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INKUBÁTOR HERA

VÍCE ZDE

Komise navrhla nový plán, který reaguje na
nové varianty koronaviru. Evropský plán připravenosti biologické obrany proti variantám
covid-19 se nazývá „Inkubátor HERA“.

Nový plán Inkubátor HERA
Do plánu budou zapojeni vědci, biotechnologické podniky, výrobci a orgány veřejné správy
z EU i z celého světa. Specialisté budou pracovat na určování nových variant viru, poskytování pobídek k vývoji nových a upravených
vakcín, budou se snažit, aby byl schvalovací
proces pro vakcíny rychlejší a aby se navýšily
výrobní kapacity. Inkubátor HERA poslouží
jako předloha k dlouhodobému plánu připravenosti Evropské unie na mimořádné zdravotní události. (EC 1)

Mezi hlavní kroky patří






Detekce, analýza a vyhodnocení variant,
které v sobě zahrnují vývoj specializovaných testů na nové varianty viru, dosažení
cíle sekvencování genomu u pěti procent
pozitivních testů, posílení výzkumu a sdílení dat o variantách viru, spuštění nové
sítě VACCELERATE pro klinická hodnocení
vakcín na covid-19, do níž se zapojilo 16
členských států EU.
Zrychlení schvalování upravených vakcín
na základě modelu, který se běžně používá ke schvalování vakcín proti chřipce.
Díky tomu bude možné zrychlené schvalování vakcín proti covid-19. Hlavním cílem je úprava regulačního rámce, aby
bylo možné schvalovat upravené vakcíny
na základě menšího souboru dodatečných dat předkládaného průběžně agentuře EMA. Zjednoduší se certifikace a
zvažuje se také nová kategorie mimořádné registrace vakcín na úrovni EU se sdílenou odpovědností členských států.
Posílení výroby vakcín proti covid-19 – EU.
Stávající předběžné smlouvy o nákupu

Přehled ekonomických událostí v EU



budou aktualizovány nebo se uzavřou
nové tak, aby smlouvy prostřednictvím
financování z prostředků EU podporovaly
vývoj nových a upravených vakcín. Součástí bude plán, který ukáže, jak vyrábět
vakcíny v EU ve spolehlivém časovém
horizontu.
Stálou strukturu pro modelování rizik,
globální sledování, přenos technologií,
výrobní kapacitu, mapování rizik v dodavatelských řetězcích, pružnou výrobní
kapacitu a výzkum a vývoj vakcín a léků
bude poskytovat Úřad EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v
oblasti zdraví (HERA). (EC 1)

Strategie EU pro očkovací látky
V rámci Strategie EU pro očkovací látky bylo
zajištěno 2,6 miliardy dávek vakcín covid-19.
Avšak zvyšování objemu průmyslové výroby
vakcín potřebným tempem je stále pro Evropu výzva, a aby se posílily výrobní kapacity
v Evropě, je nutné užší, integrovanější a strategičtější partnerství veřejného a soukromého sektoru s průmyslem. Proto byla zřízena
pracovní skupina pro navýšení průmyslové
výroby vakcín proti covid-19. Ta bude odhalovat problémy a pomůže je vyřešit. (EC 2)

Ursula von der Leyen, Thierry Breton
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LIFE: VYŠŠÍ FINANČNÍ PODPORA PRO ČLENSKÉ STÁTY
Evropská komise investuje 121 milionů eur do
nových projektů v rámci programu pro životní
prostředí a oblast klimatu LIFE.
Finanční prostředky se ve srovnání s loňským
rokem navýší o pětinu. Vyšší financování z
programu LIFE podpoří 12 velkých projektů v
oblasti životního prostředí a klimatu v 11
členských státech. Pomohou Belgii, Německu, Irsku, Francii, Maďarsku, Itálii, Lotyšsku,
Nizozemsku, Polsku, Portugalsku a Slovensku

VÍCE ZDE

dosáhnout stanovených ekologických cílů.
Členské státy budou moci snáze využívat i jiné
zdroje financování EU, včetně zemědělských,
strukturálních, regionálních a výzkumných
fondů, vnitrostátních fondů a investic soukromého sektoru. Tyto projekty cílí na zlepšení
kvality života občanů, protože pomáhají dodržovat právní předpisy EU v oblastech přírody, vody, ovzduší, odpadů, zmírňování změny
klimatu a přizpůsobení se této změně. (EC 3)

NOVÁ STRATEGIE O ZMĚNĚ KLIMATU
Evropská komise přijala novou strategii EU pro
přizpůsobení se změně klimatu. V této strategii představuje nevyhnutelné dopady klimatických změn a doporučuje případný postup.

VÍCE ZDE

500 životů a byla v tomto roce nejsmrtelnější
přírodní katastrofou v celosvětovém měřítku.
(EC 4)

Zapojení a cíle

Zmírnění změny klimatu
Nový dokument reaguje na hodnocení strategie z roku 2013, které vyšlo v roce 2018, a
na otevřenou veřejnou konzultaci realizovanou od května do srpna 2020.
EU se snaží v Evropě i zbytku světa změnu
klimatu zmírnit. Změna klimatu se ukazuje v
podobě veder, ničivých such, zdevastovaných
lesů nebo zerodovaných pobřeží, které naruší
stoupající hladina moře. Nový návrh strategie
staví na strategii pro přizpůsobení se změně
klimatu z roku 2013.

Do evropských opatření musí být zapojeny
všechny části společnosti a všechny úrovně
veřejné správy. Cílem je dosáhnout společenské odolnosti vůči změně klimatu je potřeba
zlepšit znalosti o dopadech změny klimatu a
možnostech přizpůsobení, aby se zintenzivnilo plánování adaptace a posuzování klimatických rizik, aby se urychlila realizace adaptačních opatření.
Zdokonalí a rozšíří se evropská platforma pro
poznatky o adaptaci Climate-ADAPT, která se
doplní o specializované středisko pro monitorování zdraví.

Kvalita lidského života
Ústředním tématem je vypracovávání konkrétních řešení a realizace. Hospodářské ztráty způsobené častějšími výskyty meteorologických extrémů spojených se stavem klimatu se zvyšují a momentálně přesahují v průměru 12 miliard eur ročně. Změna klimatu se
odráží v lidském zdraví a v kvalitě života. Evropská vlna veder v roce 2019 si vyžádala 2
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Adaptace
Pařížská dohoda vytyčila pro adaptaci globální cíl a ukázala, že přizpůsobení je hlavním
faktorem přispívajícím k udržitelnému rozvoji.
Evropská unie podpoří adaptační přístupy na
národní regionální úrovni. Zaměří se také na
adaptaci v Africe a v malých ostrovních rozvojových státech. (EC 5)
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NÁSTROJ COVAX S PŘÍSPĚVKEM 1 MLD EUR
Evropská unie poskytne na nástroj COVAX
dalších 500 milionů eur a zdvojnásobí dosavadní příspěvek na tuto celosvětovou iniciativu.

Hlavní cíle iniciativy
Cílem této iniciativy je zajistit spravedlivý a
rovný přístup k bezpečným a účinným očkovacím látkám proti covid-19 v zemích s nízkými a středními příjmy. Závazek směřuje k cíli
zajistit do konce letošního roku 1,3 miliardy
dávek pro 92 zemí s nízkými a středními příjmy.

VÍCE ZDE

Očkování do jiných zemí
Nástroje COVAX se zatím účastní celkem 191
zemí, přičemž 92 tvoří ekonomiky s nízkými a
středními příjmy (většina zemí je z Afriky). Ty
mají nárok na přístup k očkovacím látkám
proti covid-19 prostřednictvím předběžné
tržní záruky COVAX aliance GAVI. Na distribuci vakcín se bude podílet UNICEF a revolvingový fond pro přístup k očkovacím látkám
Panamerické zdravotnické organizace
(PAHO). (EC 6)

Nový příspěvek ve výši 500 mil. eur
Nový příspěvek ve výši 300 milionů eur plyne
z nového grantu EU a z 200 milionů eur ve
formě záruk z Evropského fondu pro udržitelný rozvoj plus (EFSD+), které zajišťují úvěr od
Evropské investiční banky (EIB).

DRUHÁ SMLOUVA SE SPOLEČNOSTÍ MODERNA
Evropská komise schválila druhou smlouvu s
farmaceutickou společností Moderna.

Nová smlouva
Dle smlouvy jménem členských států EU nakoupí dalších 300 milionů dávek vakcíny (150
milionů v roce 2021 s možností dokoupení
dalších 150 milionů v roce 2022). Dle nové
smlouvy je možné darovat vakcíny zemím s
nižšími a středními příjmy nebo je přesměrovat do jiných evropských zemí. Smlouva se
společností Moderna navazuje na portfolio
vakcín, které se budou v Evropě vyrábět.

Dosavadní činnost v oblasti očkování
Doposud jsou podepsané obdobné smlouvy
s těmito společnostmi: BioNTech/
Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Phar-
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VÍCE ZDE

maceutica NV, Curevac a Moderna. Evropa
by měla mít dle smluv přístup k 2,6 miliardy
dávek, v případě, že se prokáže, že jsou tyto
očkovací látky bezpečné a účinné.
Komise udělila podmíněnou registraci vakcíně vyvinuté společnostmi:

BioNTech a Pfizer dne 21. prosince 2020,

Moderna dne 6. ledna 2021

AstraZeneca dne 29. ledna 2021
Vakcína společnosti Moderna je založena na
mediátorové RNA (mRNA), která přenáší instrukce z DNA do buněčného mechanismu. V
očkovací látce na bázi mRNA instrukce vytvářejí neškodné fragmenty viru, které lidské
tělo využívá k posílení imunitní reakce pro
prevenci onemocnění nebo boj proti němu.
(EC 8)
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PŘÍPADY PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: ČR
Evropská komise pravidelně zveřejňuje porušení právních předpisů a podniká právní kroky
proti členským státům, které nesplnily povinnosti podle práva EU. Rozhodnutí se týkají
různých odvětví a oblastí politik EU. Cílem je
zajistit řádné uplatňování práva EU, které je v
zájmu občanů a podniků. Níže jsou uvedeny
případy porušení právních předpisů pro
Českou republiku.

Oblast životního prostředí
Kvalita ovzduší: Komise vyzvala Belgii, Českou
republiku a Polsko, aby obyvatele chránily
před znečištěním ovzduší
Uvedené státy nedodržují požadavky stanovené ve směrnici 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Dojde-li k překročení mezních hodnot stanovených směrnicí, musí členské státy přijmout
plány týkající se kvality ovzduší, a zajistit provedení náležitých opatření k tomu, aby bylo
období překročení nejkratší. Zelená dohoda
pro Evropu klade silný důraz na snížení znečištění ovzduší, jelikož to je jeden z klíčových
faktorů ovlivňujících lidské zdraví. Vznik oxidu
dusičitého (NO2) nastává v důsledku lidské
činnosti - silniční provoz vozidel se vznětovým motorem a průmysl. V důsledku tohoto
znečištění ovzduší mohou vznikat závažná
onemocnění (astma, snížená funkce plic).
V České republice byly roční mezní hodnoty
NO2 překročeny v aglomeraci Praha a v současné době neexistuje platný plán kvality
ovzduší. Česká republika nesplnila svou povinnost a Komise jí zasílá odůvodněné stanovisko. ČR má dva měsíce na to, aby odpověděla a
přijala nezbytná opatření. Pokud tak neučiní,
může Komise dané věci předložit Soudnímu
dvoru Evropské unie.

Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a
střední podniky
Uznávání odborných kvalifikací: Komise vyzý-
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vá Českou republiku k zajištění souladu s pravidly EU
Komise zaslala České republice dodatečné
odůvodněné stanovisko týkající se nedodržování pravidel EU pro uznávání odborných
kvalifikací (směrnice 2005/36/ES ve znění směrnice 2013/55/EU). V červenci
2020 Komise předložila Soudnímu dvoru EU
věc ČR z důvodu, že nenapravila porušení
práva EU o odborných kvalifikacích, zejména
pokud jde o pravidla týkající se usazování,
dočasného poskytování služeb a zvláštních
požadavků na některá zdravotnická povolání
a postavení odborníků. Komise zaslala dodatečné odůvodněné stanovisko k odůvodnění a
vyjasnění některých stížností vznesených v
počáteční fázi řízení o nesplnění povinnosti.
Mezitím se postoupení věci Soudnímu dvoru
EU odkládá a čeká se na odpověď českých
orgánů. ČR má dva měsíce na to, aby na argumenty předložené Komisí reagovalo.

Energetika
Základní bezpečnostní standardy: Komise
vyzývá Českou republiku a Dánsko, aby provedly právní předpis EU pro radiační ochranu
Komise zaslala České republice výzvu, ve které žádá úplné provedení revidované směrnice
o základních bezpečnostních standardech
(směrnice Rady 2013/59/Euratom) ve vnitrostátním právu. Členské státy měly směrnici
provést do 6. února 2018, ale Komise vyhodnotila, že uvedené státy toto neučinily.
Směrnice stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany zdraví veřejnosti, pracovníků a
pacientů před nebezpečím vyplývajícím z vystavení ionizujícímu záření. Zahrnuje také
ustanovení o připravenosti a reakci na mimořádné situace, jež byla posílena po jaderné
havárii ve Fukušimě. Česká republika má dva
měsíce na to, aby na argumenty Komise reagovala. V opačném případě Komise zemi zašle
odůvodněné stanovisko. (EC 7)
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ZDROJE
EC 1: Koronavirus: Evropská příprava na zvýšenou hrozbu, kterou představují nové varianty koronaviru,
17.2.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_641
EC 2: Otázky a odpovědi: Inkubátor HERA – Společné předjímání hrozby variant COVID-19, 17.2.2021, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_21_642
EC 3: Program LIFE: EU investuje 121 milionů eur do projektů v oblasti životního prostředí, přírody a klimatu,
17.2.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_501
EC 4: EU přijala novou strategii pro přizpůsobení se změně klimatu, 24.2.2021, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/cs/ip_21_663
EC 5: Otázky a odpovědi: Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu, 24.2.2021,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_21_664
EC6: EU zdvojnásobuje svůj příspěvek do nástroje COVAX na 1 miliardu eur. Cílem je zajistit bezpečné a účinné
očkovací látky pro země s nízkými a středními příjmy, 19.2.2021, https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/cs/ip_21_690
EC7: Únorové případy porušení právních předpisů: hlavní rozhodnutí, 18.2.2021, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/cs/inf_21_441
EC8: Koronavirus: Komise schválila druhou smlouvu se společností Moderna s cílem zajistit až 300 milionů
dalších dávek vakcíny, 17.2.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_655

ZDROJ FOTO: European Commission Audiovisual Service, Dostupné z https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
photo
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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou sněmovnu, její
orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. Naše činnosti
a produkty uvádíme níže.
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