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Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy! 

Żyjemy w czasach pełnych wyzwań. Pandemia COVID-19 poważnie 

zakłóciła nasz styl życia, pracy i komunikacji, a tysiące osób zmarło. Mimo 

tej trudnej sytuacji jesteśmy przekonani, że bardzo ważne jest pozostanie 

w kontakcie, omówienie istotnych tematów i przekazanie Wam informacji o prowadzonych przez nas 

pracach. Poniżej przedstawiamy niektóre główne zagadnienia, którymi zajmowaliśmy się ostatnio. 

Prosimy o kontakt pod adresem nat@cor.europa.eu oraz podzielenie się z nami wiadomościami, 

pomysłami lub wszelkimi informacjami, które uznajecie za istotne. A co najważniejsze, bądźcie 

bezpieczni! 

Ulrika Landergren (SE/RE), przewodnicząca Komisji NAT 

 

_____ 

 

COVID-19: Przewodniczący KR-u wzywa do utworzenia unijnego mechanizmu 

nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia 
 

W oświadczeniu opublikowanym 20 marca 2020 r. przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów 

zwrócił się o utworzenie unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia: 

 

Wysiłki Komisji Europejskiej i Rady UE zmierzają w dobrym kierunku. Jednak uważam, że UE musi pójść 

krok dalej, uruchamiając unijny mechanizm nadzwyczajny w dziedzinie zdrowia, który zapewni większe 

wsparcie tysiącom lokalnych i regionalnych przywódców mającym problem ze świadczeniem lokalnych 

usług zdrowia. 

 

Mechanizm ten pomógłby miastom i regionom w całej Europie pilnie zatrudnić dodatkowy personel 

medyczny, zakupić większą liczbę wyrobów medycznych, wspierać usługi intensywnej opieki medycznej, 

a także zapewnić narzędzia i materiały sanitarne szpitalom i szkołom. 

 

Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://cor.europa.eu/pl/news/Pages/COVID-19-CoR-President-calls-for-

a-EU-Health-Emergency-Mechanism-to-support-regions-and-cities.aspx.  

 

_____ 

mailto:nat@cor.europa.eu
https://cor.europa.eu/pl/news/Pages/COVID-19-CoR-President-calls-for-a-EU-Health-Emergency-Mechanism-to-support-regions-and-cities.aspx
https://cor.europa.eu/pl/news/Pages/COVID-19-CoR-President-calls-for-a-EU-Health-Emergency-Mechanism-to-support-regions-and-cities.aspx
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COVID-19 – KR uruchamia pięciopunktowy plan działania 

i platformę wymiany informacji  
 

W trakcie obecnego kryzysu KR jest gotów pomagać regionom i miastom w całej Europie, a także je 

informować, mobilizować i reprezentować. Pod względem operacyjnym plan działania KR-u przyniesie 

konkretne wyniki: 

 

1) będzie wezwaniem do stworzenia unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia, 

2) umożliwi uruchomienie platformy wymiany i współpracy między miastami i regionami w całej UE, 

3) pozwoli uzyskać, poprzez mechanizmy KR-u, konkretne informacje zwrotne z lokalnego i regionalnego 

punktu widzenia na temat tego, w jaki sposób należy zająć się aspektami zdrowotnymi, społecznymi i 

gospodarczymi pandemii oraz ich wpływem na ludzi i społeczności lokalne, 

4) zapewni władzom lokalnym i regionalnym UE regularne i praktyczne informacje na temat środków UE 

służących zażegnaniu kryzysu,  

5) ułatwi ocenę działań UE na rzecz zwalczania pandemii w terenie i umożliwi gromadzenie dowodów od 

członków w celu udoskonalenia polityki UE w oparciu o doświadczenia szczebla lokalnego i regionalnego 

(ocena funkcjonowania polityki). 

 

Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://cor.europa.eu/pl/news/Pages/COVID-19-EU-Committee-of-

regions-to-launch-an-exchange-platform.aspx.  

 

Platforma wymiany informacji na temat COVID-19: 
 

Biorąc pod uwagę potrzebę współpracy i wzajemnej pomocy, KR uruchomił platformę internetową 

wspierającą władze lokalne i regionalne w obecnej sytuacji kryzysowej.  

 

Oprócz wykazu punktów kontaktowych w państwach członkowskich platforma oferuje również 

możliwość wymiany najlepszych praktyk i uzgodnienia konkretnych działań w zakresie zwalczania 

COVID-19. Ponadto dzięki platformie lokalni i regionalni przywódcy mogą dzielić się nie tylko swoimi 

sukcesami, ale i problemami, przed którymi stoją, a także zwrócić się o pomoc w tych trudnych czasach. 

 

Link do platformy wymiany informacji w związku z COVID-19: 

https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx. 

 

https://cor.europa.eu/pl/news/Pages/COVID-19-EU-Committee-of-regions-to-launch-an-exchange-platform.aspx
https://cor.europa.eu/pl/news/Pages/COVID-19-EU-Committee-of-regions-to-launch-an-exchange-platform.aspx
https://cor.europa.eu/pl/news/Pages/COVID-19-EU-Committee-of-regions-to-launch-an-exchange-platform.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx
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Wsparcie UE dla silnie dotkniętego sektora rybołówstwa 
 

Rybołówstwo i akwakultura znalazły się wśród sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19. 

Popyt na żywność pochodzenia morskiego gwałtownie spada, ponieważ detaliści, restauracje, stołówki 

i inni nabywcy na dużą skalę ograniczają lub tymczasowo zawieszają swoją działalność. W związku z tym 

Komisja Europejska podjęła decyzję o zmianie przepisów UE dotyczących pomocy państwa, które 

umożliwiają państwom członkowskim tymczasowe udzielanie pomocy podmiotom gospodarczym 

dotkniętym kryzysem. Nowe przepisy obejmują znaczny wzrost maksymalnej kwoty pomocy de minimis 

na przedsiębiorstwo z obecnego poziomu 30 tys. EUR do 120 tys. EUR. Wpływ tych środków na obszary 

przybrzeżne znacznie wykracza poza sektory rybołówstwa i akwakultury. Korzyści odniosą również 

przedsiębiorstwa z sektora szeroko pojętej niebieskiej gospodarki – od biotechnologii po turystykę. 

Virginijus Sinkevičius, komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa, powiedział: „Ludzie 

pracujący w sektorze rybołówstwa i akwakultury jako pierwsi odczuli gospodarcze konsekwencje COVID-

19, gdyż popyt na żywność pochodzenia morskiego gwałtownie spadł. Niech nie będzie jednak żadnych 

wątpliwości: Unia Europejska jest z wami w obliczu tego kryzysu. Wspólnie zapewnimy utrzymanie 

prężnego przemysłu owoców morza i dobrze prosperujących społeczności przybrzeżnych obecnie i w 

przyszłości”. 

 

Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://ec.europa.eu/ireland/news/covid-19-response-eu-enables-

immediate-support-to-hard-hit-fisheries-sector_en. 

 

_____ 

 

https://ec.europa.eu/ireland/news/covid-19-response-eu-enables-immediate-support-to-hard-hit-fisheries-sector_en
https://ec.europa.eu/ireland/news/covid-19-response-eu-enables-immediate-support-to-hard-hit-fisheries-sector_en
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx
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UE pomaga zapewnić sprzęt medyczny i ochronny  
 

Środki ochrony indywidualnej – maski, rękawice, okulary, osłony twarzy i kombinezony, a także 

respiratory i zestawy do testów – są niezbędne dla szpitali, pracowników służby zdrowia, pacjentów, 

pracowników środowiskowych i organów ochrony ludności. Aby dokonać zakupu takiego sprzętu szybko 

i po rozsądnych kosztach, Komisja ogłosiła cztery różne zaproszenia do składania ofert: (1) rękawice i 

fartuchy chirurgiczne, (2) maski, okulary, osłony twarzy; (3) respiratory i środki ochrony dróg 

oddechowych oraz (4) sprzęt laboratoryjny, w tym zestawy do testów. Wszystkie zainteresowane 

państwa członkowskie były w stanie wziąć udział w zaproszeniach, a umowy powinny zostać podpisane 

w ciągu najbliższych tygodni. Sprzęt powinien następnie niezwłocznie trafić do państw członkowskich. 

 

_____ 
 

Zwiększenie zdolności produkcyjnych UE 
 

Producenci w Europie muszą wydatnie zwiększyć ogólną produkcję środków ochrony indywidualnej. Aby 

umożliwić podjęcie wysiłków, Komisja i europejskie organizacje normalizacyjne uzgodniły, że wszystkie 

odnośne europejskie zharmonizowane normy zostaną w drodze wyjątku powszechnie udostępnione 

wszystkim zainteresowanym przedsiębiorstwom. Działanie to pomoże w produkcji tych towarów bez 

uszczerbku dla norm w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz bez zbędnych opóźnień. 

Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_502. 
 

_____ 
 

Zezwolenia na wywóz 
 
W reakcji na ograniczenie wywozu środków ochrony indywidualnej Komisja wydała wytyczne dotyczące 
sposobu wdrożenia tych działań. W rezultacie prawie wszystkie państwa członkowskie zniosły już 
krajowe ograniczenia wywozu, a sprzęt ochronny można dostarczać bez przeszkód w całej Unii do miejsc, 
w których jest on najbardziej potrzebny. 
 
Link do decyzji KE: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158668.pdf  
 

_____ 
 

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego 
 
W tym tygodniu Niemcy przyjmowały ciężko chorych pacjentów z COVID-19 z Francji i Włoch do szpitali 
w Nadrenii Północnej-Westfalii i w Badenii-Wirtembergii. Francja i Niemcy razem wysłały do Włoch 
więcej masek i sprzętu ochronnego niż Chiny. Austria wysyła właśnie kolejne 1,6 mln masek. (Źródło: 
Komisja Europejska). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_502
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158668.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158668.pdf
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Przenoszenie lekarzy 
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W międzyczasie Komisja wraz z ministerstwami zdrowia pracuje nad wnioskiem w sprawie udzielenia 
przez UE szerokiego wsparcia w zakresie przenoszenia pracowników służby zdrowia z krajów, w których 
obciążenia związane z intensywną opieką medyczną są mniejsze, do państw, w których potrzeby te są 
poważne. Mogłoby to uzupełnić już prowadzoną transgraniczną koordynację pacjentów (zob. powyżej), 
a także zapewnić przeszkolenie osobom pracującym w służbie zdrowia na wypadek jakiegokolwiek 
obciążenia systemu krajowego w przyszłości. Rządy krajowe powinny obecnie omówić swoje potrzeby i 
wyrazić zgodę na przedstawienie takiego wniosku. 
 
Link: Protokół posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia (przedstawiciele państw 
członkowskich i Komisji):   
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/ev_202003252_sr_en.pdf 

 
_____ 

 

Szerszy zakres Funduszu Solidarności 
 
W ramach skoordynowanej reakcji europejskiej na pandemię COVID-19 Komisja Europejska 
zaproponowała rozszerzenie zakresu Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu uwzględnienia 
poważnych kryzysów w dziedzinie zdrowia publicznego z myślą o mobilizacji środków w razie potrzeby i 
przekazania ich najbardziej dotkniętym państwom członkowskim. Obecnie Fundusz Solidarności jest 
podstawowym instrumentem wsparcia w wypadku poważnych klęsk żywiołowych. 
 
W 2020 r. najmocniej dotknięte państwa członkowskie powinny uzyskać dostęp do wsparcia 
finansowego w wysokości nawet do 800 mln EUR, a decyzja zostanie podjęta indywidualnie dla każdego 
przypadku. 
 
Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_459 

 
_____ 

 

Zapasy środków medycznych w ramach rescEU – solidarność UE w praktyce 
 

Komisja Europejska podjęła decyzję o utworzeniu zapasów wyposażenia medycznego w ramach rescEU, 

takich jak respiratory i maski ochronne, ale także szczepionki i materiały laboratoryjne, aby pomóc 

państwom członkowskim w walce z pandemią COVID-19 (rescEU stanowi część wspólnotowego 

mechanizmu ochrony ludności, który wzmacnia współpracę między państwami w dziedzinie ochrony 

ludności z myślą o poprawie zapobiegania klęskom żywiołowym, gotowości na wypadek ich wystąpienia 

i reagowania na nie). 

 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/ev_202003252_sr_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_459
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
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Komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič stwierdził: UE podejmuje działania, aby zaopatrzyć 

państwa członkowskie w większą ilość sprzętu. Tworzymy zapasy rescEU w celu natychmiastowego 

uzyskania wyposażenia niezbędnego do walki z koronawirusem. Będzie ono wykorzystane do wsparcia 

państw członkowskich zmagających się z niedoborami sprzętu potrzebnego do leczenia zakażonych 

pacjentów, do ochrony pracowników służby zdrowia i do spowolnienia tempa rozprzestrzeniania się 

wirusa. Planujemy niezwłocznie podjąć niezbędne działania. 

 

Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_476 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_476

