
Tweede coronagolf: Commissie neemt meer maatregelen om paraatheid en respons in hele 
EU te versterken 
Om de verspreiding van het coronavirus te helpen beperken, levens te redden en de veerkracht van de Europese markt te versterken, is de EU met aanvullende 
maatregelen gekomen. 
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 “De COVID-19-situatie is zeer ernstig. We moeten de respons van de EU opvoeren. Vandaag nemen wij extra maatregelen in onze strijd tegen het virus; van het verbeteren van 
de toegang tot snelle tests en het voorbereiden van vaccinatiecampagnes tot het gemakkelijker maken van veilig reizen wanneer dat nodig is. Ik roep de lidstaten op om nauw 
samen te werken. Moedige maatregelen die nu worden genomen, zullen levens helpen redden en bestaansmiddelen beschermen. Geen enkele lidstaat zal veilig uit deze pandemie 
komen als niet elke lidstaat dat doet”, aldus Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie.  
 
 

 
 
 
 
Dit zijn de Coronaresponsmaatregelen van de Commissie op de belangrijkste gebieden: 
 
Verhoogde en doeltreffende testcapaciteit 

  Aanbevelingen voor doelgerichte teststrategieën, met inbegrip van snelle antigeentesten.  

 Aankoop van snelle testen (begroting van €100 miljoen).  

  Bevordering van wederzijdse erkenning van testen en testresultaten in de hele EU. 

  Evaluatie van nationale teststrategieën.  

 
Verbeterde informatiestroom voor betere besluitvorming 

 Delen van meer gegevens over tests, contacttracering en de capaciteit van gezondheidsstelsels op een platform van de Europese 'RIVM'Deze link in een andere taal bekijkenEN••• om 
pieken in besmettingsgraad en capaciteitsgebreken op te sporen en risicobeoordeling te verbeteren. 
  

  Facilitering van discussies op EU-niveau tussen epidemiologen en andere deskundige overheidsadviseurs om nationale maatregelen op elkaar af te stemmen. 

Contacttraceringsapps 

 Ondersteuning van de EU-landen bij het koppelen van nationale traceringsapps aan de EU-gateway voor interoperabiliteitDeze link in een andere taal bekijkenEN••• om hen in staat te 
stellen over de grenzen heen met elkaar te ‘praten’. 

 
Vaccinatiestrategieën 

 Herziening en monitoring van nationale vaccinatieplannen om ervoor te zorgen dat alle landen klaar zijn voor de uitrol.  

 Toezicht op de veiligheid, de doeltreffendheid en het effect van vaccinatie zodra een vaccin is toegelaten en beschikbaar is.  

 
Doeltreffende communicatie voor burgers 

 De EU-landen verplichten om geactualiseerde communicatiecampagnes te starten.  

 De volksgezondheidsautoriteiten verplichten om misinformatie en desinformatie over vaccinatie te bestrijden. 

 Aanpak van ‘COVID-19-moeheid’. 

Noodzakelijke voorraden veiligstellen 

 Aanschaf van vaccinatiemateriaal en andere medische apparatuur.  

 Verlenging van de huidige vrijstelling van douanerechten en btw voor beschermende en medische apparatuur uit niet-EU-landen tot april 2021. 

 btw-verlaging voor COVID-19 vaccins en testkits. 

Reizen 

 Ontwikkeling van een gemeenschappelijk testprotocol, allereerst voor de luchtvaart.  

 Voorbereiding van een gemeenschappelijke EU-aanpak voor quarantaineregels.  
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 EU-richtsnoeren voor vrijstelling van bepaalde reizigers van de tijdelijke beperkingen voor niet-essentiële reizen. 

 Lancering van een digitaal EU-formulier voor de lokalisatie van passagiers. 

 Ervoor zorgen dat iedereen die voor werk- of familieredenen op reis moet, dit kan doen.  

 Lancering van de Re-Open EU mobiele app om burgers te informeren over gezondheids- en reismaatregelen in de hele EU. 

Green lanes 

 Uitbreiding van ‘green lanes’ voor een vlotte grensoverschrijdende goederenstroom van het wegvervoer tot het vervoer via spoor, lucht en water. 

 Ervoor zorgen dat particuliere en beroepschauffeurs door landen kunnen rijden via de Trans-Europese transportnetwerk-transitcorridors.  

 Ondersteuning van vervoersmedewerkers bij het oversteken van grenzen voor de uitvoering van hun essentiële taken, met inbegrip van regelingen voor 
scheepspersoneel. 

Meer weten? Lees het volledige persbericht voor uitgebreide informatie en bekijk ook de speciale website over de EU-respons tegen Covid-19. 
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