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Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy! 

To już trzecie wydanie biuletynu Komisji NAT w związku z kryzysem COVID-

19. Pragniemy poinformować członków Komisji NAT i naszych partnerów 

o bieżących działaniach w KR-ze i na szczeblu UE. Będziemy wdzięczni za 

wszelkie informacje zwrotne i sugestie.  

Ponieważ niektóre kraje, takie jak Francja i Belgia, przedłużyły środki izolacji z powodu COVID-19 do 

maja, nawet najwięksi sceptycy powinni zdać sobie sprawę z powagi sytuacji. Kryzys zdrowotny 

dotyka wszystkich aspektów życia i pomimo nadziei na jego przezwyciężenie nasze społeczeństwa 

muszą nadal koncentrować się na głównym celu, jakim jest położenie kresu zagrożeniom dla zdrowia 

i ochrona wszystkich obywateli. Nie jest to czas szukania korzyści politycznych, ale niestety 

dezinformacja i fałszywe wiadomości szerzą się nawet kosztem życia ludzkiego. Jednak tam, gdzie jest 

kryzys, istnieją również możliwości. Nadeszła chwila, by wszystkie kraje Unii Europejskiej wykazały się 

solidarnością i budowały przyszłość Unii w oparciu o wspólne wartości. 

W tej edycji pragniemy przyjrzeć się wydarzeniom politycznym na szczeblu UE. Prosimy o dalsze 

korzystanie z naszej poczty elektronicznej pod adresemnat@cor.europa.eu, aby dzielić się Państwa 

uwagami i pomysłami. A co najważniejsze, trzymajmy się zdrowo! 

Ulrika Landergren (SE/RE), przewodnicząca Komisji NAT 
_____ 

Europejski plan działania na rzecz zakończenia izolacji 

Ministrowie zdrowia państw członkowskich UE spotkali się w Brukseli w środę 15 kwietnia, by 

podsumować obecną sytuację w odniesieniu do #COVID19 i wymienić poglądy na temat łagodzenia 

środków w celu znalezienia najlepszego skoordynowanego podejścia, jeśli chodzi o kolejne kroki. 

W spotkaniu tym wzięli udział komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides oraz wiceprzewodniczący do spraw 

promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas.  

Komisja i Rada wspólnie przedstawiły europejski plan działania prowadzący do zniesienia środków 

powstrzymujących rozprzestrzenianie się COVID-19 i wzywają państwa członkowskie do zastosowania 

następujących kryteriów w celu oceny, czy nadszedł czas na złagodzenie ograniczeń: 

• Postępy choroby – czy istnieje stałe zmniejszanie się liczby nowych zakażeń, hospitalizacji i 

pacjentów podlegających intensywnej terapii? 

• Zdolności systemu opieki zdrowotnej – czy systemy opieki zdrowotnej poradzą sobie ze 

wzrostem liczby chorych w przypadku złagodzenia środków? 

• Monitorowanie – czy dany kraj posiada program testowania na dużą skalę mający na celu 

wykrywanie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa? 

Biuletyn Komisji NAT 

Środki izolacji w związku 

z COVID-19 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
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Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen wezwała kraje do rozmów między sobą i z Brukselą przed 

zniesieniem obowiązujących środków, by uniknąć niezamierzonych konsekwencji, takich jak wzrost 

liczby klientów transgranicznych, jeżeli po jednej stronie granicy zostaną zniesione ograniczenia 

obowiązujące nadal po drugiej stronie. W wytycznych wskazano, że „brak koordynacji w zakresie 

znoszenia środków ograniczających może mieć negatywne skutki dla wszystkich państw członkowskich 

i doprowadzić do napięć politycznych”. 

Jeżeli sytuacja zdrowotna się ustabilizuje na całym kontynencie, Komisja przedstawi odrębne wytyczne 

dotyczące przywrócenia połączeń transportowych przed wakacjami letnimi. 

 

Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_652  

Link do PLANU DZIAŁANIA: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-

_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf 

_____ 

Europa to kontynent najpoważniej dotknięty pandemią: ponad milion 

potwierdzonych przypadków 

Jak podaje francuska agencja informacyjna AFP, dotąd ponad połowę potwierdzonych przypadków 

koronawirusa odnotowano w Europie. Dane zebrane przez AFP od władz krajowych i pochodzące od 

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odzwierciedlają prawdopodobnie jedynie ułamek rzeczywistej 

liczby zakażeń. Wiele krajów przeprowadza testy tylko w najpoważniejszych przypadkach. 

Według AFP w środę, 15 kwietnia, o godz. 8.30, w Europie były co najmniej 1 003 284 przypadki, w tym 

84 465 ofiar śmiertelnych, co czyni ją najbardziej dotkniętym kontynentem. Na całym świecie 

zarejestrowano 1 991 019 zakażeń COVID-19 oraz 125 955 zgonów. 

Przypomnijmy, że na naszym ostatnim posiedzeniu w Brukseli w dniu 5 marca otrzymaliśmy informację, 

że tego dnia, czyli sześć tygodni temu, było 3351 przypadków i 85 ofiar śmiertelnych. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_652
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
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Zespoły medyczne z Rumunii i Norwegii działają we Włoszech 

Grupa europejskich lekarzy i pielęgniarek z Rumunii i Norwegii udała się w ramach Unijnego 

Mechanizmu Ochrony Ludności do Włoch, aby pomóc włoskim kolegom w walce z koronawirusem. 

Zarówno przewodnicząca Ursula von der Leyen, jak i komisarz Janez Lenarčič odpowiedzialny za 

zarządzanie kryzysowe, wyrazili uznanie i wdzięczność tym pielęgniarkom i lekarzom za okazanie 

prawdziwej solidarności w działaniu i udzielenie pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. 

Jednocześnie Austria zaoferowała Włochom za pośrednictwem tego samego mechanizmu ponad 3 tys. 

litrów środka dezynfekcyjnego; pomoc będzie koordynowana i współfinansowana przez Komisję. 

Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_613  

_____ 

Zarządzanie kryzysowe UE – kluczowe uprawnienia leżą w gestii państw 

członkowskich 

W wywiadzie udzielonym POLITICO (opublikowanym w dniu 4 kwietnia) Janez Lenarčič, komisarz 

odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe, przyznał, że jeśli Europejczycy chcą bardziej europejskiej 

reakcji w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak obecny kryzys związany z koronawirusem, będą musieli 

przekazać niektóre uprawnienia.  

Przywódcy UE oświadczyli, że UE musi zmienić swój system zarządzania kryzysowego; obecnie jednak 

UE nie posiada tych uprawnień. „Zdrowie, ochrona ludności, zarządzanie granicami... obszary te 

wchodzą w zakres kompetencji państw członkowskich. Komisja może jedynie zachęcać lub zniechęcać 

do działania. Możemy pytać, prosić, przekonywać, ale Komisja nie może podejmować żadnych 

bezpośrednich działań. To kwestia kompetencji” – powiedział Janez Lenarčič. Jest to rzecz jasna 

skomplikowane zadanie, a państwa członkowskie mogą nie być skłonne do takich kroków. 

Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://www.politico.eu/article/commissioner-janez-lenarcic-big-

changes-needed-to-revamp-eu-crisis-system-coronavirus-pandemic-response/  

_____ 

Szczepionkę przeciwko COVID-19 otrzymamy nieprędko 

Unijny organ regulacyjny ds. leków szacuje, że szczepionka na koronawirusa może zostać udostępniona 

do powszechnego użytku dopiero za rok. 

„Europejska Agencja Leków ocenia, że może minąć rok zanim szczepionka przeciwko COVID-19 będzie 

gotowa do zatwierdzenia i dostępna w wystarczających ilościach, by mogła być powszechnie 

i bezpiecznie stosowana” – poinformował organ wykonawczy UE w dokumencie strategicznym 

opublikowanym w środę 15 kwietnia. 

Do tej pory Komisja opublikowała w styczniu zaproszenie do składania wniosków o 10 mln EUR 

i zapewniła dodatkowe 37.5 mln EUR na badania w zakresie opracowania, przygotowania i diagnostyki 

szczepionek na COVID-19. 47.5 mln EUR przeznaczono na 17 projektów, w których uczestniczy 136 

zespołów badawczych z całej UE i spoza niej. 

Poza tym, w ramach programu „Horyzont 2020” wyasygnowanych zostanie do 45 mln EUR na 

dodatkowe badania w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (ILI), partnerstwa publiczno-

prywatnego między Komisją a przemysłem farmaceutycznym. 

Ponadto w dniu 17 marca niemieckie przedsiębiorstwo biotechnologiczne CureVac otrzymało od Komisji 

Europejskiej pożyczkę w wysokości 80 mln EUR w celu szybkiego zwiększenia skali produkcji możliwej 

szczepionki przeciwko COVID-19. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_613
https://www.politico.eu/article/commissioner-janez-lenarcic-big-changes-needed-to-revamp-eu-crisis-system-coronavirus-pandemic-response/
https://www.politico.eu/article/commissioner-janez-lenarcic-big-changes-needed-to-revamp-eu-crisis-system-coronavirus-pandemic-response/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/mex_20_379
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Link do KOMUNIKATÓW PRASOWYCH: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_386, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/mex_20_379 

_____ 

Marnotrawstwo żywności 

Koronawirus zagraża niestety wysiłkom UE na rzecz zmniejszenia ilości odpadów spożywczych o połowę 

do 2030 r., co jest jednym z celów przyszłej strategii „od pola do stołu”. Ostatnio wskutek zamknięcia 

restauracji, barów i hoteli oraz zakłóceń w łańcuchach dostaw wyrzucono wiele żywności nadającej się 

do spożycia.  

Obywatele w całej UE gromadzą zapasy żywności o dłuższym okresie przechowywania. Jednak znaczna 

część zakupionej żywności nie jest spożywana.  

Ponadto, ze względu na niedobór siły roboczej, wiele pierwszych wiosennych warzyw i owoców może 

pozostać niezebranych. Rolnicy są w dużym stopniu uzależnieni od pracowników sezonowych, którzy 

pomagają w zbiorach. Z powodu ograniczeń w podróżowaniu sektor boryka się obecnie z dużym 

spadkiem liczby pracowników gotowych do przyjazdu i pracy. Niektóre państwa członkowskie zwróciły 

się o pomoc do bezrobotnych lub wolontariuszy, a Komisja Europejska opublikowała wytyczne dla 

państw członkowskich mające na celu ułatwienie transportu pracowników sezonowych. 

Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_545 

_____ 

Pomoc żywnościowa 

Podczas gdy marnotrawiona jest żywność, banki żywności i organizacje charytatywne, które pomagają 

naszym obywatelom w najtrudniejszej sytuacji, pracują w coraz trudniejszych warunkach. Brakuje im nie 

tylko odpowiednich środków finansowych, ale również wyposażenia ochronnego, a jednocześnie 

zmagają się z niedoborem wolontariuszy.  

Niestety według sondażu „ponad 80% europejskich banków żywności odnotowuje wzrost 

zapotrzebowania na pilną pomoc żywnościową, co wynika ze wzrostu całkowitej liczby osób 

potrzebujących takiej pomocy”. 

Komisja Europejska proponuje zmianę rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoją władze publiczne i 

organizacje partnerskie realizujące założenia FEAD w trakcie epidemii COVID-19. W szczególności 

wprowadzone zostaną bony elektroniczne, by zmniejszyć ryzyko zakażenia, jak również możliwość 

zakupu wyposażenia ochronnego dla osób dostarczających pomoc. 

Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1089&newsId=9638&furtherNews=yes 

Sondaż banków żywności: https://lp.eurofoodbank.org/wp-

content/uploads/2020/04/Report_survey_FEBA_COVID19_FINAL.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=

8c6226057e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_16_04_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-

8c6226057e-188983337 

_____ 
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