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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy! 

Wciąż nie widać końca obecnego kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 

i wszyscy szukamy rozwiązań codziennych problemów – na teraz i na 

przyszłość. W dniu 2 kwietnia Komisja Europejska zaproponowała pakiet 

inicjatyw legislacyjnych dotyczących kluczowych obszarów wymagających pilnej uwagi. Komisje 

Parlamentu Europejskiego będą obradować w trybie telekonferencji, a Europejski Komitet Regionów 

również zastanawia się, jak przekazać prawodawcy swoje zalecenia polityczne. W obecnych 

okolicznościach nie jest to bynajmniej łatwe zadanie. W niniejszym biuletynie podsumowaliśmy też 

inne kluczowe informacje z ostatnich dni. Prosimy o przesyłanie nam Państwa propozycji i pomysłów 

na adres: nat@cor.europa.eu. I przede wszystkim, trzymajmy się zdrowo! 

Ulrika Landergren (SE/RE), przewodnicząca Komisji NAT 

BEZPOŚREDNIA POMOC DLA SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PAŃSTW 

CZŁONKOWSKICH 

W ubiegłym tygodniu Komisja wystąpiła z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Rady, które 

umożliwiłoby Unii uruchomienie wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na okres 2 lat, z mocą wsteczną 

od 1 lutego 2020 r. Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony przez Parlament Europejski i państwa 

członkowskie w Radzie, ta sytuacja nadzwyczajna pozwoli Komisji na: 

1. szybsze gromadzenie podstawowych zasobów i koordynację ich dystrybucji w Europie, 

2. przywóz sprzętu ochronnego importowanego od partnerów międzynarodowych w całej UE,  

3. transport pacjentów znajdujących się w potrzebie do szpitali transgranicznych, które dysponują 

wolnymi miejscami, 

4. współpracę transgraniczną w celu złagodzenia presji ciążącej na systemach opieki zdrowotnej 

w najbardziej dotkniętych regionach UE,  

5. centralne udzielanie zamówień i dystrybucję podstawowych środków medycznych na rzecz 

szpitali, takich jak: maski oddechowe, respiratory, środki ochrony osobistej, maski 

wielokrotnego użytku, leki, środki terapeutyczne i materiały laboratoryjne oraz środki 

odkażające, 

6. zwiększenie i przestawienie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw UE w celu pilnego 

rozwiązania problemu niedoborów podstawowych produktów i leków, 

7. tworzenie tymczasowych i półstałych szpitali polowych oraz wsparcie dla placówek 

przekształcanych,  

8. zwiększenie produkcji zestawów do testów oraz wsparcie przy zakupie ważnych substancji 

podstawowych,  

9. promowanie szybkiego opracowywania leków i metod przeprowadzania testów,  

mailto:nat@cor.europa.eu
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10. opracowywanie, zakup i dystrybucję materiałów do testów (zestawy, odczynniki, sprzęt). 

Jeśli chodzi o pieniądze, na 2020 r. zaproponowano początkowo 2,7 mld EUR na finansowanie działań 

przewidzianych w ramach tego Instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych (plus 

300 mln EUR na RescEU). „Będą też możliwe dodatkowe wkłady od państw członkowskich, a także od 

osób fizycznych, fundacji, a nawet z finansowania społecznościowego”.  

 

Jako przewodnicząca Komisji NAT z ogromnym zadowoleniem dostrzegam, jak wiele z naszych głównych 

zaleceń politycznych zawartych w planie działania Komisji NAT znalazło się we wniosku dotyczącym 

nowego rozporządzenia. Są to między innymi postulaty: 

 

• wzmocnienia zdolności UE do reagowania na sytuacje nadzwyczajne i klęski żywiołowe 

• ustanowienia na szczeblu UE gromadzenia zapasów wyrobów medycznych  

• wprowadzenia ogólnounijnego stanu nadzwyczajnego 

• stworzenia specjalnej przyspieszonej procedury wspólnych zamówień  

• pogłębienia współpracy UE w dziedzinie opracowywania, produkcji i dystrybucji szczepionek  

• działań na rzecz samowystarczalności Europy w zakresie produkcji podstawowych środków 

medycznych  

• wspierania wysiłków w zakresie badań i rozwoju uzupełniających publiczne i prywatne badania 

medyczne w celu zwalczania COVID-19 

• poprawy koordynacji na szczeblu UE w zakresie niedoborów leków 

• zwiększenia wzajemnej pomocy i współpracy w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej. 

Choć duża zbieżność naszego rozumowania oraz treści wniosku Komisji napawa optymizmem, to jednak 

wciąż brakuje w nim wymiaru lokalnego i regionalnego. Będziemy musieli niebawem wskazać na to 

niedociągnięcie w naszej opinii. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_577 

_____ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_577
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Wytyczne dotyczące pomocy UE w sytuacji nadzwyczajnej – współpraca 

transgraniczna w zakresie opieki zdrowotnej 

W dniu 4 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne, w których wyjaśniła obecne 

przepisy dotyczące transgranicznej współpracy w zakresie opieki zdrowotnej. Największym i najbardziej 

interesującym dostosowaniem jest kwestia zwrotu kosztów pacjentów chorych na COVID-19, leczonych 

na mocy dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim. 

Zazwyczaj każdy pacjent, który chce uzyskać dostęp do opieki szpitalnej (obejmującej pobyt pacjenta na 

noc) w innym kraju, musi najpierw uzyskać od swojego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych uprzednią 

zgodę – swego rodzaju zezwolenie lub dokument potwierdzający, że koszty (i w jakim zakresie) leczenia 

tego pacjenta zostaną zwrócone. W czasie pandemii taką procedurę uznano za zbyt długą i 

niepraktyczną. Dlatego Komisja zachęca państwa członkowskie do większego pragmatyzmu i udzielania 

ogólnej uprzedniej zgody dla każdego pacjenta, który „posiada dokument poświadczający, że jest 

ubezpieczony w momencie przyjęcia do szpitala”, lub by wystarczyły „dowolne inne praktyczne ustalenia 

uzgodnione przez zainteresowane państwa członkowskie”. 

Co ciekawe, pacjenci leczeni za granicą nie musieliby płacić z góry, lecz przyjmujący ich zagraniczny 

szpital wystawiłby rachunek bezpośrednio ich zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych, tak jakby leczenie 

było prowadzone na mocy rozporządzenia w sprawie ochrony socjalnej (czyli na podstawie europejskiej 

karty ubezpieczenia zdrowotnego). 

Ponadto w wytycznych Komisja wezwała do ściślejszej współpracy między regionami przygranicznymi 

i zachęciła państwa członkowskie do uznawania kwalifikacji zawodowych w szerszym ujęciu, tak aby 

pracownicy służby zdrowia mogli zostać oddelegowani tam, gdzie są najbardziej potrzebni.  

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  

_____ 

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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Sytuacja na rynkach rolnych UE 

Wskutek epidemii COVID-19 rynki rolne w UE doświadczają problemów związanych z transportem, 

niedoborem siły roboczej, zamknięciem restauracji na całym kontynencie, a także ze zmianą zachowań 

zakupowych konsumentów. 

Zimą i wiosną w niektórych państwach członkowskich dostęp do świeżych warzyw i owoców w dużym 

stopniu zależy od importu. Tymczasem w obecnych okolicznościach może dojść do opóźnienia lub 

zakłócenia dostaw świeżej żywności. Z kolei inne państwa członkowskie, gdzie sektor rolno-spożywczy 

jest znacząco ukierunkowany na eksport, również odczuwają negatywny wpływ zakłóceń w sprzedaży 

żywności spowodowanych pandemią. 

Komisja Europejska przypomniała, że należy usunąć wszelkie krajowe zakazy dotyczące przepływu 

towarów. Aby chronić łańcuchy dostaw żywności i zagwarantować przepływ towarów w UE, Komisja 

wprowadziła zielone korytarze dla transportu produktów rolnych i innych podstawowych towarów. 

Wytyczne Komisji dotyczące zarządzania granicami mają na celu ograniczenie do niezbędnego minimum 

procedur na przejściach granicznych na zielonych korytarzach.  

Aby zapewnić zbiory świeżych warzyw i owoców w tym sezonie, a tym samym uniknąć ich niedoborów, 

UE pilnie potrzebuje pracowników sezonowych. Dlatego Komisja Europejska przygotowała wytyczne 

umożliwiające pracownikom sezonowym przekraczanie granic. Rozważane są też inne nadzwyczajne 

środki mające złagodzić skutki obecnego kryzysu dla rynków rolnych.  

Link do komunikatu prasowego: Koronawirus: Komisja Europejska przedstawia praktyczne rozwiązania, 

które zapewnią stały przepływ towarów: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_510 

Link do komunikatu prasowego: Koronawirus: Komisja przedstawia praktyczne wytyczne, dążąc do 

zapewnienia swobodnego przepływu pracowników o krytycznym znaczeniu: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_545  

_____ 

Inicjatywa inwestycyjna „plus” w odpowiedzi na koronawirusa 

Dnia 2 kwietnia unijny organ wykonawczy ogłosił inicjatywę inwestycyjną „plus” w odpowiedzi na 

koronawirusa (CRII +), która przewiduje szereg środków mających na celu złagodzenie trudnej sytuacji, 

w jakiej znaleźli się rolnicy. Proponowane środki przewidują m.in.: elastyczność w korzystaniu 

z instrumentów finansowych, możliwość sięgania po instrumenty polityki rozwoju obszarów wiejskich 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_545
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do inwestowania w placówki medyczne i małą infrastrukturę na obszarach wiejskich, możliwość 

realokacji środków finansowych niewykorzystanych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich 

(PROW), możliwość zmiany umów o partnerstwie w ramach europejskich funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych zawartych na okres budżetowy 2014–2020, aby móc zmodyfikować PROW, odroczenie 

terminu przekazania rocznego sprawozdania z realizacji PROW i wniosków o płatność w ramach WPR, 

większe zaliczki płatności bezpośrednich i płatności związanych z rozwojem obszarów wiejskich, a także 

ograniczenie fizycznych kontroli na miejscu oraz większą swobodę w zakresie wymogów czasowych.  

 

Państwa członkowskie obawiają się, że to może nie wystarczyć, i apelują o dopłaty do prywatnego 

przechowywania, a także o interwencje rynkowe, w ramach których UE skupowałaby zapasy niektórych 

produktów spożywczych, gdy ich cena rynkowa spadnie zbyt nisko lub zbyt gwałtownie.  

 

Link do komunikatu prasowego: Koronawirus: Pytania i odpowiedzi dotyczące inicjatywy inwestycyjnej 

„plus” w odpowiedzi na koronawirusa: Nowe działania na rzecz uruchomienia niezbędnych inwestycji 

i zasobów: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/QANDA_20_574 

_____________ 

 

3 mld EUR w ramach instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych 

Dnia 2 kwietnia Komisja przedstawiła nowy pakiet środków, w którym proponuje przekierowanie na 

walkę z epidemią COVID-19 wszystkich pozostałych dostępnych środków z budżetu UE na ten rok. 

 

Z zapowiedzianych 3 mld EUR na dodatkową bezpośrednią pomoc dla systemów opieki zdrowotnej 

w państwach członkowskich 300 mln EUR zostanie przeznaczone na wspieranie tworzenia wspólnych 

zapasów sprzętu w ramach RescEU. Głównym priorytetem będzie zarządzanie kryzysem w dziedzinie 

zdrowia publicznego i zapewnienie niezbędnego sprzętu i zaopatrzenia – od respiratorów po środki 

ochrony indywidualnej, od mobilnych zespołów medycznych po pomoc medyczną dla osób znajdujących 

się w najtrudniejszej sytuacji, w tym w obozach dla uchodźców. Ponadto nacisk będzie położony na 

intensywniejsze testowanie. Zarazem Komisja będzie mogła bezpośrednio udzielać zamówień w imieniu 

państw członkowskich. 

Link do komunikatu prasowego: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_582   

_____ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/QANDA_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_582
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Platforma wymiany COVID-19 – przykłady i praktyki sprawdzone w regionach 

Platforma wymiany COVID-19 dla władz lokalnych i regionalnych działa obecnie na stronie 

https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx i nadesłano już wiele spostrzeżeń na 

adres: covid19@cor.europa.eu. Te historie z całej Europy KR upowszechnia na stronie internetowej 

i poprzez media społecznościowe (https://twitter.com/EU_CoR oraz 

https://www.facebook.com/European.Committee.of.the.Regions/). Mogą tam Państwo znaleźć relacje 

nadesłane przez członków i podmioty partnerskie, linki do specjalistycznych stron z najnowszymi 

informacjami od organizacji międzynarodowych i organów krajowych. Strona jest co dzień 

aktualizowana i zawiera fachowe biuletyny tematyczne. A zatem zachęcamy Państwa do regularnego 

odwiedzania jej i przesyłania nam relacji na adres: covid19@cor.europa.eu. Czekamy na Państwa osobiste 

doświadczenia, pomysły, propozycje i nagrania wideo. Prosimy o informację, jakie są Państwa potrzeby 

i jakie postulaty należy zgłosić na szczeblu UE. Chcemy poznać też Państwa zdanie na temat reakcji UE. 

Wszelkie komunikaty, aktualizacje, dokumenty i inne treści będą na bieżąco publikowane na platformie 

wymiany. 

_____________ 

 

https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx
mailto:covid19@cor.europa.eu
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