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Łącząc siły, by opracować ratującą życie szczepionkę 

W ostatni poniedziałek, 4 maja, Komisja Europejska była gospodarzem wyjątkowego wydarzenia: 

globalnej telekonferencji darczyńców. Podczas tego międzynarodowego wydarzenia rządy i liderzy 

biznesu ogłosili swoje zobowiązania na rzecz rozwoju i powszechnego stosowania diagnostyki, leczenia 

i szczepionek przeciwko koronawirusowi. 

Oczekuje się, że wielu szefów państw i rządów, przywódców organizacji międzynarodowych 

i wpływowych fundacji przeznaczy znaczne środki na wyeliminowanie bezpośrednich luk 

w finansowaniu w celu znalezienia innowacyjnych i sprawiedliwych rozwiązań. 

Celem tego wydarzenia jest zgromadzenie 7,5 mld EUR i zapewnienie, aby w pierwszej kolejności nie 

tylko zostały opracowane narzędzia ratujące życie, ale także aby były one powszechnie dostępne 

i przystępne cenowo. Nie wolno pominąć żadnej osoby, żadnego kraju i żadnego regionu. 

Link: https://global-response.europa.eu/programme_en 

_____ 

Zapasy środków medycznych w ramach rescEU w pełni gotowe 

W dniu 27 kwietnia 2020 r. pierwsza dostawa 90 000 masek ochronnych FFP2 ze strategicznego 

centrum dystrybucyjnego w Rumunii dotarła do Włoch, aby pomóc wyposażyć włoskich pracowników 

medycznych w walce z pandemią koronawirusa. Rumunia jest pierwszym państwem członkowskim, 

w którym umieszczono nowe unijne zapasy, rezerwę sprzętu medycznego, w ramach rescEU. Ta 

dostawa jest uzupełnieniem dla wydelegowanych zespołów lekarzy i pielęgniarek oraz dla zapasów 

sprzętu, które zostały przesłane dwustronnie i za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony 

Ludności. W najbliższych dniach do innych państw członkowskich trafi dalsza pomoc, m. in. respiratory. 

UE pokrywa 100% kosztów operacyjnych. 

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy! 

W tym piątym wydaniu biuletynu informujemy o najnowszych 

wydarzeniach w dziedzinach polityki objętych kompetencjami Komisji NAT, 

na które wywiera wpływ epidemia COVID-19. 

Od początku epidemii koronawirusa głównym pytaniem dla decydentów i całego społeczeństwa jest: 

co dalej?. Choć liczba nowych ofiar spada, a władze i obywatele chcą wrócić do normalnego życia, 

pytanie to pozostaje aktualne. Niestety odpowiedzi na nie nie daje nauka ani solidne argumenty, a co 

gorsze często jesteśmy świadkami dezinformacji i propagandy. Aby przeciwstawić się tej tendencji, 

przedstawiamy dobre przykłady pochodzące bezpośrednio z regionów UE, jak również środki podjęte 

przez Komisję Europejską. 

Mogą Państwo podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, pisząc na adres covid19@cor.europa.eu 

– zamieścimy opis na stronie internetowej KR-u poświęconej COVID-19, a następnie w tym biuletynie. 

Prosimy o dalsze korzystanie z naszego adresu poczty elektronicznej nat@cor.europa.eu 

w bezpośrednich kontaktach z sekretariatem Komisji NAT, a przede wszystkim trzymajmy się zdrowo! 

Ulrika Landergren (SE/RE), przewodnicząca Komisji NAT 

https://global-response.europa.eu/programme_en
mailto:covid19@cor.europa.eu
mailto:nat@cor.europa.eu
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Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_476  

Fundusz Solidarności UE –  

do Komisji Europejskiej wpłynął pierwszy wstępny wniosek  

o wsparcie z tytułu zagrożenia zdrowia publicznego 

Włochy, obecnie jedno z państw członkowskich najbardziej dotkniętych epidemią, jako pierwsze złożyły 

wstępny wniosek o wsparcie finansowe z Funduszu Solidarności UE na potrzeby walki z pandemią 

koronawirusa i jej skutkami we Włoszech (dalsze szczegóły zostaną przedstawione w najbliższych 

tygodniach). 

Komisja Europejska będzie oczekiwać na wnioski dotyczące pomocy w kontekście koronawirusa do 

24 czerwca 2020 r., a następnie dokona ich oceny w jednym pakiecie w celu zapewnienia równego 

traktowania wszystkich przypadków oraz sprawiedliwego i równego podziału dostępnych zasobów 

między wszystkie państwa członkowskie, które najbardziej ucierpiały w wyniku tego stanu zagrożenia 

zdrowia publicznego. 

Od 1 kwietnia 2020 r. państwa członkowskie UE mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu Solidarności 

UE także z tytułu zagrożenia zdrowia publicznego. Zakres Funduszu Solidarności został rozszerzony 

w celu uwzględnienia poważnych sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego w ramach narzędzi 

wdrożonych przez Komisję Europejską w celu zmniejszenia obciążenia budżetów państw członkowskich; 

na 2020 r. udostępniono 800 mln EUR.  

 

Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_753  

Fundusz Solidarności UE w kontekście COVID-19: https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/solidarity-

fund/covid-19  

_____ 

Kanały dystrybucji żywności 

Jak wspomniano w jednym z naszych poprzednich biuletynów, kryzys związany z epidemią COVID-19 

wywarł wpływ na łańcuchy dystrybucji żywności w całej UE. Może to być szczególnie problematyczne w 

dużych miastach. W związku z tym niektóre regiony i gminy starają się zwiększyć swoją 

samowystarczalność żywnościową dzięki rozwojowi platform, które umożliwiają konsumentom 

dokonywanie bezpośrednich zamówień od producentów.  

Struktury grupowych zakupów owoców i warzyw oraz grupy rolników wspierane przez społeczność 

cieszą się coraz większą popularnością i działają na pełnych obrotach. Rolnicy próbują bezpośrednio 

docierać do konsumentów w czasie kryzysu, a niektórzy z nich próbują w ten sposób zaradzić utracie 

dochodów spowodowanej zamknięciem restauracji.  

Kryzys wpływa również na zachowania konsumentów i na to, jakie produkty trafiają do naszych 

jadłospisów. W związku z tym, że transport międzynarodowy jest zakłócony i zaczyna brakować 

niektórych egzotycznych składników, obywatele muszą w większym stopniu polegać na produktach 

lokalnych i sezonowych i preferują lokalne potrawy. Czy wpłynie to na to, jak robimy zakupy i co jemy? 

Czas pokaże... 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_476
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_753
https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/solidarity-fund/covid-19
https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/solidarity-fund/covid-19
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Więcej na temat inicjatyw we Francji: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eus-farm-to-

fork-strategy-establishes-itself-in-france-due-to-covid-19-crisis/ 

_____ 

Żywienie 

W trakcie epidemii COVID-19 jeszcze ważniejszy jest dobrze wyważony sposób odżywiania się, 

pozwalający zbudować silny system odpornościowy i zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób 

przewlekłych i chorób zakaźnych. Zachęca się nas do jedzenia zróżnicowanej, świeżej i nieprzetworzonej 

żywności, a także picia wystarczającej ilości wody, aby uzyskać dzienną dawkę witamin, minerałów, 

błonnika pokarmowego, białka i przeciwutleniaczy. 

 

Porady żywnościowe WHO dla dorosłych na czas epidemii COVID-19 można znaleźć tutaj: 

http://www.emro.who.int/nutrition/nutrition-infocus/nutrition-advice-for-adults-during-the-covid-19-

outbreak.html 

_____ 

Pomoc państwa: Komisja zatwierdziła program dotacji bezpośrednich  

w wysokości 200 000 EUR w celu wsparcia sektorów rolnictwa i akwakultury 

w Regionie Stołecznym Brukseli w związku z epidemią koronawirusa 

W kontekście epidemii koronawirusa Komisja Europejska zatwierdziła belgijski program regionalny 

w wysokości 200 000 EUR mający na celu wsparcie sektorów rolnictwa i akwakultury w Regionie 

Stołecznym Brukseli. Program został zatwierdzony zgodnie z tymczasowymi ramami pomocy państwa 

przyjętymi przez Komisję w dniu 19 marca 2020 r., zmienionymi w dniu 3 kwietnia 2020 r. 

Wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw polityki konkurencji Margrethe Vestager powiedziała: „Ten 

program o wysokości 200 000 EUR wesprze przedsiębiorstwa działające w sektorach rolnictwa i 

akwakultury w Regionie Stołecznym Brukseli, odczuwające obecnie trudności w związku z epidemią 

koronawirusa. Pomoże tym przedsiębiorstwom w zachowaniu bezpośredniej płynności, aby mogły 

kontynuować najważniejsze działania w tych trudnych czasach. Nasza praca z państwami członkowskimi 

trwa dalej i zapewnia, by krajowe środki wsparcia mogły być wdrażane w sposób skoordynowany i 

skuteczny, zgodnie z zasadami UE”. Wsparcie publiczne będzie miało postać dotacji bezpośrednich i nie 

przekroczy 100 000 EUR na przedsiębiorstwo działające w sektorze podstawowej produkcji rolnej i 

120 000 EUR na przedsiębiorstwo działające w sektorze akwakultury.  

Komunikat prasowy: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_732 

_____ 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eus-farm-to-fork-strategy-establishes-itself-in-france-due-to-covid-19-crisis/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eus-farm-to-fork-strategy-establishes-itself-in-france-due-to-covid-19-crisis/
http://www.emro.who.int/nutrition/nutrition-infocus/nutrition-advice-for-adults-during-the-covid-19-outbreak.html
http://www.emro.who.int/nutrition/nutrition-infocus/nutrition-advice-for-adults-during-the-covid-19-outbreak.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_732
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Przykłady z regionów przekazane za pośrednictwem platformy wymiany 

informacji na temat COVID-19 w KR-ze 

Regiony europejskie dzielą się z nami wieloma przykładami za pośrednictwem platformy wymiany na 

temat COVID-19, informując nas o dodatkowych środkach podejmowanych przez samorządy lokalne 

i regionalne, uzupełniających wysiłki państw członkowskich: 

 

Andaluzja (Hiszpania) zdecydowana zainwestować 1 000 mln EUR w opiekę zdrowotną i gospodarkę 

przedstawia nowy prototyp respiratora 

W ramach naszej platformy wymiany na temat COVID-19 napłynęło kilka pozytywnych wiadomości 

z Hiszpanii. W Andaluzji Departament Zdrowia i Info UMA opracowały nowy prototyp respiratora w celu 

ulepszenia pomocy medycznej. Rząd Andaluzji podjął decyzję o wprowadzeniu 1 000 mln EUR do 

systemu gospodarczego regionu: 900 mln EUR zostanie przeznaczone na pomoc dla MŚP, natomiast 

pozostała część zostanie przeznaczona na walkę z kryzysem zdrowotnym. Regionalne Ministerstwo 

Gospodarki uruchomiło platformę łączącą przedsiębiorstwa, podmioty zajmujące się działalnością 

badawczo-rozwojową oraz inne innowacyjne podmioty w celu zaoferowania szybkich i skutecznych 

rozwiązań pozwalających stawić czoła epidemii COVID-19. Pakiet środków w wysokości 40 mln EUR 

przeznaczono na pomoc dla ponad 150 000 osób samozatrudnionych w Andaluzji, co obejmuje również 

różne ulgi podatkowe. 

Ratowanie lokalnych księgarń 

Katalonia, Hiszpania: Spółdzielnia SOM*, działająca w sektorze kultury i komunikacji, utworzyła 

inicjatywę #LlibreriesObertes umożliwiającą obywatelom nabywanie książek i innych nośników 

z (mniejszych) lokalnych księgarń, które musiały zostać zamknięte w związku z blokadą i ich istnienie jest 

zagrożone. Zakupione towary będą mogły zostać odebrane po ponownym otwarciu sklepów. 

 

Hiszpański region Kastylia i León emituje telewizyjny program edukacyjny na potrzeby edukacji domowej 

Kastylia i León, Hiszpania: Rząd regionalny wyszedł z nową inicjatywą na rzecz dzieci w okresie epidemii 

koronawirusa. Ponieważ dzieci nie chodzą do szkoły, rozpoczęto emisję programu telewizyjnego 

„Aprendiendo en casa: la hora educativa” [Nauka w domu: godzina edukacyjna]. Celem jest pomoc 

dzieciom w kontynuowaniu procesu uczenia się pomimo kryzysu. Przez 45 minut każdego dnia kanał 

regionalny będzie nadawał program z zakresu różnych przedmiotów nauczania. Inicjatywa ta skierowana 

jest do dzieci w wieku od sześciu do dwunastu lat. Treści edukacyjne zostały zaprojektowane wspólnie 

z wiodącymi wydawnictwami edukacyjnymi. Ponadto władze lokalne uruchomiły liczne usługi publiczne 

i wdrożyły środki gospodarcze mające bezpośrednio pomóc ludności, takie jak ulgi podatkowe i 

zwolnienia z opłat, dotacje na badania dotyczące COVID-19 oraz pomoc bezpośrednia dla 

przedsiębiorstw i osób fizycznych.  
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Wsparcie dla ofiar przemocy domowej i przemocy w rodzinie 

Bruksela, Belgia: Na początku kwietnia z inicjatywy zarządu COCOF (Komisja Wspólnotowa Francuska 

Regionu Stołecznego Brukseli) do hotelu w Brukseli dotarły pierwsze mieszkanki: kobiety będące 

ofiarami przemocy w rodzinie. Program ten uzupełnia już istniejące w Brukseli w schroniska dla kobiet 

będących ofiarami przemocy. Powinno to umożliwić kobietom znalezienie bezpiecznego miejsca, z dala 

od przemocy, której są ofiarami w ich domu, a także uzyskanie profesjonalnej pomocy psychologicznej 

i społecznej. W odpowiedzi na te problemy związane z przemocą Federacja Walonia–Bruksela, Walonia, 

Region Stołeczny Brukseli i COCOF, a także międzyresortowa konferencja na temat praw kobiet powołały 

grupę zadaniową ds. przemocy domowej i przemocy w rodzinie. 

Wolontariusze wspierający działania związane z COVID-19 

Gabrowo, Bułgaria: Gmina Gabrowo włącza wolontariuszy do prowadzenia różnych działań, które 

przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się COVID-19. Obejmuje to zakupy i dostawę żywności, leków i innych 

podstawowych produktów dla osób starszych, a także wspieranie kampanii informacyjnych na temat 

sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii. Ponadto przedsiębiorstwo tekstylne MAC, 

którego siedziba znajduje się w Gabrowie, zaczęło produkować odzież ochronną dla pracowników służby 

zdrowia. 

Więcej historii można znaleźć na platformie wymiany na temat COVID-19: 

https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/covid19-stories.aspx. 

 

 

ONZ zwraca się do lokalnych liderów o przesyłanie materiałów wideo na temat ich 

prac dotyczących celów zrównoważonego rozwoju i COVID-19 

W ramach inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ na rzecz lokalizacji celów zrównoważonego rozwoju 

Local2030 zainaugurowano projekt relacji wideo Local2030 Spotlight Series. 

 

Celem jest ułatwienie wymiany doświadczeń między zainteresowanymi stronami zaangażowanymi 

w lokalną reakcję na kryzys COVID-19 poprzez krótkie filmy wideo. Miasta i regiony na całym świecie 

proszone są o udostępnianie dwuminutowych materiałów wideo przedstawiających ich punkt widzenia 

co do głównych wyzwań i innowacyjne rozwiązania opracowane na szczeblu lokalnym w celu zwalczania 

epidemii. Zainteresowani partnerzy mogą przekazać nagranie wideo za pośrednictwem serwisu 

https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/covid19-stories.aspx
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Local2030 Dropbox lub na Twitterze, korzystając z hasztagów #Local2030 #SpotlightSeries. Filmy zostaną 

pokazane w kanałach medialnych Local2030 i będą wkładem w światową debatę na temat epidemii 

COVID-19. 

Co tydzień poruszane będzie jedno ważne aktualne zagadnienie. W tym tygodniu (do 12 maja) debata 
skupi się wokół świadczenia usług podstawowych w miastach, a następnie omawiane będą źródła 
utrzymania i gospodarki lokalne (13–19 maja) oraz bezpieczeństwo i podatność na zagrożenia 
społeczności lokalnych (20–26 maja). 

Osoba wyznaczona do kontaktu: martino.miraglia@un.org. 

Linki do stron internetowych: 

Inicjatywa Local2030: https://www.local2030.org/ 

O serii relacji Local2030: https://www.local2030.org/story/view/335 

Dropbox inicjatywy: https://www.dropbox.com/request/EoPKrOeL0UhvTB3SDvPT 

mailto:martino.miraglia@un.org
https://www.local2030.org/
https://www.local2030.org/story/view/335
https://www.dropbox.com/request/EoPKrOeL0UhvTB3SDvPT

