj na schopnosť členských štátov reagovať na 
krízu; zdôrazňuje, že pre zaistenie funkčnosti dodávateľského reťazca je maximálne 
dôležité zabezpečiť nepretržité zásobovanie vnútorného trhu základným tovarom; 
domnieva sa, že v tejto súvislosti by sa mala vypracovať komplexná stratégia s cieľom 
zabezpečiť nepretržitý voľný pohyb tovaru a predchádzať jednostranným reštriktívnym 
opatreniam;

8. zdôrazňuje, že COVID-19 odhalil zásadnú nedostatočnú odolnosť EÚ a 
medzinárodného hospodárskeho systému, najmä vzhľadom na dlhé dodávateľské 
reťazce a systémy zásobovania kritickými zdravotníckymi potrebami a ďalším 
základným tovarom na poslednú chvíľu; domnieva sa, že Európsky ekologický dohovor 
a cieľ EÚ týkajúci sa klimatickej neutrality by mali byť ťažiskom oživenia nášho 
hospodárstva a zvýšiť jeho odolnosť, ako aj strategickú autonómiu EÚ;

9. zdôrazňuje, že bezpečnosť spotrebiteľov od začiatku tejto krízy ohrozuje množstvo 
podvodov a nebezpečných výrobkov; opakuje svoju výzvu, aby občania boli vždy 
riadne informovaní a chránení pred nebezpečnými výrobkami; domnieva sa, že táto 
otázka by sa mala náležite riešiť v právnych predpisoch o bezpečnosti výrobkov 
uložením povinností pre online platformy a trhy po doručení oznámenia, aby sa 
zabránilo šíreniu nebezpečných a nelegálnych produktov online a aby spotrebitelia 
neboli nechránení pred nekalými praktikami; vyzýva na posilnenie mechanizmov 
spolupráce a jednotné pravidlá pre kontrolu činností dohľadu nad trhom na úrovni EÚ, a 
to aj pokiaľ ide o frekvenciu uvedených kontrol;

10. naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijímali len nevyhnutné, koordinované a 
primerané opatrenia na obmedzenie cestovania alebo zavedenie kontrol na vnútorných 
hraniciach, a to po dôkladnom zhodnotení ich efektívnosti pri riešení otázky verejného 
zdravia, na základe rovnakej metodiky zberu údajov o zdraví a pri použití rovnakých 
kritérií na posúdenie a monitorovanie rizika pandémie;

11. zdôrazňuje, že ECDC naďalej poukazuje na rozdiely v zhromažďovaní údajov a 
vykazovaní údajov členskými štátmi; vyjadruje poľutovanie nad tým, že táto 
nedostatočná harmonizácia neumožňuje EÚ získať jasný a úplný obraz o šírení vírusu v 
Európe;
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12. poznamenáva, že každý členský štát postupuje podľa odporúčaní svojej vedeckej rady 
bez koordinácie s ostatnými členskými štátmi alebo Komisiou;

13. naliehavo vyzýva Radu, aby urýchlene prijala odporúčanie podľa návrhu Komisie o 
koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-
19; trvá na tom, že takýto spoločný rámec má zásadný význam pre zamedzenie 
akéhokoľvek narušenia vnútorného trhu, a to aj stanovením jasných pravidiel pre 
cestujúcich, ktorí vykonávajú nevyhnutné funkcie, ako pracovníci v doprave, 
poskytovatelia cezhraničných služieb ako zdravotnej a starobnej starostlivosti a sezónni 
pracovníci;

14. zdôrazňuje, že spoločná metodika a kritériá navrhnuté v uvedenom odporúčaní Rady a 
mapy, ktoré uverejňuje ECDC, by mali uľahčiť jednotný a koordinovaný prístup k 
postupom rozhodovania členských štátov;

15. berie na vedomie dôležitosť incidencie a podielu pozitívnych testov pri hodnotení 
šírenia vírusu, zároveň však trvá na tom, že situáciu treba posudzovať s prihliadnutím 
na ďalšie zdravotné kritériá, ako je miera hospitalizácie a obsadenosti jednotiek 
intenzívnej starostlivosti;

16. výzva Komisiu, aby predložila návrh spoločnej metodiky výpočtu a vykazovania počtu 
úmrtí;

17. naliehavo žiada členské štáty, aby prijali rovnaké vymedzenie pozitívneho prípadu 
COVID-19 a úmrtia na COVID-19;

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

19. 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;

20. 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;

21. uznáva, že verejné orgány by mali zvážiť a navzájom sa informovať o doplnkových 
opatreniach, ak sa zvýši miera prenosu, vrátane opatrení na obmedzenie pohybu 
obyvateľstva, zníženie počtu kontaktov na osobu, predchádzanie masovým 
zhromaždeniam, osobitnej pozornosti venovanej vysokorizikovým oblastiam alebo 
odporúčaní, aby sa ľudia „zdržiavali doma“;

22. domnieva sa, že takýto rámec posilní vzájomnú dôveru členských štátov a postihnutých 
oblastí a umožní predchádzať reštriktívnym opatreniam;

23. vyzýva členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť špecifikám cezhraničných 
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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 opatrení v oblasti zdravia na oboch stranách 
hranice sa javí ako nevyhnutné na zabezpečenie ich jednotnosti a účinnosti a ich 
podpory zo strany obyvateľstva;

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. vyzýva členské štáty, aby vzájomne uznávali výsledky testov na COVID-19, ktoré 
vykonali certifikované zdravotnícke orgány v iných členských štátoch;

30. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa na základe najnovších vedeckých údajov a s 
prihliadnutím na posúdenie ECDC dohodli na spoločnej dĺžke karantény;

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

32. berie na vedomie používanie formulárov na určenie polohy cestujúcich a zoznamov 
kontaktných osôb hostí v reštauráciách a ďalších verejných priestoroch; zdôrazňuje, že 
takéto formuláre a zoznamy by sa mali používať len vtedy, ak je to potrebné a 
primerané, a v plnom súlade s pravidlami ochrany údajov, najmä ich integrity a 
dôvernosti; trvá na tom, že zaznamenané údaje by sa mali používať len na sledovanie 
kontaktov s COVID-19, a na žiadny iný účel, v súlade so zásadou obmedzenia účelu; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby túto skutočnosť objasnili v príslušných právnych 
predpisoch;

33. 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;

34. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


