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Witamy w szóstym wydaniu biuletynu NAT! 

Podczas gdy obywatele starają się żyć codziennymi sprawami, jak dawniej, 

a ograniczenia i restrykcje są stopniowo znoszone, rządy nadal poszukują 

odpowiednich rozwiązań wszystkich problemów wywołanych za sprawą 

wybuchu epidemii COVID-19. Co więcej, nie jest jeszcze znany pełny zakres szkód. Jedno jest jednak 

pewne: kryzys zdrowotny odcisnął się trwałym piętnem na wielu aspektach naszego życia i na naszym 

społeczeństwie, a powrót do normalności będzie wymagał ogromnej ilości czasu i wysiłku. 

Na podstawie Państwa wpisów na platformie COVID-19 prowadzonej przez Komitet Regionów można 

stwierdzić, że aktywność samorządów lokalnych i regionalnych jest czynnikiem, który ma bardzo 

istotne znaczenie.  

Prosimy o dalsze przesyłanie swoich obserwacji na adres covid19@cor.europa.eu i kontakt 

z sekretariatem Komisji NAT – nat@cor.europa.eu. A co najważniejsze, trzymajmy się zdrowo! 

Ulrika Landergren (SE/RE), przewodnicząca Komisji NAT 

 

Pakiet dla branży turystycznej i transportowej 
Dobre wiadomości dla sektora turystyki i transportu: 13 maja Komisja Europejska przedstawiła pakiet 

wytycznych i zaleceń, które mają pomóc państwom członkowskim w stopniowym znoszeniu ograniczeń 

w podróżowaniu i umożliwić przedsiębiorstwom turystycznym wznowienie działalności po miesiącach 

blokady, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności w zakresie zdrowia. Pakiet Komisji 

przeznaczony dla branży turystycznej i transportowej obejmuje: 

 

 ogólną strategię na rzecz odbudowy sektora w 2020 r. i w kolejnych latach; 

 wspólne podejście do przywrócenia swobody przemieszczania się i zniesienia ograniczeń na 

granicach wewnętrznych UE w sposób stopniowy i skoordynowany; 

 ramy służące wspieraniu stopniowego przywracania transportu przy jednoczesnym 

zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów i pracowników; 

 zalecenie, które ma na celu uczynienie bonów atrakcyjną alternatywą dla zwrotu kosztów 

w formie środków pieniężnych; 

 kryteria dotyczące bezpiecznego i stopniowego przywracania działalności turystycznej oraz 

opracowania protokołów zdrowotnych dotyczących placówek branży hotelarsko-

gastronomicznej, takich jak hotele. 

 
Więcej informacji i bezpośredni link do wszystkich dokumentów znajduje się na stronie internetowej: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_854 

 

_____ 
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Koronawirus: 117 mln EUR na leczenie i diagnostykę w ramach Inicjatywy 

w zakresie leków innowacyjnych 

13 maja Komisja ogłosiła, że w drodze przyspieszonej procedury zaproszenia do składania wniosków, 

uruchomionej w marcu w ramach Inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych, stanowiącej partnerstwo 

publiczno-prywatne, wybrano osiem zakrojonych na szeroką skalę projektów badawczych, których 

celem jest opracowanie metod leczenia i diagnostyki koronawirusa. Aby sfinansować większą liczbę 

wysokiej jakości wniosków, Komisja zwiększyła swoje zobowiązanie w ramach unijnego programu w 

zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” do 72 mln EUR (z pierwotnie planowanych 

45 mln EUR). Kwota 45 mln EUR zostanie zapewniona przez przemysł farmaceutyczny, partnerów 

stowarzyszonych Inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych oraz inne organizacje zaangażowane w 

projekty, co oznacza, że łączna wartość inwestycji wyniesie 117 mln EUR. 

Więcej informacji i linków na stronie internetowej: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_837 

_____ 

 

Maski dla państw członkowskich i innych państw 

Po dostawach masek ochronnych FFP2 do Hiszpanii, Włoch i Chorwacji dodatkowe partie trafiły również 

do Macedonii Północnej i Czarnogóry. To dzięki rescEU – pierwszej w historii wspólnej europejskiej 

rezerwie sprzętu medycznego, która ma pomóc państwom dotkniętym wybuchem epidemii 

koronawirusa. W ramach pierwszych dostaw do Włoch, Hiszpanii i Chorwacji trafiło już 330 000 masek. 

Oczekiwane są kolejne dostawy. 

Ponadto pierwszą partię liczącą 1,5 mln masek medycznych, które mają chronić pracowników służby 

zdrowia przed koronawirusem, dostarczono już do 17 państw członkowskich i Zjednoczonego Królestwa. 

Kolejne tygodniowe partie liczące po 1,5 mln masek będą dostarczane w ciągu następnych sześciu 

tygodni w ramach nowej transakcji zakupu 10 mln masek za pośrednictwem Instrumentu na rzecz 

wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych finansowanego przez Komisję Europejską. 

Rumunia i Niemcy są pierwszymi państwami członkowskimi, które organizują rezerwę rescEU, a więc 

odpowiadają za zamówienie sprzętu, podczas gdy Komisja finansuje 100% zasobów, takich jak środki 

ochrony indywidualnej. 

Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://ec.europa.eu/echo/news/coronavirus-resceu-masks-

delivered-spain-italy-and-croatia_en 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_837
https://ec.europa.eu/echo/news/coronavirus-resceu-masks-delivered-spain-italy-and-croatia_en
https://ec.europa.eu/echo/news/coronavirus-resceu-masks-delivered-spain-italy-and-croatia_en
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Więcej na temat prowadzonych przez UE operacji ochrony ludności i pomocy humanitarnej na stronie 

internetowej: https://ec.europa.eu/echo/news/coronavirus-further-resceu-masks-delivered-north-

macedonia-and-montenegro_en  

Więcej na temat przydzielania środków na stronie internetowej:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_819  

_____ 

 

Dalsze wsparcie dla uchodźców i migrantów w Grecji 

Grecja otrzymuje dodatkowe wsparcie w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, który ma jej 

pomóc w ochronie uchodźców i migrantów przed koronawirusem. Wcześniej Grecja uruchomiła Unijny 

Mechanizm Ochrony Ludności, wnioskując o zakwaterowanie, środki higieny i środki medyczne.  

W odpowiedzi na ten wniosek Republika Czeska, Dania, Francja i Niderlandy zaoferowały specjalnie 

dostosowane kontenery przeznaczone na schronienie i opiekę medyczną dla uchodźców i migrantów. 

Unia Europejska będzie koordynować i współfinansować dostarczanie tej pomocy Grecji. 

Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://ec.europa.eu/echo/news/coronavirus-eu-channels-further-

assistance-greece-protect-refugees-and-migrants_en 

_____ 

 

Francuska posłanka do Parlamentu Europejskiego proponuje „Unijną aptekę 

awaryjną” 

Jak wynika z artykułu opublikowanego przez POLITICO, francuska posłanka do Parlamentu Europejskiego 

Nathalie Colin-Oesterlé (EPL) stworzyła projekt rezolucji umożliwiającej walkę z niedoborem leków w 

UE. W okresie od 2000 r. do 2018 r. niedobór określonych leków zwiększył się 20-krotnie, a sytuację 

zaostrzył trwający kryzys związany z COVID-19. W rezolucji Colin-Oesterlé proponuje kilka rozwiązań, 

począwszy od przekształcenia rescEU w unijną aptekę awaryjną, poprzez gromadzenie zapasów leków i 

szczepionek o kluczowym znaczeniu, które państwa UE mogłyby stosować w razie sytuacji wyjątkowej, 

aż po ponowne wprowadzenie do UE łańcuchów dostaw leków o kluczowym znaczeniu. Jak podaje 

Colin-Oesterlé, głosowanie w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 

Bezpieczeństwa Żywności ma się odbyć pod koniec czerwca. 

Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://pro.politico.eu/news/french-mep-proposes-eu-emergency-

pharmacy-to-fight-drug-shortages-coronavirus 

_____ 
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Wyciągnięte wnioski: potrzebujemy stałej unijnej jednostki ratownictwa 

medycznego 

Rumuński poseł do Parlamentu Europejskiego Victor Negrescu (grupa S&D) donosi w Euractiv, że chociaż 

UE nie dysponuje podstawą prawną ani zasobami do koordynowania walki z epidemią, ponieważ 

krajowa polityka zdrowotna pozostaje prerogatywą państw członkowskich, prawdziwa rzeczywistość UE 

najlepiej wyraża się przez akty solidarności i dobroci, takie jak udzielanie pomocy włoskim pacjentom 

przez rumuńskich lekarzy i pielęgniarki czy leczenie obywateli Francji w niemieckich szpitalach. Negrescu 

pisze o konieczności dostosowania się do nowych okoliczności i stworzenia stałych mechanizmów 

szybkiej interwencji, a za jedną z możliwości uważa propozycję utworzenia przez instytucje europejskie 

ogólnounijnej jednostki ratownictwa medycznego – błękitnego korpusu medycznego UE, który mógłby 

być szybko rozmieszczany w sytuacjach kryzysowych lub nadzwyczajnych. Niezbędny sprzęt można by 

dostarczać za pośrednictwem mechanizmu gromadzenia zapasów w ramach rescEU. Co więcej, 

Negrescu uważa, że istniejący mechanizm koordynacji – Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego 

UE – nie wystarczy do zaspokojenia aktualnych potrzeb i powinien stać się trwałym, elastycznym i dobrze 

dofinansowanym instrumentem. 

Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://www.euractiv.com/section/coronavirus/opinion/lessons-

learned-we-need-a-permanent-eu-medical-emergency-unit/  

_____ 

 

Żywienie w trakcie pandemicznych obostrzeń 

Jak wynika z nowego badania, konsumenci zamknięci w domach w związku z pandemią wydają więcej 

na świeże owoce i warzywa, a mniej na gotowe posiłki, jak również przechodzą na zdrowszą dietę. 

W trakcie pandemii wypróbowują także nowe przepisy i zużywają więcej resztek, przez co ograniczają 

marnotrawienie żywności. Może mieć to związek z obawą przed brakami żywności, ponieważ ze względu 

na zakłócenia dostaw w trakcie pandemii konsumenci unijni widzieli w supermarketach puste półki. 

Mniej więcej w połowie marca państwa Unii zamknęły sklepy inne niż niezbędne do życia, a działać 

mogły jedynie sklepy spożywcze, supermarkety i apteki. Wyraźnie miało to wpływ na wielkość sprzedaży 

detalicznej i różne kanały dystrybucji. W marcu 2020 r. poziom sprzedaży detalicznej produktów 

spożywczych (w tym napojów i tytoniu) wzrósł znacznie w porównaniu z przeciętnym wzrostem w marcu 

obserwowanym w ostatniej dekadzie. Najwyższy wzrost w państwach członkowskich UE odnotowano w 

Luksemburgu (+20%), Irlandii (+14%) i Belgii (+13%). 

Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-

/DDN-20200507-2?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/en/news/whats-new  

Więcej na temat konsumentów na stronie internetowej: https://www.reuters.com/article/us-health-

coronavirus-food/locked-down-shoppers-turn-to-vegetables-shun-ready-meals-idUSKBN22P17V  

_____ 
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Światełko w tunelu 

14 maja Słowenia stała się pierwszym państwem członkowskim, które oficjalnie ogłosiło koniec epidemii 

koronawirusa. Przez ostatnie dwa tygodnie w Słowenii odnotowywano codziennie mniej niż siedem 

nowych przypadków zachorowań na koronawirusa. Mieszkańcy Słowenii nadal będą musieli 

przestrzegać pewnych podstawowych zasad, takich jak noszenie maseczek w zamkniętych 

przestrzeniach publicznych i utrzymywanie dystansu fizycznego, aby zapobiec ewentualnemu 

rozprzestrzenianiu się zakażenia. W kolejnym tygodniu część uczniów wróci do szkół, a bary i restauracje 

będą mogły zostać ponownie otwarte.  

Link do KOMUNIKATU PRASOWEGO: https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/slovenia-calls-

an-official-end-to-its-coronavirus-epidemic/  

Więcej na temat działań podejmowanych przez Słowenię: https://www.delo.si/novice/slovenija/pred-

vrati-recesija-morda-tudi-depresija-308829.html  

_____ 

 

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 

informacji na temat COVID-19, informując nas o dodatkowych środkach podejmowanych przez 

samorządy lokalne i regionalne, uzupełniających wysiłki państw członkowskich: 

Środki ekonomiczne w regionie Madrytu 

Region Madrytu uruchomił usługę wynajmu dla osób dotkniętych koronawirusem. Władze regionu 

Madrytu stworzyły inicjatywę, która ma pomóc najemcom stawić czoła aktualnej sytuacji gospodarczej 

spowodowanej koronawirusem. W związku z tym w najbliższych dniach przeprowadzone zostanie 

badanie służące ustaleniu, którzy najemcy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Po 

przeprowadzeniu selekcji rząd obejmie rolę pośrednika między dwiema stronami, aby doprowadzić do 

osiągnięcia porozumienia, które będzie korzystne dla wszystkich. Władze regionu Madrytu przyjęły 

program wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących 

działalność na własny rachunek, aby pomóc im w radzeniu sobie ze skutkami gospodarczymi kryzysu. 

Budżet programu wynosi 220 mln EUR, z czego 68,2 mln EUR zostanie przeznaczone na pomoc 

gospodarczą, a pozostała kwota będzie służyć finansowaniu poprzez poręczenie zobowiązań. 

Mosina pyta przedsiębiorstwa, czego potrzebują w walce z kryzysem 

W mieście Mosina doskonale zdano sobie sprawę, że COVID-19 uderzył w znaczną część ludności 

i stanowi wyzwanie dla wszystkich. Wdrożyło więc ono wiele działań, aby pomóc przedsiębiorstwom 

i ludności. W celu wsparcia przedsiębiorców gmina przeprowadziła ankietę wśród prywatnych 

przedsiębiorstw i zaoferowała ulgę podatkową, w tym obniżenie podatku lub przesunięcie terminu 

https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/slovenia-calls-an-official-end-to-its-coronavirus-epidemic/
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/slovenia-calls-an-official-end-to-its-coronavirus-epidemic/
https://www.delo.si/novice/slovenija/pred-vrati-recesija-morda-tudi-depresija-308829.html
https://www.delo.si/novice/slovenija/pred-vrati-recesija-morda-tudi-depresija-308829.html
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zapłaty. Od 30 marca gmina, z pomocą wolontariuszy, we współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej 

i Centrum Inicjatyw Senioralnych, świadczy usługę dla starszych mieszkańców, w ramach której 

dostarczana jest im żywność i lekarstwa, tak aby nie musieli oni opuszczać swoich domów. Mieszkańcy 

mogą zarejestrować się drogą telefoniczną. 

Dolny Śląsk (Polska) i Wolny Kraj Związkowy Saksonia (Niemcy) przykładem współpracy transgranicznej 

w czasie epidemii COVID-19 

22 kwietnia na Dolny Śląsk dostarczono 100 000 masek służących do ochrony przed koronawirusem. Był 

to dar dla Dolnego Śląska od regionu partnerskiego Wolnego Kraju Związkowego Saksonii w Niemczech; 

50 000 z nich to maski ochronne FFP2, a pozostałe 50 000 to maski chirurgiczne. Ponieważ polski rząd 

wprowadził ostatnio nakaz stosowania środków ochrony twarzy poza domem, marszałek województwa 

dolnośląskiego Cezary Przybylski bardzo docenił pomoc ze strony Saksonii. 

Kilka dni wcześniej, również z Saksonii, przybyło 1 000 kombinezonów ochronnych i 2 000 masek. 

Współpraca Saksonii i Dolnego Śląska obejmuje również przeprowadzanie testów w kierunku COVID-19: 

laboratoria w Dreźnie badają czasami nawet 200 próbek z Dolnego Śląska dziennie. Według stanu na 

dzień 24 kwietnia w Niemczech zbadano pod kątem COVID-19 ponad 3 000 próbek pobranych od 

mieszkańców Polski. 

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

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

_____ 

 

COVID-19 w wybranych krajach partnerskich 

https://cor.europa.eu/pl/our-work/Pages/civex-covid-19.aspx - na tej stronie, utworzonej przez Komisję 

CIVEX Komitetu Regionów, przedstawione są działania przeciwko COVID-19 oraz dodatkowe informacje 

na ten temat pochodzące od krajów partnerskich, w oparciu o dane dostarczane przez partnerów 

Komitetu Regionów. Europejski Komitet Regionów prowadzi regularną wymianę informacji z partnerami 

z krajów kandydujących i potencjalnymi kandydatami do UE, partnerami wschodnimi, 

śródziemnomorskimi krajami partnerskimi i innymi. 

 

https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/covid19-stories.aspx
https://cor.europa.eu/pl/our-work/Pages/civex-covid-19.aspx

