Globálna reakcia EÚ na pandémiu
spôsobenú koronavírusom:
podpora našich partnerských krajín
April 2020 #Coronavirus #EUfightsCorona #TeamEurope

Pandémia spôsobená koronavírusom je globálnou krízou. Možno ju vyriešiť len globálne. Silná európska reakcia
v podobe podpory pre našich partnerov je jediným spôsobom, ako ukončiť šírenie vírusu a zabrániť tomu, aby
sa negatívne účinky premietli do narušenia sociálnej stability a bezpečnosti v našich partnerských krajinách.

Pomoc najzraniteľnejším a najviac postihnutým partnerským krajinám
Európska únia mobilizuje viac ako 15,6 miliardy EUR na:
riešenie
okamžitých potrieb,
humanitárnych
potrieb
a zdravotnej
starostlivosti

posilnenie systémov
zdravotnej
starostlivosti,
vodárenských
a sanitačných
systémov, ako aj
podporu výskumu

riešenie
hospodárskych
a sociálnych
dôsledkov

Európska únia bude stáť na čele úsilia v rámci skupín G7 a G20 v koordinácii s Organizáciou
Spojených národov, Svetovou bankou, Medzinárodným menovým fondom a ďalšími
multilaterálnymi inštitúciami, aby podporila ráznu a koordinovanú multilaterálnu reakciu na
túto globálnu pandémiu.
Reakcia EÚ nadväzuje na prístup skupiny Team Europe, ktorý spája zdroje EÚ, jej členských
štátov a finančných inštitúcií vrátane Európskej investičnej banky a Európskej banky pre
obnovu a rozvoj, a to všetko s cieľom podporiť každú partnerskú krajinu.
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Ako EÚ spolupracuje s partnermi v boji proti pandémii spôsobenej
koronavírusom na celom svete?
Naliehavá, krátkodobá reakcia na núdzovú situáciu
Potreby v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti
a ochranných prostriedkov
•• Viac ako 100 miliónov EUR sa poskytuje na bezprostredné potreby v oblasti zdravotnej
starostlivosti, a to najmä prostredníctvom WHO a agentúr OSN. Pomoc smeruje do krajín, ktoré ju
najviac potrebujú: v Afrike, Latinskej Amerike a Ázii. Sem patrí aj pomoc vo výške 38 miliónov EUR pre
západný Balkán a 30 miliónov EUR pre Východné partnerstvo:
⇢⇢ Albánsko: 5 plne vybavených sanitiek, respirátory, digitálne mobilné röntgeny a vybavenie pre
intenzívnu starostlivosť;
⇢⇢ Bosna a Hercegovina: 7 500 testovacích súprav a osobné ochranné prostriedky;
⇢⇢ Kosovo *: 30 respirátorov, 5 plne vybavených sanitiek a 400 nemocničných lôžok;
⇢⇢ Čierna Hora: 100 pľúcnych ventilátorov, 10 mobilných röntgenov a osobné ochranné prostriedky;
⇢⇢ Severné Macedónsko: 20 pľúcnych ventilátorov, 5 000 testovacích súprav a osobné ochranné
prostriedky;
⇢⇢ Srbsko: EÚ financovala 5 nákladných lietadiel, ktoré prepravili 280 ton núdzového lekárskeho
vybavenia obstaraného Srbskom;
⇢⇢ Ukrajina: 100 súborov osobných ochranných prostriedkov a viac ako 70 ton antiseptických
prostriedkov v tekutom stave bolo dodaných do centra núdzovej zdravotnej pomoci Doneckej oblasti.
•• EÚ poskytuje Etiópii rozpočtovú podporu vo výške 10 miliónov EUR, aby zintenzívnila testovanie na
koronavírus a pripravila liečebné strediská.
•• Európska únia podporí Nigériu pomocou vo výške 50 miliónov EUR prostredníctvom plánu reakcie OSN
v boji proti pandémii spôsobenej koronavírusom s cieľom zamedziť ďalšiemu šíreniu tejto nákazy.
*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom
Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

•• Európska únia podporí Irán
pomocou vo výške 20 miliónov
EUR v rámci núdzovej pomoci
záchranných prostriedkov
s cieľom vybaviť pracovníkov
v zdravotníctve osobnými
ochrannými
prostriedkami,
poskytnúť dôležité lieky, dodať
testovacie súpravy, laboratórne
a zdravotnícke vybavenie.
•• V južnom susedstve sa školia
spoločenstvá v súvislosti s prevenciou
a kontrolou infekcie v Libanone a podarilo
sa obstarať 2 500 chirurgických rúšok
a 1 000 masiek s respirátorom.
•• Na Jamajke poskytol program
PROMAC financovaný Európskou úniou
finančné prostriedky na 29 pľúcnych
ventilátorov pre jednotky intenzívnej
starostlivosti.
•• V Bolívii uskutočnila EÚ platbu vo
výške 5 miliónov EUR ako rozpočtovú
podporu na pomoc pri riešení núdzových
situácií spôsobených pandémiou.

Podpora v oblasti vody,
sanitácie a hygieny
•• V Sudáne pomáha EÚ zraniteľným ľuďom,
aby mali prístup k čistej vode a hygienickým
službám a zvyšuje informovanosť o víruse
prostredníctvom humanitárneho projektu
v hodnote 10 miliónov EUR.
•• V Afganistane prispeje EÚ finančnou pomocou
vo výške 216,2 milióna EUR na riešenie krízy
spôsobenej koronavírusom. Týmito finančnými prostriedkami
sa bude podporovať okamžitá reakcia na krízu, starostlivosť
o ambulantných pacientov nakazených koronavírusom
a zrealizuje sa rozpočtová podpora vláde, aby sa zabezpečili
základné vládne služby a podporil sektor agropodnikania.
•• V meste Cox’s Bazar v Bangladéši sa zintenzívňujú
osvetové činnosti v oblasti hygieny, aby sa znížilo riziko
infekcie. Finančné prostriedky EÚ pomáhajú pri distribúcii
bezpečnej pitnej vody a mydla pre približne 240 000
rohingských utečencov, z ktorých viac ako polovica tvoria deti.
•• Projektmi EÚ v Thajsku sa zvyšuje informovanosť o riziku
nákazy koronavírusom medzi podporovanými zraniteľnými
skupinami obyvateľstva. Projekty takisto pomáhajú
distribuovať sanitačné súbory a ochranné prostriedky.

Ako EÚ spolupracuje s partnermi v boji proti pandémii spôsobenej
koronavírusom na celom svete?
Posilnenie výskumných systémov a systémov zdravotnej starostlivosti
Laboratóriá a testovanie
Investovanie do
výskumu
•• Európska únia posilní
kapacity v oblasti výskumu
a dozoru v boji proti
koronavírusu v subsaharskej
Afrike sumou 25 miliónov
EUR prostredníctvom Programu
partnerstva
európskych
a
rozvojových krajín v oblasti
klinického skúšania (EDCTP).
•• Medzi ďalšie spoločné výskumné
projekty so zameraním na reakčné
opatrenia proti koronavírusu patrí
nedávno začatý projekt CORESMA
s Pobrežím Slonoviny.

•• Európska únia urýchli investície do
skúšobných laboratórií na testovanie
koronavírusu v Afrike prostredníctvom
európskej garančnej platformy pre Afriku
v oblasti zdravotnej starostlivosti so záručným
objemom 80 miliónov EUR, pričom bude
spolupracovať s Európskou investičnou bankou
a získa podporu nadácie Bill & Melinda Gates
Foundation.
•• Európska únia prispela Pasteurovmu inštitútu
v Dakare v Senegale finančnou pomocou vo výške
5 miliónov EUR s cieľom pomôcť vyškoliť odborníkov a zvýšiť
testovanie a epidemiologický dohľad. Patrí sem aj využívanie
mobilného laboratória financovaného z prostriedkov EÚ, ktoré
bolo nasadené počas krízovej situácie spôsobenej vírusom ebola.
•• Únia stojí aj na čele úsilia o mobilizáciu vedeckej
excelentnosti na celom svete prostredníctvom multilaterálnych
platforiem, ako je napríklad sieť Globálna výskumná spolupráca
pre pripravenosť v prípade infekčných chorôb (GloPIDR), ktorej
členom sú okrem iných aj Egypt, Keňa a Južná Afrika.
•• Európska únia zmobilizovala 8 miliónov EUR určených
na ochranné prostriedky, testovací a laboratórny materiál,
personál, liečebnú starostlivosť a vakcíny pre Karibskú
agentúru verejného zdravotníctva.

Systémy zdravotnej starostlivosti
•• Už mnoho rokov je podpora prístupu k zdravotnej starostlivosti dôležitou súčasťou práce EÚ.
Európska únia prispela sumou vo výške 102 miliónov EUR na partnerstvo pod vedením WHO v oblasti
všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti, ktoré pokrýva 115 krajín na celom svete.
•• Únia zmobilizuje ďalších 41,5 milióna EUR s cieľom zlepšiť globálnu pripravenosť a kapacitu
príslušných krajín na núdzové situácie v oblasti závažného ohrozenia verejného zdravia s cieľom
predchádzať zdravotným rizikám a hrozbám, odhaľovať ich a reagovať na ne.
•• Vo Venezuele a v susedných krajinách EÚ podporuje Panamerickú zdravotnícku organizáciu a Medzinárodnú
federáciu Červeného kríža a Červeného polmesiaca s cieľom zamedziť ďalšie šírenie tejto nákazy a zvýšiť reakčnú
pripravenosť sumou 9 miliónov EUR.
•• Pokiaľ ide o Svätú Luciu, Európska únia podporila finančnou pomocou vo výške 47 miliónov EUR výstavbu nemocnice
Owen King European Union Hospital, ktorá sa teraz nachádza na čele boja proti pandémii vo východnom Karibiku.
•• V Stredoafrickej republike využíva EÚ svoj prebiehajúci program v oblasti zdravia vo výške 57 miliónov EUR
spolu s trustovým fondom Bêkou. Na opatrenia týkajúce sa krízy spôsobenej koronavírusom boli prerozdelené finančné
prostriedky v celkovej výške 2 milióny EUR.
•• V Zambii pomohla Únia rozšíriť zariadenie na uskladňovanie zdravotníckeho vybavenia a zvýšiť prístup ku
kvalitným liekom. Opatrenia proti pandémii budú zahŕňať zvyšovanie informovanosti v nápravnovýchovných
zariadeniach, opatrenia na predchádzanie sexuálnemu násiliu a rodovo motivovanému násiliu, ako aj podporovanie
zdravotníckych a hygienických činností.
•• Nová iniciatíva v oblasti zdravotnej bezpečnosti vo výške 9 miliónov EUR vykonávaná v spolupráci s Európskym
centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb sa zameriava na pripravenosť a kapacity v oblasti zdravotníckej pomoci
na riešenie vypuknutia nákazy vo všetkých 23 krajinách európskeho susedstva a krajinách zapojených do procesu
rozširovania.
•• V rámci nástroja pre utečencov v Turecku prebieha proces obstarávania drobnej zdravotníckej infraštruktúry a
vybavenia vo výške 90 miliónov EUR.

Ako EÚ spolupracuje s partnermi v boji proti pandémii spôsobenej
koronavírusom na celom svete?
Zmiernenie hospodárskeho a sociálneho dosahu

•• V Tunisku Európska únia urýchli existujúce
financovanie vo výške 247 miliónov EUR s cieľom
reagovať na pandémiu a uspokojiť najnaliehavejšie
potreby a realizovať najpotrebnejšie opatrenia na
riešenie sociálno-ekonomického dosahu.
•• V južnom susedstve EÚ sa urýchľuje a presmeruje
financovanie prostredníctvom grantov vo výške
1,5 miliardy EUR s cieľom vytvoriť fiškálny priestor
pre našich partnerov v Jordánsku, Palestíne, Maroku,
Tunisku a Egypte, aby mohli reagovať na pandémiu.
•• Únia poskytne Sierra Leone finančnú pomoc vo
výške 34,7 milióna EUR na boj proti hospodárskemu
dosahu nákazy.

•• Záruka Európskeho fondu
pre udržateľný rozvoj sa použije
na podporu malých podnikov
poskytnutím
prevádzkového
kapitálu a likvidity, technickej
pomoci,
financovania
obchodu
a financovania v miestnej mene, aby
mohli vyplácať mzdy zamestnancom, uhrádzať
faktúry dodávateľom a iné každodenné výdavky,
ako aj prispôsobiť podnikateľské plány tak, aby
mohli odolať vplyvu pandémie.
•• Na Ukrajine môžu malé a stredné
podniky v oblasti potravinárskej výroby,
odevníctve alebo potrieb pre domácnosť
získať prostredníctvom podpory EÚ prístup
k finančným prostriedkom až do výšky
6 500 EUR.
•• Vďaka 12 dodatočným šijacím strojom,
ktoré kúpila Únia, vyrobila jedna gruzínska
textilka za týždeň viac ako 40 000 operačných
plášťov.

Podpora zraniteľných spoločenstiev
•• V Arménsku podporí EÚ viac ako 3 000 zraniteľných domácností, v ktorých sa nachádzajú
starší ľudia, ľudia so zdravotným postihnutím a veľké rodiny, prostredníctvom balíkov humanitárnej
pomoci.
•• V Libanone poskytuje EÚ peňažnú podporu na príjmy utečencov a najchudobnejších
Libanončanov, aby si mohli kúpiť základné položky vrátane zdravotnej starostlivosti počas
obmedzujúcich opatrení, ktoré zhoršujú beztak hlbokú hospodársku krízu krajiny.
•• V Jordánsku a Libanone podporí balík vo výške 240 miliónov EUR zraniteľné miestne domácnosti
a sýrskych utečencov.
•• V Mjanmarsku bude EÚ poskytnutím pomoci vo výške 10 miliónov EUR podporovať ženy pracujúce v odevnom
priemysle, ktoré boli prepustené, aby si mohli zabezpečiť živobytie a pripraviť sa na hospodársku obnovu.
•• Následkami pandémie sa zvyšuje riziko násilia voči ženám a dievčatám. Európska únia a Organizácia
Spojených národov uprednostňujú činnosti iniciatívy Spotlight v 24 krajinách na celom svete. Viac ako
14 miliónov EUR bude zameraných na boj proti nárastu domáceho násilia, posilnenie prevencie, podporu
pozostalých a organizácií.
•• V subsaharskej Afrike Únia poskytne 10 miliónov EUR na podporu ochrany detí a na riešenie problematiky
násilia páchaného na deťoch v súvislosti s pandémiou.
•• V Malajzii bude Európska únia podporovať dodávky potravín, vody alebo základnej zdravotnej
starostlivosti zraniteľným a marginalizovaným spoločenstvám vrátane chudobného mestského obyvateľstva,
migrujúcich pracovníkov, pôvodného obyvateľstva, utečencov, osôb bez štátnej príslušnosti, osôb vo väzbe
a žien, detí a osôb so zdravotným postihnutím.
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•• Európska únia upravuje priority a zvyšuje
svoju rozpočtovú podporu národným vládam na
celom svete, aby pomohla financovať napríklad platy
lekárov a zdravotných sestier alebo systémy sociálnej
ochrany pre najzraniteľnejšie osoby.

Podpora pre malé
podniky
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•• Európska únia presmeruje finančné
prostriedky vo výške viac ako 374,5
milióna EUR na zmiernenie sociálnoekonomického
dosahu
pandémie
spôsobenej koronavírusom na západnom
Balkáne a do výšky 883 miliónov EUR
v Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku,
Gruzínsku, Moldavskej republike a na
Ukrajine.

