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E-bilten, broj 9, ožujak 2020.

DRAGE ČITATELJICE I ČITATELJI,
pred Vama je prvo izdanje našeg biltena u 2020. godini. Što napisati o prvom tromjesečju 2020.-te? Možemo početi s informacijom da je Svjetska
zdravstvena organizacija 11.ožujka 2020. proglasila globalnu pandemiju zbog koronavirusa. 25. veljače 2020. zabilježen prvi slučaj koronavirusa u
Hrvatskoj, a u trenutku dok ovo čitate brojke su otišle visoko gore. Koji je odgovor EU na pandemiju i kako se Vaš najdraži EDIC snalazi u svemu
tome pročitajte u nastavku.

Javnozdravstvene mjere
Europska komisija smatra da je najvažnije spasiti što više života. Zato se nastoji koordinirati s državama članicama i u cijeloj Europi olakšati nabavu zaštitne i medicinske opreme. Usto, preusmjerava
postojeća sredstva namijenjena istraživanju i dodaje nova kako bi se pronašlo cjepivo, te počela
njegova masovna proizvodnja i primjena.
U suradnji s industrijom i državama članicama Komisija pomaže da maske, rukavice, zaštitna odjeća
i ostala oprema postanu dostupniji, npr. tako da postojeći proizvođači povećaju proizvodnju, da se
olakša uvoz i potaknu alternativni načini proizvodnje.
Kao dodatnu sigurnosnu mjeru Komisija je 19. ožujka dopustila stvaranje strateških zaliha u okviru sustava rescEU – zajedničkih europskih rezervi – respiratora, osobne zaštitne opreme, maski za
višekratnu uporabu, cjepiva i sredstava za liječenje te laboratorijske opreme. Komisija će financirati
90 % troškova stvaranja zaliha i upravljati distribucijom opreme kako bi se ona slala onamo gdje je
najpotrebnija.
Za financiranje istraživanja Komisija je već mobilizirala 140 milijuna eura i odabrala 17 novih projekata. Osim toga, Komisija je 16. ožujka osigurala 80 milijuna eura financijske potpore CureVacu,
vodećem poduzeću koje razvija cjepiva kako bi intenziviralo razvoj i proizvodnju cjepiva protiv

Gospodarske mjere
Da bi se ublažio udar na živote građana i gospodarstvo, Komisija je 13. ožujka donijela mjere sveobuhvatnoga gospodarskog odgovora na pandemiju, zatim
19. ožujka donijela privremeni okvir za mjere državne potpore, a 20. ožujka i prijedlog aktiviranja opće klauzule o odstupanju u okviru Pakta o stabilnosti
i rastu. Aktiviranjem te klauzule državama članicama omogućeno je da donose fiskalnu politiku koja im olakšava provedbu svih potrebnih mjera za borbu
protiv krize, a da ipak ostanu u okviru pravila Pakta o stabilnosti i rastu.
Uz te sveobuhvatne makroekonomske mjere Komisija je pripremila i Investicijsku inicijativu kao odgovor na koronavirus, vrijednu 37 milijardi eura, iz koje će
pomagati zdravstveni sektor, tržište rada te mala i srednja poduzeća iz svih pogođenih sektora. Osim toga, mjere donesene na nacionalnoj razini dopunit će
se upotrebom postojećih instrumenata iz proračuna EU-a za pomoć likvidnosti malih i srednjih poduzeća.
Komisija mobilizira i proračun EU-a za preusmjeravanje ulaganja onamo kamo je potrebno. Uz Investicijsku inicijativu kao odgovor na koronavirus Komisija
je 13. ožujka pripremila i niz prijedloga izmjene propisa kako bi države članice mogle maksimalno iskoristiti tu financijsku pomoć.
Komisija je predložila da se područje djelovanja Fonda solidarnosti Europske unije proširi na zdravstvene krize, a da se najteže pogođenim državama članicama na raspolaganje stavi 800 milijuna eura. Usto je predložila i da se milijarda eura prusmjeri iz proračuna EU-a u jamstva Europskom investicijskom fondu kao poticaj bankama da sudjeluju u očuvanju likvidnosti MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije.

Dezinformacije
Komisija je pokrenula posebni odjeljak posvećen „borbi protiv dezinformacija” povezanih s izbijanjem koronavirusa. Šire se lažne informacije u zdravstvu, među ostalim
i o COVID-u 19. Važno je da ažurne informacije tražite samo u vjerodostojnim
izvorima.

Mjere na granicama i ograničavanje putovanja
Kako za pandemije teretni prijevoz u EU-u ne bi stao, Komisija je 23. ožujka izdala
praktične savjete za primjenu tzv. Zelenih traka. Od država članica zahtijeva se da na
svim relevantnim međudržavnim graničnim prijelazima na transeuropskoj prometnoj mreži (TEN-T) odmah proglase „zelene trake”. One moraju biti otvorene za sva
teretna vozila, bez obzira na to koju robu prevoze. Prelazak granice ne smije trajati
više od 15 minuta, sa svim pregledima i zdravstvenim provjerama.
Za vanjske je granice Komisija 16. ožujka predložila privremeno ograničenje putovanja građana trećih zemalja ako nije nužno, a čelnici država članica to su 17. ožujka
jednoglasno prihvatili.
Pandemija bolesti COVID-19 uvelike utječe i na europski zračni sektor. Da bi ublažila
taj štetni utjecaj, Europska je komisija 10. ožujka predložila ciljane propise kojima
sprečava tzv. fantomske letove što ih zračni prijevoznici obavljaju s gotovo praznim
zrakoplovima kako bi ispunili odredbe pravila „iskoristi ili izgubi” prema kojem moraju iskoristiti najmanje 80 % dodijeljenih aerodromskih slotova da bi ih mogli zadržati
i sljedeće godine.

Ne postoji veza između koronavirusa i 5G tehnologije
EU ima najviše svjetske standarde za zaštitu potrošača. Zbog toga možemo s povjerenjem kupovati
proizvode u našim trgovinama. I 5G tehnologija udovoljava tim iznimno visokim standardima. Naši
su standardi zapravo daleko iznad onih koje preporučuje međunarodna znanstvena zajednica jer su
u EU-u građani na prvom mjestu.
Ne postoji nikakva veza između 5G tehnologije i bolesti COVID-19. Koronavirus se s osobe na osobu
prenosi kapljicama pri kihanju, kašljanju ili izdisanju. 5G je nova generacija mobilne mreže koja se za
prijenos služi neionizirajućim radiovalovima. Nema dokaza da je 5G štetan za ljudsko zdravlje. Izbijanje koronavirusa u kineskom gradu Wuhanu nije povezano s 5G tehnologijom, nego se smatra da
se virus prvi put pojavio na tržnici morskih plodova.

Nitko ne koristi krizu uzrokovanu koronavirusom
za uvođenje masovnog cijepljenja
Nažalost, još uvijek ne postoje ni cjepivo ni lijek za koronavirus. EU je dosad izdvojio
140 milijuna eura za istraživanja u cilju pronalaska lijeka i cjepiva. Cjepiva su jedan od
najvećih uspjeha javnog zdravstva. Zahvaljujući njima svake se godine u svijetu spasi
najmanje 2 – 3 milijuna života. Brojke su puno veće ako se uzme u obzir da cjepiva
sprečavaju invaliditet i doživotna oboljenja.
Iako EU aktivno promiče učinkovitost cjepiva, ne postoje planovi za uvođenje masovnog cijepljenja. Ipak, mnogi pojedinci šire znanstveno neutemeljene tvrdnje o štetnosti cjepiva. Tim se tvrdnjama potiče strah i ugrožava javno zdravlje.

Pravila EU-a o zaštiti podataka i privatnosti među najstrožima su na svijetu. Koronavirus to nije promijenio.
Moramo biti kreativni u borbi protiv virusa. Komisija je stoga od telekomunikacijskih društava zatražila da dostave anonimizirane i agregirane
metapodatke s mobilnih uređaja. Ti će nam podaci pomoći da utvrdimo
kako se bolest širi, pritom ne ugrožavajući visoke standarde EU-a za zaštitu osoba. Projekt u potpunosti poštuje odredbe Opće uredbe EU-a o
zaštiti podataka i zakonodavstva EU-a o e-privatnosti. Ni u jednom trenutku neće se identificirati skupovi podataka pojedinačnih korisnika.

Predsjedanje Vijećem Europske unije
Europa koja se razvija, Europa koja povezuje, Europa koja štiti, Europa koja je utjecajna.
To su četiri ključne stavke našeg predsjedanja na kojima ćemo zajedno raditi tijekom šest mjeseci.

Prioritete je pod sloganom “Snažna Europa u svijetu punom izazova” predstavio predsjednik Vlade
Andrej Plenković na konferenciji održanoj 30. listopada 2019. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici,
središnjem mjestu održavanja predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije.
Međutim, što svaki od prioriteta znači za Europsku uniju i njene građane?

Predsjedanje Vijećem Europske unije za našu zemlju znači da imamo priliku uvelike pridonijeti borbi za bolje uvijete i perspektivu svih europskih građana kroz ujednačen i održiv razvoj. To uključuje
uravnotežen regionalni razvoj, zadovoljnije i vitalnije društvo, jačanje konkurentnosti i vještina te
zaštitu okoliša kroz borbu protiv klimatskih promjena.

Odgovor na izazove globalnog svijeta dvadesetprvog stoljeća može biti samo snažnija Europa. Europa koja povezuje ima umreženo gospodarstvo te iskorištava sve svoje potencijale. Taj cilj možem
postići jedinstvenim europskim prometnim prostorom, visokokvalitetnom i sigurnom podatkovnom
infrastrukturom te integriranim energetskim tržištem. Sve to rezultira jačom povezanošću i zbližavanju građana unije na što će se Hrvatska tijekom svoga predsjedanja posebno fokusirati.

Međutim, kako bi ovi prioriteti bili ostvareni, potrebno je prije svega zaštiti svoje građane. Sigurnij
Europa podrazumijeva jačanje unutarnje sigurnosti kroz garanciju slobode svakog našeg građanina
kao osnovi preduvjet demokratskog poretka. Također, Hrvatska će se zalagati za sveobuhvatnu i
održivu migracijsku politiku. Europska unija mora pokazati svoju snagu i odgovoriti na suvremene
prijetnje vladavini prava i demokratskim vrijednostima, od netolerancije i terorizma pa sve do kibe
netičkih prijetnji i lažnih vijesti odnosno dezinformacija na digitalnim platformama.

Hrvatska će se zalagati za globalno vodstvo unije. Europska unija vodeći je međunarodni čimbenik, prva trgovačka sila, prvi trgovinski partner Sjedinjenim Američkim Državama, Kini, Rusiji te još
mnogim državama i organizacijama. Taj položaj moramo iskoristiti kako bismo proširili utjecaj Europske unije i oblikovali globalni poredak, iskorijenili siromaštvo i potaknuli globalni razvoj. Posebnu odgovornost imamo prema svom susjedstvu na način da potičemo reformske procese i budemo
faktor stabilnosti.

A što je sa vašim najdražim EDIC centrom?
U 2020. godini planirali smo biti otvoreni 5 dana u tjednu
od 7:30 do 15:30. Zbog preporuka Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske smo bili primorani zatvoriti svoj ured.
Još uvijek smo tu za vas na društvenim mrežama!

www.edic.petrinja.hr
edic@petrinja.hr
facebook: edic.petrinja
twitter: EdicPetrinja
instagram: edic_petrinja
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