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EÚ musí pokračovať v spoločnom boji proti pandémii ochorenia COVID-19 a prijať
urýchlené opatrenia na zvýšenie výroby vakcín s cieľom naplniť očakávania občanov.
 
Poslanci v stredu počas plenárnej rozpravy s portugalskou štátnou tajomníčkou pre európske
záležitosti - zastupujúcou Radu (ministrov) EÚ - a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou
von der Leyen diskutovali o najnovšom vývoji v súvislosti so stratégiou EÚ v oblasti vakcín proti
ochoreniu COVID-19.
 
 
 

Poslanci žiadajú pokračovanie úsilia EÚ zameraného na boj proti pandémii a okamžité opatrenia na zvýšenie výroby vakcín ©EÚ 2021-EP

Tlačová správa

SK Tlačové oddelenie, Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Vytočte telefónnu ústredňu (32-2) 28 33000

2 I 5



•
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Mnoho poslancov zdôraznilo, že EÚ prijala v kľúčových otázkach správne rozhodnutia, a to
najmä v súvislosti  so spoločným prístupom k očkovaniu. Ocenili  tiež dôraz na bezpečnosť
vakcín a zodpovednosť za očkovacie látky, ktoré podľa nich chránia práva občanov.
 
 
 
Ursula  von  der  Leyen  obhajovala  rozhodnutie  EÚ  objednať  vakcíny  spoločne,  ako  aj
odmietnutie  skratiek  v  oblasti  bezpečnosti  či  účinnosti  vakcín,  a  zasadila  sa  za globálnu
solidaritu pri očkovaní. Únia sa musí poučiť z doterajších chýb, zdôraznila šéfka exekutívy EÚ
upozorňujúc, že „v boji proti vírusu stále nie sme tam, kde chceme byť.‟
 
 
 
Riešenia súčasnej krízy musia byť podľa poslancov založené na duchu solidarity, a to medzi
členskými štátmi EÚ, ako aj v rámci celého sveta. Únia má globálnu zodpovednosť a musí
zaistiť  spravodlivé prerozdelenie  vakcín  na celosvetovej  úrovni,  dodali  zákonodarcovia  a
pripomenuli,  že  „kým nie  sú v  bezpečí  všetci,  nie  je  v  bezpečí  nikto‟.
 
 
 
Poslanci priznali, že Únia podcenila výzvy spojené s hromadnou výrobou očkovacích látok.
Prijatie konkrétnych opatrení na zvýšenie produkcie vakcín musí mať podľa nich momentálne
najvyššiu prioritu. Rečníci tiež vyzvali Komisiu, aby vymáhala plnenie zmlúv s farmaceutickými
spoločnosťami a podporovala očkovacie úsilie v členských štátoch.
 
 
 
EÚ musí  byť  podľa  poslancov  verná  pravde,  aby  získala  dôveru  občanov  v  očkovanie  a
vysporiadala sa so šíriacimi sa dezinformáciami. Časť zákonodarcov preto opätovne vyzvala na
väčšiu  transparentnosť  v  oblasti  zmlúv  s  farmaceutickými  spoločnosťami  a  poskytovanie
komplexných a jasných informácií týkajúcich sa priebehu očkovania v jednotlivých členských
štátoch.
 
 
 
Niektorí poslanci tiež požadovali väčší parlamentný dohľad nad implementáciou očkovacej
stratégie EÚ. Svoju požiadavku zdôvodnili rozsiahlymi investíciami verejných prostriedkov do
očkovania v EÚ.
 
 
 
Videozáznam celej  rozpravy je k dispozícii  tu.  Vyhlásenia jednotlivých rečníkov si  môžete
pozrieť zo záznamu po kliknutí  na ich mená:
 

Ana  Paula  Zacarias,  štátna  tajomníčka  Portugalskej  republiky  pre  európske
záležitosti  zastupujúca  predsedníctvo  Rady  (ministrov)  EÚ 
Ursula von der Leyen (1. časť), predsedníčka Európskej komisie 
Ursula von der Leyen (2. časť), predsedníčka Európskej komisie 
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=644eacb0-dab6-2643-a950-3cccc73be982&date=20210210


•
•
•
•
•
•
•
•

Ursula von der Leyen (3. časť), predsedníčka Európskej komisie 
Manfred Weber (EPP, DE) 
Iratxe García Pérez (S&D, ES) 
Dacian Cioloş (RE, RO) 
Marco Zanni (ID, IT) 
Ska Keller (Zelení/EFA, DE) 
Beata Szydło (ECR, PL) 
Manon Aubry (Ľavica, FR)
 

Súvislosti
 
 
 
Členovia Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)
diskutovali  dňa 12. januára so zástupcami Európskej komisie o najnovšom vývoji  v oblasti
vakcín a o stave očkovania proti ochoreniu COVID-19. Následná plenárna rozprava zo dňa 19.
januára sa zamerala na globálnu stratégiu EÚ pre očkovanie proti  novému koronavírusu.
Poslanci počas rozpravy vyjadrili plnú podporu spoločnému postupu EÚ v boji proti pandémii a
vyzvali  na úplnú transparentnosť v oblasti  zmlúv o dodaní vakcín i  samotného očkovania.
Komisia v ten istý deň zverejnila aktualizovaný akčný plán zameraný na zintenzívnenie boja
proti pandémii COVID-19.
 
 
 
 
Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou
 
 
 
Užitočné odkazy
Výňatky z rozpravy o najnovšom vývoji v súvislosti so stratégiou EÚ pre vakcíny proti
ochoreniu COVID-19 (10.02.2021)
Poslanci vyzývajú krajiny EÚ na transparentnosť v oblasti dodávok očkovacích látok proti
ochoreniu COVID-19 (tlačová správa EP, 05.02.2021)
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19: EÚ musí zaujať jednotný a solidárny postoj (tlačová
správa EP, 19.01.2021)
Audiovizuálny materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210114IPR95615/ockovanie-proti-ochoreniu-covid-19-eu-musi-zaujat-jednotny-a-solidarny-postoj
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_143
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/the-state-of-play-of-the-eus-covid-19-vaccination-strategy--extracts-from-the-debate-_I202021-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/the-state-of-play-of-the-eus-covid-19-vaccination-strategy--extracts-from-the-debate-_I202021-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210203IPR97001/meps-urge-eu-countries-to-be-transparent-about-their-covid-19-vaccine-supplies
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210203IPR97001/meps-urge-eu-countries-to-be-transparent-about-their-covid-19-vaccine-supplies
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210114IPR95615/ockovanie-proti-ochoreniu-covid-19-eu-musi-zaujat-jednotny-a-solidarny-postoj
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210114IPR95615/ockovanie-proti-ochoreniu-covid-19-eu-musi-zaujat-jednotny-a-solidarny-postoj
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/eu-vaccine-strategy_17406_pk
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https://twitter.com/EP_Environment

