Doteraz podniknuté kroky zo strany Európskej komisie
Európska únia má v oblasti verejného zdravia podporné právomoci - môže dopĺňať činnosti členských štátov. Členské štáty si
teda vyhradili zdravotníctvo takmer úplne do svojich kompetencií a Európskej únii v tejto oblasti zverili koordináciu (Európske
stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb), cezhraničný tok informácií, schvaľovanie liekov (Európska agentúra pre lieky) a,
samozrejme, vnútorný trh.
Súhrn doterajších krokov EK:
19.3.2020│Rezerva strategického vybavenia v systéme rescEU - zdravotnícke vybavenie na intenzívnu starostlivosť (ventilátory,
rúška na opakované použitie, vakcíny, terapeutiká a laboratórne potreby), predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí do
programov Erasmus+, Európsky zbor solidarity, Horizont 2020 a Európska rada pre inovácie, pomoc pri repatriácii občanov
uviaznutých v zahraničí v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s koronavírusom, Európsky mechanizmus civilnej ochrany
doteraz od začiatku prepuknutia nákazy umožnil repatriáciu 1159 občanov do Európy, EÚ podporila usmernenia Komisie o
hraničných opatreniach na zabezpečenie plynulého toku základného tovaru a zachovaní koordinovaného prístupu, uverejnila
odporúčania pre osvedčené postupy týkajúce sa opatrení v oblasti verejného zdravia a skríningových stratégií v súvislosti s
COVID-19, prijala opatrenia proti nepoctivým obchodníkom, ktorí online predávali falošné výrobky na zabránenie alebo liečenie
nového koronavírusu (masky, čiapky a ručné dezinfekčné prostriedky), Smernica o nekalých obchodných praktikách, Ochrana
práv spotrebiteľov
18.3.2020│Zriadenie poradného panelu pre COVID-19 zložený z epidemiológov a virológov s cieľom poskytovať Komisii
poradenstvo vo formulácii reakčných opatrení na COVID-19. Uverejnenie usmernenia, ktoré majú zabezpečiť jednotné
uplatňovanie práv cestujúcich v celej EÚ. Únia neustále pracuje na podpore návratu občanov EÚ, ktorý uviazli v zahraničí,
spolufinancovala druhý rakúsky let, ktorým sa z Maroka vrátilo do EÚ 315 občanov. Tlačová správa: Poradný panel, Poradný
panel pre COVID-19, Tím EK zodpovedný za boj proti koronavírusu, Tlačová správa: Práva cestujúcich
16.3.2020│Predloženie usmernenia týkajúce sa opatrení zavádzaných na štátnych hraniciach v kontexte šíriaceho sa ochorenia
COVID-19. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová navrhla zavedenie dočasného obmedzenia cestovania, ktoré nie je
nevyhnutné, na obdobie 30 dní, s možnosťou predĺženia v prípade potreby. Vyhlásenie Ursuly von der Leyenovej, Tlačová správa
15.3.2020│EK zabezpečuje, aby ochranné prostriedky ostali v EÚ - zavádza systém vývozných povolení na ochranné
prostriedky. EK tiež odrádza od zákazu predaja ochranných prostriedkov medzi krajinami EÚ, Tlačová správa
11.3.2020│Intenzívnejšie opatrenia EK v reakcii na COVID-19 - mobilizácia 140 miliónov EUR z verejného a súkromného
financovania na výskum vakcín, diagnostiky a liečby. Tlačová správa, Opatrenia Európskej komisie v reakcii na koronavírus,
Záznam tlačového brífingu Ursuly von der Leyenovej
10.3.2020│Komisia očakáva ďalší rapídny pokles leteckej dopravy, preto v zrýchlenom procese predstavuje reguláciu
prevádzkových intervalov letísk. Tá by mala uvoľniť tlak najmä na menšie letecké spoločnosti a obmedziť lietanie prázdnych letov.
Cieľom Komisie je spomaliť šírenie vírusu, koordinovať opatrenia a urýchliť výskum liečby, diagnostiky a vakcín a znížiť vplyv na
hospodárstvo. Opatrenia Európskej komisie v reakcii na koronavírus, Záznam tlačového brífingu Ursuly von der Leyenovej
6.3.2020│EK podporuje projekty sumou 47,5 milióna eur - po uverejnení januárovej výzvy v hodnote 10 miliónov eur EK
zabezpečila ďalších 37,5 miliónov eur na naliehavý výskum v oblasti vývoja vakcín proti koronavírusu a na jeho liečbu a
diagnostiku. Toto opatrenie je súčasťou koordinovanej reakcie EÚ na hrozbu, ktorú pre verejné zdravie predstavuje COVID-19.
Vďaka dodatočnej sume z programu Horizont 2020 zvyšuje rozpočet núdzovej výzvy vyhlásenej v januári v boji proti epidémii
COVIDI-19 na 47,5 milióna eur. Mohla tak vybrať 17 projektov zahŕňajúcich 136 výskumných tímov z celej EÚ i mimo nej, ktoré
začnú pracovať na vývoji očkovacích látok, liečebných postupov, diagnostických testov a lekárskych systémov zameraných na
prevenciu šírenia koronavírusu. Tlačová správa, Príhovor komisárky Stelly Kyriakidesovej, Tlačová konferencia po stretnutí
ministrov zdravotníctva
28.2.2020│EK koordinuje hodnotenie vplyvu koronavírusu na priemysel – EK bude koordinovať celoeurópsku analýzu účinkov
nákazy na európsky priemysel a podniky. Koordinačné centrum pre núdzové reakcie (ERCC) EK v súčasnosti nepretržite pracuje
na poskytnutí pomoci Taliansku, ktoré požiadalo prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany o pomoc a o
ochranné masky. EK spolu s členskými štátmi EÚ tiež zrýchľuje proces spoločného obstarávania ochranných pomôcok. Otázky
a odpovede ku koronavírusu, Koordinačné centrum pre núdzové reakcie (ERCC)
Odkazy na užitočné zdroje:
• https://ec.europa.eu/slovakia/news/najnovsie_spravy_o_opatrenia_eu_v_suvislosti_s_covid-19_sk
• Praktické rady o európskych právach pre podniky a občanov: www.vasaeuropa.eu
• Vyvraciame nepravdivé správy: www.euromyty.sk

