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EURÓPSKA KOMISIA SCHVÁLILA PRVÚ BEZPEČNÚ VAKCÍNU PROTI COVID-19

Európska komisia udelila vakcíne proti ochoreniu COVID-19, ktorú vyvinuli spoločnosti BioNTech a Pfizer, 
podmienečné povolenie na uvedenie na trh. Táto vakcína sa tak stala prvou vakcínou proti ochoreniu 
COVID-19 povolenou v  EÚ. Povolenie nasleduje po kladnom vedeckom odporúčaní vychádzajúcom 
z dôkladného posúdenia bezpečnosti, účinnosti a kvality vakcíny, ktoré vykonala Európska agentúra pre 
lieky (EMA), a ktoré schválili členské štáty.
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Spoločnosti BioNTech 
a  Pfizer oficiálne požiadali 
o  podmienečné povolenie na 
uvedenie na trh 1.  decembra. 
Stalo sa tak po analýze ich údajov, 
ktorú od 6.  októbra v  rámci 
priebežného preskúmania 
uskutočnila Európska agentúra 
pre lieky. Vďaka tomuto 
preskúmaniu dokázala agentúra 
posúdiť žiadosť o  podmienečné 
povolenie vo veľmi krátkom čase. 
Tento postup, ktorý je osobitne 

určený pre núdzové situácie, 
umožňuje čo možno najrýchlejšie 
posúdenie, pri ktorom sa 
však dôkladne a  v  plnej miere 
posúdia všetky požiadavky na 
bezpečnosť, účinnosť a  kvalitu 
vakcíny. Komisia, členské štáty 
a  výrobca teraz pracujú na tom, 
aby boli prvé dávky dodané 
26. decembra tak, aby sa 27. – 29. 
decembra mohli začať Európske 
dni očkovania.

Ako sa chrániť pred COVID-19 počas zimy?

Odporúčané kontrolné opatrenia:

KORONAVÍRUS COVID-19 V EÚ

Fyzický odstup a obmedzenie 
sociálnych kontaktov  
– mali by sa zaviesť cielené 
opatrenia vychádzajúce z 
miestnej epidemiologickej 
situácie.

Kapacita zdravotnej 
starostlivosti a zdravotnícky 
personal  
–  mali by sa zaviesť plány 
na zabezpečenie kontinuity 
činností zariadení zdravotnej 
starostlivosti, aby sa 
zabezpečilo zvládnutie nárastu 
prípadov COVID-19 a aby sa 
zachoval prístupu pacientov k 
inej liečbe.

 Pandemická únava a 
zhoršenie duševného zdravia  
–  intenzívnejšia 
psychosociálna podpora.

 Národné stratégie vakcinácie  
–  EK je pripravená podporiť 
členské štáty pri nasadení 
vakcín podľa plánov nasadenia 
vakcín a vakcinácie. Dôležité 
je zvýšiť dôveru občanov vo 
vakcináciu.

Testovanie a sledovanie 
kontaktov 
 -  väčšina členských štátov má 
vlastné aplikácie na sledovanie 
kontaktov. Európsky server pre 
sieťový priechod umožňuje 
cezhraničné sledovanie 
kontaktov.

Bezpečné cestovanie  
– vyžaduje si koordinovaný 
prístup, dôležitá je jasná 
komunikácia karanténnych 
požiadaviek uplatňovaných ak 
je epidemiologická situácia v 
regióne pôvodu horšia ako v 
cieľovej destinácii.

Zimné obdobie prináša riziko zvýšeného prenosu vírusu, aj preto prijala  Európska komisia stratégiu 
na ochranu pred COVID-19 počas zimy.   Celoeurópsky koordinovaný prístup má kľúčový význam 
pre to, aby boli ľudia jasne informovaní a aby sa zabránilo opätovnému nárastu šírenia nákazy.    
Prvá vlna pandémie v Európe bola úspešne potlačená zavedením prísnych opatrení, ale ich príliš 
rýchle uvoľnenie v lete viedlo k opätovnému nárastu prípadov nákazy. V stratégii sa odporúčajú 
opatrenia s cieľom udržať pandémiu pod kontrolou, kým nebudú vakcíny široko dostupné.

Začiatkom roka 2021 EK prijme ďalšie odporúčania s cieľom vytvoriť komplexný rámec na kontrolu 
COVID-19 založený na doterajších poznatkoch a skúsenostiach a najnovších dostupných vedeckých 
usmerneniach.
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Komisia zverejnila výročnú 
správu o  programe Erasmus+ 
za rok 2019. Vyplýva z  nej, že 
tento program naplno dosiahol 
svoje ciele na daný rok.   Celkový 
rozpočet na program Erasmus+ 
sa každým rokom zvyšuje. V roku 
2019 dosiahol výšku 3,37 miliardy 
eur – o 547 miliónov eur viac ako 
v roku 2018, čo predstavuje nárast 
o  20  %. Vďaka tomuto rozpočtu 
sa prostredníctvom programu 

Erasmus+ podarilo podporiť 
takmer 940  000 zahraničných 
vzdelávacích skúseností 
a poskytnúť finančné. 
Komisia okrem toho uverejnila 
aj prvú správu o  programe  
Európsky zbor solidarity, ktorý 
sa spustil v  októbri 2018. Ide 
o prvý program EÚ, ktorý je plne 
zameraný na podporu zapojenia 

KOMISIA SPRÍSTUPNILA APLIKÁCIU RE-OPEN EU

Európska komisia sprístupnila 
novú mobilnú aplikáciu  
Re-open EU, ktorá je bezplatne 
dostupná pre telefóny so 
systémom Android a iOS. 
Aplikácia je rozšírením webovej 
platformy Re-open, ktorú 
od polovice júna navštívilo 
8 miliónov používateľov. Re-
open EU poskytuje komplexné 
a aktuálne informácie o 
zdravotnej situácii, bezpečnosti 
a cestovných opatreniach vo 
všetkých členských štátoch 

EÚ, ako aj na Islande, v 
Lichtenštajnsku, Nórsku a 
Švajčiarsku. Používatelia môžu 
získať najnovšie informácie o 
vnútroštátnych karanténnych 
opatreniach, požiadavkách 
na testovanie a mobilných 
aplikáciách na sledovanie 
kontaktov. Informácie sú 
dostupné v 24 úradných 
jazykoch EÚ a overujú ich 
Európske centrum pre 
prevenciu a kontrolu chorôb a 
členské štáty.

ERASMUS+ A EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

Investície pre budúce európske generácie

mladých ľudí do činností v oblasti 
solidarity. V  prvých 15 mesiacoch 
svojej existencie poskytol tento 
zbor podporu 3  750 projektom, 
pričom viac ako 27  000 mladým 
ľuďom ponúkol možnosť  
zúčastniť sa na individuálnom 
alebo tímovom dobrovoľníctve, 
stážach alebo pracovných 
činnostiach.
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UDRŽATEĽNÉ BATÉRIE PRE OBEHOVÉ A KLIMATICKY NEUTRÁLNE HOSPODÁRSTVO

Európska komisia predložila 
návrh na modernizáciu právnych 
predpisov EÚ o batériách, čím 
napĺňa svoju prvú iniciatívu 
spomedzi opatrení ohlásených v 
novom  akčnom pláne pre obehové 
hospodárstvo. Batérie, ktoré 
budú počas celého životného 
cyklu udržateľnejšie, sú kľúčom 
k dosiahnutiu cieľov  Európskej 
zelenej dohody  a prispievajú k 
ambíciám nulového znečistenia, 
ktoré sú v nej zakotvené. 
Podporujú konkurencieschopnú 
udržateľnosť a sú nevyhnutné pre 
zelenú dopravu, čistú energiu a 
dosiahnutie klimatickej neutrality 
do roku 2050. Návrh sa zaoberá 

sociálnymi, hospodárskymi a 
environmentálnymi otázkami 
týkajúcimi sa všetkých druhov 
batérií. Batérie uvádzané 
na trh EÚ by sa mali počas 
celého svojho životného cyklu  
vyznačovať  udržateľnosťou,  
vysokým  výkonom a 
bezpečnosťou. Mali by sa 
teda vyrábať s čo najnižším 
možným vplyvom na životné 
prostredie. Batérie musia byť 
trvácne a bezpečné a na konci 
svojej životnosti by sa mali dať 
použiť na iný účel, repasovať či 
recyklovať, pričom hodnotné 
materiály by sa mali vrátiť 
späť do hospodárstva. 

KOMISIA PREZENTUJE SVOJ PLÁN 
EKOLOGICKEJ, INTELIGENTNEJ A CENOVO 
DOSTUPNEJ MOBILITY

Európska komisia predstavila svoju stratégiu udržateľnej a 
inteligentnej mobility spolu s akčným plánom 82 iniciatív, ktorými 
sa bude riadiť naša práca na ďalšie štyri roky. Táto stratégia je 
základom toho, ako môže dopravný systém EÚ dosiahnuť zelenú 
a digitálnu transformáciu a lepšie odolávať budúcim krízam.  
Ako sa uvádza v Európskej zelenej dohode, výsledkom bude 
90 % zníženie emisií do roku 2050. To sa má dosiahnuť vďaka 
inteligentnému, konkurencieschopnému, bezpečnému, 
prístupnému a cenovo dostupnému dopravnému systému. 
Všetky druhy dopravy sa musia stať udržateľnejšími: ekologické 
alternatívy musia byť široko dostupné a transformáciu musia 
poháňať tie správne stimuly. Napredovanie európskeho 
dopravného systému smerom k inteligentnej a udržateľnej 
budúcnosti zabezpečia konkrétne míľniky. Na to, aby sa 
naše ciele stali realitou, sa v  stratégii identifikuje celkovo 82 
iniciatív v 10 kľúčových oblastiach činnosti („hlavné iniciatívy“), 
pričom každá zahŕňa konkrétne čiastkové opatrenia.

Komisia navrhuje  povinné 
požiadavky na všetky batérie   
(t. j. priemyselné, automobilové, 
na pohon elektrických vozidiel 
aj prenosné), ktoré sa uvádzajú 
na trh v EÚ. Zabezpečenie 
právnej istoty  navyše pomôže 
uvoľniť rozsiahle investície a 
posilniť výrobnú kapacitu pre 
inovatívne a udržateľné batérie 
v Európe aj mimo nej s cieľom 


