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Zasilenie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich kwotą 15 mld euro 

W planie odbudowy dla Europy ogłoszonym w środę, 27 maja 2020 r., przewidziano zasilenie 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotą 15 mld euro. Nowe 

środki powinny posłużyć do wsparcia obszarów wiejskich w zakresie niezbędnych zmian strukturalnych 

zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem oraz osiągnięcia ambitnych celów zgodnych z nową strategią 

na rzecz bioróżnorodności i strategią „Od pola do stołu”. KR negatywnie ocenia propozycję Komisji 

dotyczącą zmniejszenia budżetu EFRROW w porównaniu z poprzednim okresem programowania, która 

jest niezgodna z unijnym celem spójności terytorialnej. Dodatkowe wsparcie w wysokości 15 mld EUR 

przewidziane na rozwój obszarów wiejskich nie skompensuje cięć w budżecie na poziomie 28% 

zaproponowanych przez Komisję w odniesieniu do EFRROW w maju 2018 r. 

Więcej szczegółów na stronie: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-

response/recovery-plan-europe_pl  

_____ 

Witamy w siódmym wydaniu biuletynu NAT! 
 

Choć nowy koronawirus nadal szerzy się na świecie, prawdopodobnie można 

stwierdzić, że pierwsza i, miejmy nadzieję, jedyna fala pandemii w Europie 

wygasa. Straty na wszystkich frontach nadal są szacowane i wiele musimy się 

jeszcze nauczyć na podstawie tych doświadczeń. 
 

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 

Odbudowy (Next Generation EU) o wartości 750 mld EUR, który ma wzmocnić nowo zaproponowane 

długoterminowe ramy finansowe UE na lata 2021–2027 opiewające na 1 100 mld EUR. Instrument 

Next Generation EU obejmuje filar dotyczący m.in. zdrowia, ochrony ludności i odporności – są to 

zagadnienia, którymi komisja NAT będzie się nadal zajmować z zaangażowaniem i co do których 

przedstawi swe propozycje Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
 

Jest za wcześnie, by mieć pewność, ale mamy nadzieję, że kolejne posiedzenia i działania Komisji 

NAT będą mogły odbywać się w normalnym trybie. Czekamy na ten moment z niecierpliwością. Do 

tego czasu będziemy nadal przekazywać informacje za pośrednictwem biuletynu Komisji NAT, ale 

będziemy też na bieżąco informować o zmianach za pośrednictwem zwykłych kanałów komunikacji 

i sekretariatu Komisji NAT. Z sekretariatem NAT można się w każdej chwili skontaktować, pisząc na 

adres nat@cor.europa.eu. Trzymajmy się zdrowo! 
 

Karsten Uno Petersen (DK/PES), wiceprzewodniczący Komisji NAT 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_pl
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_pl
mailto:nat@cor.europa.eu
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Program UE dla zdrowia 

Komisja Europejska proponuje utworzenie nowego narzędzia służącego odbudowie – Next Generation 

EU. Elementem nowego planu odbudowy jest również nowy niezależny program UE dla zdrowia o 

budżecie wynoszącym 9,4 mld EUR, który będzie wdrażany poprzez bezpośrednie dotacje dla 

beneficjentów i zamówienia publiczne centralnie zarządzane przez Komisję Europejską. 

W programie tym przewiduje się inwestycje w systemy opieki zdrowotnej w UE, ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego i zdolności reagowania na kryzysy – działań 

prewencyjnych, gotowości na wypadek kryzysu, zakupu niezbędnych leków i sprzętu, jak również 

długoterminowego zapobiegania chorobom i nadzoru, dostępu do opieki zdrowotnej, diagnostyki 

i leczenia oraz transgranicznej współpracy w dziedzinie zdrowia. Program będzie miał na celu 

uzupełnienie i wzmocnienie wysiłków na szczeblu krajowym oraz zapewnienie wsparcia regionalnego 

dla systemów opieki zdrowotnej w ramach polityki spójności. 

Link do komunikatu prasowego: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_940 

_____ 

Więcej środków na rescEU 

W ramach nowego planu odbudowy Komisja Europejska ogłosiła również zasilenie unijnego 

mechanizmu ochrony ludności rescEU kwotą 2 mld EUR. Celem jest zbudowanie trwałej zdolności 

radzenia sobie z wszelkiego rodzaju sytuacjami nadzwyczajnymi, stworzenie unijnych rezerw 

podstawowych środków medycznych i sprzętu medycznego, które będzie można uruchomić 

w przypadku poważnych stanów zagrożenia, oraz zwiększenie elastyczności rescEU i zwiększenie 

zdolności Unii do wspólnego działania na szczeblu UE. Innymi słowy, obejmowałoby to na przykład 

wyposażenie medyczne, a także samoloty do ewakuacji medycznej, szpitale polowe, samoloty 

i śmigłowce przeciwpożarowe oraz inne zasoby, które mogą zostać szybko uruchomione w przypadku 

sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem, pożarami lasów, incydentami chemicznymi, 

biologicznymi, radiologicznymi lub jądrowymi lub innymi poważnymi sytuacjami kryzysowymi. 

Komisja proponuje również wzmocnienie roli Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) 

jako koordynacyjnego centralnego elementu sieci krajowych centrów zarządzania kryzysowego. 

Aby móc zapewnić szybką, elastyczną i skoordynowaną reakcję UE na sytuacje kryzysowe, Komisja chce 

wzmocnić narzędzia reagowania na sytuacje kryzysowe, jakie ma do dyspozycji, oraz zwiększyć ich 

elastyczność, tak by w razie potrzeby można było szybko rozmieścić zasoby i działać na odpowiednią 

skalę w zależności od potrzeby. Obejmuje to europejski fundusz solidarności i Europejski Fundusz 

Dostosowania do Globalizacji, rezerwę na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej oraz „Horyzont 

Europa”. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_940
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Więcej szczegółów na stronie: https://ec.europa.eu/echo/news/eu-budget-recovery-2-billion-

reinforce-resceu-direct-crisis-response-tools_en 

_____ 

Strategia farmaceutyczna dla Europy 

Zgodnie z zapowiedzianą strategią farmaceutyczną dla Europy Komisja Europejska zainicjowała plan 

działania i ogłosiła konsultacje publiczne, które mają doprowadzić do przyjęcia strategii pod koniec 

2020 r. Linki do bardziej szczegółowych informacji i możliwości udziału poniżej. 

Strategia farmaceutyczna dla Europy: https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en 

Link do planu działania i konsultacji publicznych: https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-

affordable-medicines 

_____ 

 

Koronawirus: aktualizacja dyrektywy w sprawie czynników biologicznych  

w celu lepszej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników 

Komisja przyjęła aktualizację dyrektywy w sprawie czynników biologicznych w celu włączenia SARS-

CoV-2 do ujętego w niej wykazu czynników biologicznych. Aktualizacja ta uwzględnia nowe zagrożenia 

w miejscu pracy i zapewnia dodatkową ochronę wszystkim pracownikom, zwłaszcza tym, którzy 

pracują w bezpośrednim kontakcie z wirusem w szpitalach, procesach przemysłowych i laboratoriach. 

Komisja szybko podjęła działania, by aktualizować dyrektywę, a Europejska Agencja Bezpieczeństwa 

i Zdrowia w Pracy (OSHA) opublikowała już wytyczne UE dotyczące bezpiecznego powrotu do miejsca 

pracy, aby pomóc pracodawcom w przygotowaniu miejsc pracy do powrotu pracowników po kryzysie 

wywołanym przez COVID-19. 

Linki:  

Dyrektywa Komisji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020L0739 

Nota informacyjna: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22729&langId=en  

_____ 

https://ec.europa.eu/echo/news/eu-budget-recovery-2-billion-reinforce-resceu-direct-crisis-response-tools_en
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-budget-recovery-2-billion-reinforce-resceu-direct-crisis-response-tools_en
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020L0739
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22729&langId=en
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Strategia „od pola do stołu”  

20 maja Komisja Europejska opublikowała strategię „od pola do stołu”. Strategia ma na celu 

umożliwienie transformacji w kierunku bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego, przy 

jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i dostępu do zdrowego odżywiania, 

a także zmniejszenie śladu środowiskowego i klimatycznego unijnego systemu żywnościowego oraz 

wzmocnienie jego odporności. 

W tym celu w strategii wyznaczono ambitne cele dotyczące ograniczenia stosowania i ryzyka 

dotyczącego pestycydów chemicznych o 50%, ograniczenia stosowania nawozów o co 

najmniej 20%, ograniczenia sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych 

dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych i w dziedzinie akwakultury o 50% oraz 

przeznaczania co najmniej 25% gruntów rolnych w UE na rolnictwo ekologiczne. 

Proponuje się również środki mające na celu zapewnienie, by zdrowy wariant był zawsze 

najłatwiejszym wariantem dla obywateli UE, w tym poprawę etykietowania, aby lepiej spełniało 

oczekiwania konsumentów. 

Zapewniane ma być wsparcie w ramach WPR i WPRyb poprzez nowe źródła finansowania 

i ekoprogramy zachęcające do stosowania zrównoważonych praktyk. 

Więcej na temat strategii na stronie: https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en 

_____ 

 

Przykłady z regionów przekazane za pośrednictwem platformy wymiany 

informacji na temat COVID-19 w KR-ze 

Regiony europejskie dzielą się wieloma przykładami za pośrednictwem naszej platformy wymiany 

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

samorządy lokalne i regionalne, uzupełniających wysiłki państw członkowskich: 

Kluż-Napoka rozpoczyna projekt mający na celu pozyskanie środków finansowych 

i zasobów dla szpitali 

„Jeden Kluż” to projekt, który ma na celu pozyskanie środków finansowych i zasobów dla szpitali 

z pomocą władz lokalnych i regionalnych, a także skupia inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego 

mające na celu zsynchronizowanie i scentralizowanie informacji podczas kryzysu związanego z COVID-

19. 

https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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Władze województwa zachodniopomorskiego przygotowują służbę zdrowia 

i gospodarkę na wystąpienie epidemii 

Marszałkowie wszystkich 16 województw Polski i 24 burmistrzów największych polskich miast odbyli 

wideokonferencję z premierem Mateuszem Morawieckim o tym, jak stawić czoła epidemii COVID-19. 

W województwie zachodniopomorskim władze koncentrują się na zakupie dodatkowego wyposażenia 

i łóżek dla szpitali. Ponadto przygotowywany jest pakiet antykryzysowy, który ma złagodzić negatywne 

skutków epidemii dla naszej gospodarki i chronić miejsca pracy. 

Pracownicy szkół i pomocy społecznej szyją środki ochrony indywidualnej,  

aby nikt nie był pozbawiony ochrony 

W kraju koszyckim pracownicy szkół i pomocy społecznej szyją środki ochrony indywidualnej. Co 

tydzień region dystrybuuje 4000 masek płóciennych. W staraniach tych uczestniczą nauczyciele szkół 

średnich specjalizujących się w modzie i odzieży. Ponadto region udostępnił ponad 1200 pokoi 

w internatach szkolnych (obecnie niewykorzystywanych ze względu na tymczasowe zamknięcie szkół).  

Regionalne instytucje kulturalne oferują wirtualne zwiedzanie za pośrednictwem internetu lub mediów 

społecznościowych. Jeśli chodzi o opiekę, sprzęt ochronny jest kierowany do przychodni we wszystkich 

gminach do lekarzy, którzy są obecnie odpowiedzialni za leczenie, w tym do około 479 klinik 

dentystycznych, 372 lekarzy medycyny ogólnej, 188 klinik pediatrycznych i 50 ośrodków 

pulmonologicznych. Regionalne centrum wolontariatu działa nieprzerwanie na rzecz ochrony osób 

starszych, ponieważ wśród miejscowej ludności 123 000 osób to osoby starsze (+65 lat). 

Inwestycje w sprzęt medyczny i informatyczny 

Gmina Gdańsk zakupiła 2200 testów dla osób walczących z pandemią na pierwszej linii. Ponadto 

zamówiono 140 sterylnych masek, 8000 kombinezonów, 600 litrów mydła, 1800 litrów środków 

dezynfekcyjnych i 260 par rękawic, aby chronić pracowników służby zdrowia i osoby świadczące usługi 

o krytycznym znaczeniu. Gmina gromadzi również sprzęt informatyczny dla nauczycieli i uczniów, aby 

ułatwić im zdalną naukę. 

Duży nacisk na współpracę w Atenach 

Miasto Ateny współpracuje z pracownikami służby zdrowia w celu zapewnienia testów dla osób 

starszych, a także w celu dezynfekcji przestrzeni publicznych w celu zwalczania pandemii. Burmistrz 

organizuje spotkania z ponad 45 burmistrzami, w tym z burmistrzem Seulu, w celu wymiany dobrych 

praktyk. 

W Tampere uczniowie uczący się w domu otrzymują bezpłatne posiłki 

Tampere aktywnie informuje mieszkańców o sytuacji związanej z koronawirusem, zarówno poprzez 

tradycyjne kanały, jak i w mediach społecznościowych. Miasto rozesłało pismo z informacjami do 
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wszystkich mieszkańców w wieku powyżej 70 lat, a młodzi ludzie zostali poinformowani za 

pośrednictwem kampanii w mediach społecznościowych. Kluczowe wytyczne na stronie internetowej 

miasta są dostępne nie tylko w języku fińskim, ale również w języku angielskim, rosyjskim, szwedzkim, 

estońskim, chińskim, somalijskim, arabskim, kurdyjskim, perskim i w języku migowym. 

Bezpłatne posiłki szkolne są w Finlandii prawem podstawowym. Chociaż większość szkół jest obecnie 

zamkniętych, a nauczanie jest prowadzone na odległość, Tampere postanowiło rozpocząć dystrybucję 

posiłków dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych w oparciu o kwestionariusz 

rozesłany do rodziców lub opiekunów. Rodziny zgłosiły potrzebę wsparcia żywnościowego dla około 

8 000 dzieci. Posiłki można odebrać z dziesięciu szkół, które pozostają otwarte; mogą też być 

dostarczane do domu. 

Portal internetowy dotyczący sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem  

w regionie Kastylia i León 

Rząd regionu Kastylia i León (Hiszpania) opracował portal internetowy podający codziennie 

aktualizowane informacje na temat sytuacji związanej z koronawirusem (COVID-19) w Kastylii i León. 

Portal zawiera podane w jasny i zrozumiały sposób informacje na temat pandemii, oparte na 

oficjalnych i wiarygodnych danych. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników dostępne są zbiory 

danych w formatach możliwych do wielokrotnego wykorzystania, oferujące możliwość pobrania 

surowych (nieprzetworzonych) danych. 

Link do portalu: https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/  

 

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

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

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/
https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/covid19-stories.aspx

