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Otázka na ústne zodpovedanie O-000024/2022
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Kathleen Van Brempt
v mene Special Committee on the COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for 
the future
Pascal Canfin
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Vec: COVID-19 – Podpora pripravenosti a reakcie EÚ: pohľad do budúcnosti

Komisia prijala svoje oznámenie s názvom COVID-19 – Podpora pripravenosti a reakcie EÚ: pohľad 
do budúcnosti 27. apríla 2022. V oznámení sa uvádza prístup k riadeniu pandémie v nadchádzajúcich 
mesiacoch, pričom sa prechádza z núdzového stavu na udržateľnejší režim. Vyzýva EÚ a členské 
štáty, aby vypracovali kľúčové opatrenia na ochranu verejného zdravia a zároveň zachovali 
otvorenosť a odolnosť spoločnosti a hospodárstva.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti:

1. Ako Komisia vypracuje koordinovanú stratégiu pre ďalšiu generáciu vakcín proti COVID-19 v 
celom hodnotovom reťazci? Ako Komisia zabezpečí spravodlivé rozdelenie vakcín a terapeutík, 
ako aj transparentnosť akejkoľvek budúcej stratégie pre vakcíny a terapeutiká? Ako prispieva 
Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie k strednodobým a dlhodobým 
opatreniam a ako podporí verejný európsky výskum očkovacích látok a liečebných postupov? 
Ako sa zohľadnia štúdie financované z prostriedkov EÚ a nezávislé štúdie?

2. Ako Komisia zabezpečí, aby členské štáty úspešne začlenili vakcíny proti COVID-19 do svojich 
vnútroštátnych vakcinačných programov, a ako bude Komisia riešiť problémy vyplývajúce z 
nadbytku vakcín? Ako zabezpečí, aby vnútroštátne systémy zdravotnej starostlivosti členských 
štátov mali kapacitu a zásoby na zvládnutie rastúceho počtu prípadov ochorenia COVID-19 a 
iných chorôb, ktoré môžu vyvíjať tlak na systémy, a zároveň chránili najzraniteľnejšie skupiny?

3. Ako bude Komisia monitorovať a zabezpečovať, aby členské štáty obmedzili nesprávne 
informácie a dezinformácie o ochorení COVID-19 a akýchkoľvek budúcich pandémiách a 
predchádzali im? Ako Komisia zohľadní ponaučenia získané z pandémie COVID-19 pri 
predvídaní budúcich pandemických scenárov?

4. Ktoré konkrétne aspekty systémov dohľadu v rámci prístupu „jedno zdravie“ pre cezhraničné 
patogény sa zohľadnia?

Predložené: 20.6.2022

Termín na zodpovedanie: 21.9.2022


