Súhrn EUinfo týkajúcich sa COVID-19 nájdete na jednom mieste tu:
https://ec.europa.eu/slovakia/news/najnovsie_spravy_o_opatrenia_eu_v_suvislosti_s_covid-19_sk
Špecializovaná stránka na boj proti dezinformáciám v súvislosti s ochorením COVID-19:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fightingdisinformation_sk

Globálne opatrenia EÚ na boj proti pandémii
Európska komisia dnes predstavila plány, ako EÚ pomocou rozsiahlych a cielených opatrení
podporí partnerské krajiny v ich boji proti pandémii spôsobenej koronavírusom. Kolektívne
opatrenia EÚ budú zamerané na zvládnutie bezprostredne hroziacej zdravotnej krízy a súvisiacich
humanitárnych potrieb, na posilnenie systémov partnerských krajín v oblasti zdravia, vody a
sanitácie, ako aj ich kapacity v oblasti výskumu a pripravenosti na boj proti pandémii a na
zmiernenie sociálno-ekonomických dôsledkov. EÚ im zabezpečí finančnú podporu vo výške viac
ako 15,6 miliardy eur z existujúcich zdrojov na vonkajšiu činnosť. Opatrenia EÚ sa nesú v
duchu tímovej európskej spolupráce – tzv. prístup Team Europe, v rámci ktorého zoskupujú
zdroje EÚ, jej členských štátov a finančných inštitúcií (najmä Európskej investičnej banky a
Európskej banky pre obnovu a rozvoj), aby bolo možné podporiť partnerské krajiny a reagovať na
ich krátkodobé potreby, resp. riešiť aj dlhodobejšie štrukturálne dôsledky pre spoločnosť a
hospodárstvo.

EÚ ako globálny aktér a významný prispievateľ do systému medzinárodnej pomoci bude
presadzovať koordinované mnohostranné opatrenia v spolupráci s Organizáciou Spojených
národov, medzinárodnými finančnými inštitúciami, ako aj s G7 a G20. Bude sa pritom zameriavať
na najviac postihnuté krajiny, ktoré sú odkázané na zdravotnícku pomoc, ako sú krajiny v Afrike,
krajiny v našom susedstve, na západnom Balkáne, Blízkom východe a v severnej Afrike, ako aj v
niektorých častiach Ázie a Tichomoria, Latinskej Ameriky a Karibiku.
Tlačová správa

Podpora stratégie na ukončenie krízovej situácie prostredníctvom mobilných dát
a aplikácií
Európska komisia prijala odporúčanie na vytvorenie spoločného prístupu EÚ k využívaniu
mobilných aplikácií a mobilných údajov v reakcii na pandémiu koronavírusu. Digitálne
nástroje môžu zohrávať dôležitú úlohu pri postupnom rušení opatrení proti šíreniu nákazy, keď na
to bude vhodný čas, ak budú v súlade s pravidlami EÚ a budú dobre koordinované. V odporúčaní sa
stanovuje postup na prijatie súboru nástrojov, ktoré musia schváliť členské štáty. Tento postup sa
zameriava na:
·

celoeurópsky koordinovaný prístup k využívaniu mobilných aplikácií, ktoré občanom umožnia
robiť účinné a cielenejšie kroky na obmedzenie kontaktu s inými ľuďmi

·

a spoločný prístup na modelovanie a predpovedanie vývoja vírusu prostredníctvom
anonymizovaných a agregovaných mobilných lokalizačných údajov.
V odporúčaní sa stanovujú kľúčové zásady používania týchto aplikácií a údajov s ohľadom na
bezpečnosť údajov a dodržiavanie základných práv EÚ.
Tlačová správa

Antitrustová politika v čase pandémie koronavírusu
Komisia vydala usmernenie, v ktorom súhlasí s obmedzenou spoluprácou výrobcov kritických
nemocničných liekov v čase pandémie koronavírusu. Zároveň uverejnila oznámenie o dočasnom
rámci, aby poskytla antitrustové poradenstvo podnikom, ktoré spolupracujú v snahe reagovať na
naliehavé situácie týkajúce sa súčasnej pandémie koronavírusu. V tejto súvislosti Komisia vydala aj
tzv. list o zlučiteľnosti ku konkrétnemu projektu spolupráce zameranému na predchádzanie
nedostatku kritických nemocničných liekov. Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella
Kyriakidesová dnes tiež predloží usmernenia na optimalizáciu ponuky a dostupnosti liekov počas
pandémie koronavírusu.

V súčasnej kríze sa prerušili dodávateľské reťazce a prudko vzrástol dopyt po určitých výrobkoch a
službách, najmä v sektore zdravotníctva. Za týchto okolností hrozí nedostatok kritických
zdravotníckych výrobkov, najmä liekov a zdravotníckeho vybavenia, ktoré sa používajú na liečbu
pacientov s koronavírusom. Promptné riešenie týchto výnimočných otrasov a predchádzanie
výpadkom si môže vyžadovať, aby sa podniky rýchlo skoordinovali s cieľom prekonať alebo aspoň
zmierniť dôsledky krízy v záujme občanov. To si môže vyžadovať čo najefektívnejšiu zmenu alebo
zvýšenie výroby. Môže byť napríklad potrebné, aby podniky koordinovali výrobu, riadenie zásob a
potenciálne aj distribúciu, aby sa všetky nesústredili na jeden alebo niekoľko liekov, kým ostatné sa
budú vyrábať málo. Takáto koordinácia by za normálnych okolností bola v rozpore s antitrustovými
pravidlami. V súvislosti s pandémiou, ako je šírenie koronavírusu, však môže s náležitými zárukami
priniesť občanom dôležité výhody.
Tlačová správa

EÚ posilňuje spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií v boji proti koronavírusu
Komisia a členské štáty EÚ budú v boji proti koronavírusu užšie koordinovať výskumné a inovačné
činnosti. Ministri EÚ zodpovední za výskum podporili akčný plán „ERAvsCorona", ktorý obsahuje
desať krátkodobých prioritných opatrení na boj proti koronavírusu založených na bezprecedentnom
spoločnom úsilí. Členské štáty EÚ privítali najmä navrhované rozšírenie klinického testovania
terapií financovaného EÚ, predpokladanú interdisciplinárnu výzvu na inovatívne riešenia v oblasti
zdravotných opatrení a opatrení súvisiacich s pripravenosťou, možné navýšenie financovania
prebiehajúcich výziev pre inovatívne malé a stredné podniky prostredníctvom Európskej rady pre
inováciu a novú platformu na výmenu údajov z výskumu koronavírusu. Európska komisia poskytla
konkrétnu podporu na naliehavo potrebný výskum a inovácie ako súčasť spoločnej reakcie na
ochorenie COVID-19.

Akčný plán „ERAvsCorona"
Tlačová správa

COVID-19: Doteraz podniknuté kroky zo strany EK:
Európska únia má v oblasti verejného zdravia podporné právomoci - môže podporovať,
koordinovať alebo dopĺňať činnosti členských štátov. Znamená to, že členské štáty si vyhradili
zdravotníctvo takmer úplne do svojej kompetencie 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.

Tu prinášame súhrn doterajších krokov:
7.4.2020 - Do Milána a Bergama bol s okamžitou platnosťou vyslaný tím európskych lekárov a
zdravotných sestier z Rumunska a Nórska, aby pomohol talianskemu zdravotníckemu personálu v
boji proti koronavírusu. Vďaka mechanizmu v oblasti civilnej ochrany Taliansko získalo aj viac ako
3 000 litrov dezinfekčného činidla z Rakúska. Európsku pomoc bude koordinovať a
spolufinancovať Komisia. Ministri spravodlivosti EÚ si na včerajšej videokonferencii vymenili
informácie o opatreniach na zabránenie šírenia koronavírusu a na prekonanie dopadu pandémie na
súdny systém. Zamerali sa na situáciu trestného súdnictva, digitálneho súdnictva a občianskeho
súdnictva a diskutovali aj o opatreniach na zníženie tlaku na väznice. Európska komisia schválila
štátnu pomoc pre Chorvátsko.

6.4.2020 - Európska komisia uvoľnila 1 miliardu eur z Európskeho fondu pre strategické investície,
ktorý bude slúžiť ako záruka pre Európsky investičný fond (EIF). To umožní EIF vydávať osobitné
záruky s cieľom motivovať banky a iných veriteľov s odhadovaným dostupným financovaním 8
miliárd EUR. Po dosiahnutí dohody medzi predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou
a čínskym premiérom Li Keqiangom minulý mesiac, darovala Čína Európskej únii ochranné
prostriedky, ktoré boli distribuované v Taliansku pomocou Koordinačného centra pre reakcie na
núdzové situácie (ERCC). Čínske lietadlo dodalo 2 milióny chirurgických masiek, 200 000 masiek
N95 a 50 000 testovacích súprav do Talianska. Európska komisia bude spolufinancovať let, ktorým
budú dodané osobné ochranné prostriedky aj do Estónska, Lotyšska a Litvy. EK schválila štátnu
pomoc pre Portugalsko, Holandsko, Poľsko, Spojené kráľovstvo a Grécko.

3.4.2020 - Komisia vydala praktické usmernenia, ktorých cieľom je podporiť cezhraničnú
spoluprácu v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi
orgánmi. Takáto spolupráca môže pomôcť zmierniť tlak na preťažené nemocnice presunutím
pacientov trpiacich koronavírusom na ošetrenie v členských štátoch, v ktorých sú nemocnice
k dispozícii. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom videopríhovore
oznámila, že EK súhlasila s dočasným odpustením ciel a DPH pri dovoze zdravotníckych
pomôcok a ochranných prostriedkov z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Európska
komisia prijala doplnenie dočasného rámca z 19. marca 2020, ktorého cieľom je umožniť členským
štátom, aby urýchlili výskum, testovanie a výrobu produktov dôležitých pri boji proti koronavírusu,

aby chránili pracovné miesta a podporovali hospodárstvo. Doplnenia rozširujú dočasný rámec
o päť opatrení na zmiernenie sociálno-ekonomického dopadu obmedzení. Európska komisia a
Európska investičná banka (EIB) oznámili spustenie novej finančnej iniciatívy, ktorej cieľom je
uvoľniť takmer 1,6 miliardy EUR na investovanie v poľnohospodárskom a biohospodárskom
sektore. Online platformy budú na základe opatrení proaktívne odstraňovať zavádzajúce reklamy a
„zázračné produkty" s nepodloženými informáciami. Posilňuje sa aj automatizované a ľudské
monitorovanie obsahu. Niektoré platformy dočasne zakázali predaj alebo reklamu konkrétnych
výrobkov, ako sú rúška alebo dezinfekčné prostriedky. EK schválila štátnu pomoc pre Švédsko,
Maltu, Španielsko, Dánsko a Nemecko.

2.4.2020 - Európska komisia navrhla balík významných opatrení, ktorých cieľom je pomoc
pracovníkom udržať si príjmy, pomoc podnikateľom udržať sa na trhu, ale aj podpora pre
najodkázanejšie osoby či poľnohospodárov a rybárov. Na stole je aj návrh na presmerovanie
všetkých dostupných štrukturálnych fondov na reakciu na pandémiu spôsobenú koronavírusom.
1. Nástroj SURE:100 miliárd eur na zachovanie pracovných miest a zaistenie fungovania podnikov
bude podporovať režimy skráteného pracovného času a podobné opatrenia.
2. Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby bude poskytovať ochranné prostriedky
najmä pre osoby poskytujúce pomoc.
3. Podpora pre rybárov a poľnohospodárov: Využívanie Európskeho námorného a rybárskeho
fondu bude pružnejšie a návrh súboru opatrení pre pomoc farmárov.
4. Presmerovani VŠETKÝCH finančných prostriedkov z politiky súdržnosti na boj proti
núdzovej situácii (Investičná iniciatíva Plus)
Na riešenie dôsledkov krízy v oblasti verejného zdravia sa zmobilizujú všetky neviazané
prostriedky z troch fondov politiky súdržnosti – Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu.
5. Nástroj núdzovej podpory pre oblasť zdravotníctva - 3 miliardy EUR
Komisia intenzívne pracuje na zabezpečení dodávok ochranného vybavenia a pľúcnych ventilácií.
Podpora bude potrebná aj na hromadné testovanie, zdravotnícky výskum, zavedenie nových
spôsobov liečby a na výrobu, nákup a distribúciu vakcín v celej EÚ.
Tlačová správa

1.4.2020 - Vedci Európskej komisie zo Spoločného výskumného centra (JRC) navrhli nový
kontrolný materiál, ktorý môžu laboratóriá použiť na kontrolu správneho fungovania svojich
koronavírusových testov. Komisia poskytla usmernenia o tom, ako využiť všetky možnosti
flexibility, ktoré ponúka rámec EÚ pre verejné obstarávanie, v núdzovej situácii spôsobenej
prepuknutím koronavírusu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom
príhovore označila súčasnú situáciu za najväčšiu tragédiu od vojen. Zdôraznila, že spoločnosti,
ktoré bojujú proti kríze potrebujú európsku pomoc. Európska komisia preto vyvinula koncept
krátkodobej práce podporovanej štátom s názvom „Sure", ktorého cieľom je pomôcť
zasiahnutým krajinám. Vystúpila aj proti dezinformáciám týkajúcich sa koronavírusu, ktoré môžu

byť škodlivé. Európska komisia schválila štátnu pomoc, pre ďalšiu krajiny, ktorá o to požiadala.
Komisia schválila francúzsku schému, ktorou odkladajú leteckým spoločnostiam platbu určitých
daní s cieľom zmierniť hospodársky dosah obmedzení plynúcich zo šírenia ochorenia COVID-19.

31.3.2020 - Komisia sa rozhodla financovať ďalší, osemnásty projekt v rámci svojej núdzovej
výzvy na naliehavo potrebný výskum v súvislosti s koronavírusom. Predsedníčka Európskej
komisie Ursula von der Leyenová dnes vo svojom vyhlásení vyzdvihla dôležitosť hodnôt, na
ktorých je založená Európska únia: sloboby, demokracie, právneho štátu a dodržiavania
ľudských práv. Zároveň vyzvala členské štáty, aby núdzové opatrenia neboli v rozpore s týmito
hodnotami. Európska komisia pokračuje v schvaľovaní štátnej pomoci, pre Dánsko, Írsko, Estónsko
a Francúzsko.

30.3.2020 - Európska komisia spustila špecializovanú webovú stránku, ktorá poskytuje
usmernenie spoločnostiam, združeniam a ich právnym poradcom v prípade nejasností o
zlučiteľnosti konkrétnych iniciatív spolupráce s európskym súťažným právom, ktoré je
potrebné rýchlo implementovať pre účinné riešenie súčasnej krízy. Podniky môžu požiadať
o neformálne poradenstvo aj na emailovej adrese: COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu. EK
predstavila aj praktické usmernenia na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov v kritických
povolaniach a vykonávanie dočasného obmedzenia na neopodstatnené cesty do EÚ. Oba tieto
dokumenty reagujú na žiadosti vedúcich predstaviteľov EÚ z 26. marca a ich cieľom je riešiť
praktické obavy občanov a spoločností, ktorých sa týkajú opatrenia prijaté na obmedzenie šírenia
koronavírusu, a uľahčiť tranzitné režimy pre repatriovaných občanov. Komisia v súčasnosti
poskytuje usmernenia na pomoc výrobcom pri zvyšovaní výroby základného lekárskeho vybavenia
a materiálu v troch oblastiach: výroba masiek a iných osobných ochranných prostriedkov,
čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na ruky a 3D tlače v súvislosti s prepuknutím
koronavírusu.
V rámci globálnej reakcie na vypuknutie nákazy Európska komisia vyčlenila až 38 miliónov EUR
na okamžitú podporu pre krajiny západného Balkánu na riešenie núdzových situácií v oblasti
zdravia a prerozdelila 374 miliónov EUR z nástroja predvstupovej pomoci na sociálne-ekonomické
oživenie regiónu. Ako aj ďalších 140 miliónov EUR na pomoc v krajinách východného partnerstva.
Komisia vzhľadom na hospodársky vplyv koronavírusu mení oznámenie o poistení krátkodobých
vývozných úverov. EK sa rozhodla dočasne vyňať všetky krajiny zo zoznamu krajín s tzv.
obchodovateľným rizikom na základe oznámenia o poistení krátkodobých vývozných úverov.
Európska komisia schválila ďalšiu luxemburskú schému štátnej pomoci zameranú na podporu
hospodárstva v súvislosti s prepuknutím koronavírusu.

27.3.2020 - Európska komisia zvyšuje rozpočet na leteckú repatriáciu občanov a na zaistenie
rezervy zdravotníckeho vybavenie rescEU. Na tieto účely navrhla uvoľniť z rozpočtu EÚ 75
miliónov eur. Komisia víta politickú dohodu o zmene pravidiel o letiskových prevádzkových
intervaloch v súvislosti ochorením COVID-19 a takisto ocenila rýchlu reakciu Európskeho
parlamentu, ktorý prijal návrh investičnej iniciatívy zameranej na reakcie na koronavírus. Komisia
okrem toho vydala nové usmernenia na zachovanie chodu nevyhnutnej leteckej nákladnej
dopravy a vyzýva členské štáty EÚ, aby počas krízy v dôsledku koronavírusu podporili prepravu

leteckého nákladu. Nové usmernenia obsahujú odporúčané prevádzkové a organizačné kroky
zamerané na zachovanie nevyhnutných dopravných tokov, vrátane prepravy zdravotníckych potrieb
a personálu.

26.3.2020 - Komisia vydala usmernenia o ochrane kritických európskych aktív a technológií v
súčasnej kríze. Ich cieľom je zabezpečiť dôsledný celoeurópsky prístup k preverovaniu
zahraničných investícií v čase krízy v oblasti verejného zdravia a súvisiacej hospodárskej
zraniteľnosti. Cieľom je chrániť spoločnosti a kritické aktíva EÚ, najmä v oblastiach ako
zdravotníctvo, lekársky výskum, biotechnológie a infraštruktúry. Komisia komunikuje
s ministrami poľnohospodárstva členských krajín o zaistení potravinovej bezpečnosti a
efektívneho potravinového dodávateľského reťazca na celom kontinente. Európska komisia
schválila schémy štátnej pomoci Spojeného kráľovstva, Talianska a Dánska.
25.3.2020 - Výrobcovia predložili ponuky vyhovujúce všetkým množstvám jednotlivých položiek
požadovaných členskými štátmi pri spoločnom obstarávaní osobných ochranných prostriedkov, a v
niektorých prípadoch ich dokonca prekročili. Spoločné obstarávanie sa vzťahuje na rúška typu 2 a
3, rukavice, ochranné okuliare a štíty, chirurgické rúška a kombinézy. Európska komisia prijala
rozhodnutia o harmonizovaných normách, ktoré výrobcom umožnia uvádzať na trh pomôcky s
vysokou účinnosťou na ochranu pacientov, zdravotníckych pracovníkov a občanov všeobecne.
Normy sa týkajú kritických pomôcok, ako sú lekárske masky na tvár, chirurgické a obleky,
dezinfekciu a prostriedky na sterilizáciu. EK schválila štátnu pomoc pre Španielsko a pre
Nemecko.

24.3.2020 - Komisia dnes vydala nové praktické rady na uplatňovanie usmernenia pre
opatrenia v oblasti riadenia hraníc, aby sa nákladná doprava mohla pri súčasnej pandémii
pohybovať naprieč EÚ a na zabezpečenie hraničných priechodov so „zeleným jazdným pruhom".
Komisia diskutuje s telekomunikačnými operátormi o tom, ako spojiť sily v boji proti prepuknutiu
ochorenie COVID-19, o odolnosti siete a zdieľaní anonymizovaných metaúdajov na modelovanie a
predpovedanie šírenia vírusu, ktoré by bolo v súlade s GDPR. Európska komisia schválila štátnu
pomoc pre Luxembursko a Lotyšsko.

23.2.2020 - EÚ repatrizovala ďalších 223 Európanov, ktorí uviazli v tretích krajinách. Vďaka
Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany doposiaľ uľahčila repatriáciu 1 381 občanov do
Európy. Európska komisia navrhla aktivovať všeobecnú únikovú doložku rozpočtového rámca
s cieľom rýchlo, rozhodne a koordinovane reagovať na pandémiu spôsobenú koronavírusom.
Po schválení tohto návrhu Radou budú môcť členské štáty prijať opatrenia na primerané riešenie
krízy a odchýliť sa od rozpočtových požiadaviek, ktoré by sa za bežných okolností uplatňovali
na základe európskeho fiškálneho rámca. Na naliehavú žiadosť Komisie sa Európsky výbor pre
normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) dohodli, že
okamžite sprístupnia niekoľko európskych noriem pre zdravotnícke pomôcky a osobné
ochranné prostriedky. Normy sa týkajú bežných filtračných masiek, lekárskych rukavíc a
ochranných odevov. Komisia schválila štátnu pomoc pre Francúzsko, Nemecko, Dánsko, Taliansko
a Portugalsko. Európska sieť pre hospodársku súťaž vydala spoločné vyhlásenie o uplatňovaní

európskych pravidiel hospodárskej súťaže počas krízy spôsobenej rozšírením ochorenia
COVID-19, zdôraznila, že pravidlá sú dostatočne flexibilné na to, aby zohľadnili aj súčasné zmeny.

20.3.2020 - Komisia prijala dočasný rámec štátnej pomoci, ktorý členským štátom umožní
výraznejšie podporiť ekonomiku, zabezpečí, aby mali všetky podniky k dispozícii dostatočnú
likviditu a umožní zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.
Komisia schválila aj usmernenie týkajúce sa povolenia na vývoz osobných ochranných
prostriedkov mimo Európskej únie, ktoré sa uplatňujú od 15. marca. EK víta opatrenia na
zníženie tlaku na internetovú infraštruktúru, ku ktorým sa zaviazali streamovacie služby (Netflix
a YouTube) a zriaďuje mechanizmus podávania správ s európskymi regulačnými orgánmi.
Spoločnosti príjmu opatrenia na zníženie tlaku na internetovú infraštruktúru v kontexte
zvýšených požiadaviek na konektivitu vyplývajúcich z opatrení na sociálne dištancovanie v boji
proti pandémii koronavírusu.
Tlačová správa: dočasný rámec štátnej pomoci

19.3.2020 – Európska komisia sa dnes rozhodla o vytvorení rezervy strategického vybavenia
v systéme rescEU, ktoré bdú zahŕňať zdravotnícke vybavenie na intenzívnu starostlivosť, ako sú
ventilátory, osobné ochranné prostriedky, ako sú rúška na opakované použitie, vakcíny a terapeutiká
a laboratórne potreby. V dôsledku ťažkostí, s ktorými sa žiadatelia stretávajú v dôsledku
prepuknutia ochorenia COVID-19, Európska predĺžila lehoty na predkladanie žiadostí do
programov Erasmus+, Európsky zbor solidarity, Horizont 2020 a Európska rada pre inovácie. EÚ
naďalej pomáha členským štátom pri repatriácii ich 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. Ministri dopravy EÚ podporili usmernenia Komisie o hraničných opatreniach na
zabezpečenie plynulého toku základného tovaru a zachovaní koordinovaného prístupu. Komisia
dnes uverejnila aj odporúčania pre osvedčené postupy týkajúce sa opatrení v oblasti verejného
zdravia a skríningových stratégií v súvislosti s COVID-19. Tieto odporúčania boli vypracoval
výbor vedeckých expertov v úzkej spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu
chorôb (ECDC). EK prijala aj opatrenia proti nepoctivým obchodníkom, ktorí online predávali
falošné výrobky na zabránenie alebo liečenie nového koronavírusu. Patria sem masky, čiapky a
ručné dezinfekčné prostriedky.
Smernica o nekalých obchodných praktikách
Ochrana práv spotrebiteľov

18.3.2020 - Európska komisia zriadila poradný panel pre COVID-19 zložený z epidemiológov a
virológov z rôznych členských štátov s cieľom poskytovať Komisii poradenstvo vo formulácii
reakčných opatrení na COVID-19. Komisia uverejnila aj usmernenia, ktoré majú zabezpečiť
jednotné uplatňovanie práv cestujúcich v celej EÚ. Únia neustále pracuje na podpore návratu
občanov EÚ, ktorý uviazli v zahraničí. EK preto prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej
ochrany 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

17.3.2020 - Európska komisia včera zaslala členským štátom na konzultáciu návrh dočasného
rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19.
Cieľom pomoci je napraviť vážne narušenie hospodárstva EÚ. Euroskupina (ministri financií štátov
eurozóny) včera zostavila prvý súbor súčasných vnútroštátnych a európskych opatrení a stanovila
rámec aj pre ďalšie opatrenia na reakciu na vývoj a podporu oživenia hospodárstva. Návrhy
zahŕňajú úplnú flexibilitu rámca štátnej pomoci a fiškálneho rámca, mobilizujú rozpočet EÚ s
cieľom umožniť skupine EIB poskytovať krátkodobú likviditu pre malé a stredné podniky a
nasmerovať 37 miliárd EUR do boja proti COVID- 19.
Vyhlásenie komisára pre hospodárstvo Paola Gentiloniho
Vyhlásenie výkonnej podpredsedníčky Margarethe Vestagerovej

Odkazy na užitočné zdroje:
·

V prípade záujmu o všetky každodenné správy vydávané Európskou komisiou vám
odporúčame sledovať naše Denné správy – Daily News.

·

Obrazový materiál z najaktuálnejších udalostí na pôde EÚ (tlačové konferencie,
návštevy, významné stretnutia) poskytuje médiám bezplatne Audiovizuálny servis EK.

·

Praktické rady o európskych právach pre podniky a občanov: www.vasaeuropa.eu

·

Vyvraciame nepravdivé správy: www.euromyty.sk

