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SDĚLENÍ
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Jednotně proti
COVID-19
KOM(2021) 35 v konečném znění, kód Rady 5555/21


Právní základ:
Dokument informační povahy.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
22. 1. 2021



Procedura:
Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který
nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a
předložením těmto institucím.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 11. února 2021, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 23. února 2021
prostřednictvím systému ISAP.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační povahy.



Odůvodnění a předmět:
Účelem sdělení Jednotný postup proti covidu-19 (dále jen „sdělení“) je představit další opatření
k zintenzivnění boje proti pandemii covidu-19. Opatření jsou zaměřena na čtyři oblasti:
1) urychlení očkování, 2) sledování a přizpůsobení se novým variantám viru, 3) zachování
jednotného trhu a volného pohybu zboží a 4) zajištění evropského vedení a mezinárodní solidarity.
Na zasedání Evropské rady konané dne 21. ledna 2021 byly vytyčeny čtyři priority pro boj proti
onemocnění covid-19. Jedná se o (1) urychlení očkování a dodávky očkovacích látek, (2)
zintenzivnění testování a sekvenování za účelem zvládání infekcí a nových variant viru, (3) zajištění
fungování jednotného trhu, (4) zajištění vedoucího postavení na mezinárodní úrovni a projevení
solidarity partnerům.
Předkládané sdělení vytyčuje opatření a koordinovaný přístup k naplnění uvedených cílů.



Obsah a dopad:
Pokud jde o první prioritu, tedy urychlení očkování, Evropská komise ve sdělení zdůrazňuje, že
očkování musí být v EU synchronizováno.
Komise v tomto ohledu stanovuje, že:
- do března 2021 by členské státy měly naočkovat minimálně 80 % zdravotnických pracovníků,
pracovníků v oblasti sociální péče a osob starších 80 let,
- do léta 2021 by členské státy měly naočkovat minimálně 70 % dospělé populace.
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K dosažení těchto cílů musí být podle Komise zvýšeny dodávky vakcín. Za tímto účelem bude
Komise podporovat producenty a spolupracovat s nimi. Důležitým aspektem bude rovněž společný
přístup k očkovacím průkazům s cílem umožnit jejich rychlé použití ve zdravotních systémech
členských států v celé EU i mimo ni. Očkovací průkaz má obsahovat údaje o tom, že daná osoba
byla naočkována tak, aby byla zajištěna správná následná lékařská péče a bylo možné sledovat
možné nežádoucí účinky.
Co se týče druhé priority, tedy sledování a přizpůsobení se novým variantám viru, Komise
zdůrazňuje, že je zapotřebí urychlit sekvenování (sekvenování je biochemický postup, jímž se
zjišťuje pořadí nukleových bází, což umožňuje identifikaci variant viru). Podle Komise by měly
všechny členské státy dosáhnout kapacity sekvenování ve výši alespoň 5 % – a pokud možno 10 %
– pozitivních výsledků testů. Kromě toho je podle sdělení nezbytné zintenzivnit testování jak
antigenními, tak PCR testy. Členské státy by měly postupovat v souladu s doporučeními EU a
shodnout se na společném seznamu rychlých testů na antigen.
S ohledem na třetí prioritu, tedy zachování jednotného trhu a volného pohybu zboží, Komise
upozorňuje, že plošné uzavírání hranic a omezování exportu virus nezastaví, nicméně přiměřená
omezení jsou podle Komise nezbytnou investicí k záchraně životů. Podle Komise je zapotřebí
využívat cílená opatření, která mají dostatečný dopad a nezpůsobují zásadní ekonomické
problémy, zejména se jedná o karanténní opatření a intenzivní testování v souladu s přijatými
doporučeními EU. Omezení by se měla týkat oblastí s vysokou incidencí nových virů, přičemž je
třeba odrazovat občany od nikoliv nezbytných cest.
Pokud jde o čtvrtou prioritu, tedy zajištění evropského vedení a mezinárodní solidarity, Komise
zdůrazňuje, že EU by měla pokračovat v zajišťování širšího mezinárodního přístupu k očkovacím
látkám. Komise je připravena zřídit mechanismus EU pro sdílení očkovacích látek, který by byl
zaměřen na země Balkánu, Afriku a nejbližší unijní sousedy.


Stanovisko vlády ČR:
Vláda ČR v obecné rovině souhlasí s očkovací strategií na úrovni EU a s potřebou vytyčit si jasné a
přehledné cíle, avšak některé návrhy a cíle považuje za příliš ambiciózní a těžko proveditelné. Vláda
ČR rovněž upozorňuje, že Komise by se měla zaměřit také na dodávky zdravotnických prostředků
potřebných pro aplikaci vakcíny.



Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Sdělení je projednáváno Výborem pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost potravin. Projednání
tohoto dokumentu se nachází v přípravné fázi.



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 17. 3. 2021 a usnesením č. 439
přijal tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě –
Jednotně proti COVID-19 /kód Rady 5555/21, KOM(2021) 35 v konečném znění/;
2. p o v a ž u j e dodávky očkovacích látek do členských států Evropské unie za nedostatečné a
p o ž a d u j e nápravu a dodržení dodání nasmlouvaného počtu vakcín od výrobců;
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3. do doby, než bude zvládnuta pandemie covid 19 v členských státech Evropské unie,
p o v a ž u j e vývoz vakcín mimo EU za nepřijatelný;
4. p o v ě ř u j e předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby o tomto usnesení informoval
předsedkyni Evropské komise v rámci politického dialogu a aby jej pro informaci postoupil
předsedovi Evropského parlamentu a Radě.
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