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Podle BBC i ERC, kterou Mauro Ferrari doposud 
reprezentoval, nedošlo k jeho rezignaci. Byl zproštěn svých 
povinností v návaznosti na hlasování o nedůvěře. Jako 
důvody byly uvedeny rozsáhlé absence z důvodu pobytu v 
USA kvůli přidružené pozici na Washingtonské univerzitě, 
stejně tak jako z důvodu soukromých obchodních zájmů ve 
farmaceutickém průmyslu, které jak se zdálo měl přednost 
před jeho závazky k ERC. Ferarri je registrovaný jako člen 
představenstva farmaceutické firmy Arrowhead 
Pharmaceuticals. Z výše uvedených důvodů byl Ferarri z 
ERC vyloučen na základě jednomyslného hlasování členů 
řídícího orgánu.  

Rada k tomuto rozhodnutí vydala prohlášení popisující 
důvody svého rozhodnutí. Ferarriho ambice nasadit 
veškerou možnou pomoc jsou chvályhodné, avšak v 
rozporu s jeho nízkou angažovaností v instituci, jejíž vedení 
měl na starosti. Kromě toho se Ferarri jednoznačně mýlí, 
když tvrdí, že ERC se nezapojuje do boje s Covid-19; více 
než 50 projektů ERC a 18 projektů zaměřených na výzkum 
a vývoj se již zapojilo do zápasu s nemocí. 

Tyto projekty jsou v souladu s cíli ERC podporovat 
výzkum zdola nahoru. To, co navrhuje Ferarri, tak nespadá 

do působnosti ERC a naopak je již vykonáváno 
prostřednictvím jiných kanálů, jak lze vidět zde. 

EU navíc poskytla nouzové finance v rámci programu 
Horizon 2020 na boj proti Covid-19. V současné době tak 
financuje 136 výzkumných týmů napříč Evropou, jež pracují 
na vyvinutí vakcíny, nových léčiv, diagnostických testů a 
jiných zdravotnických prostředků potřebných ke zvládání 
nemoci Covid-19. Tvrdit, že EU nezapojuje svoje vědecké 
instituce a nástroje do boje proti pandemii je očividná lež.  

„Tato lež je ovšem dychtivě přejímána médii i politiky. 
Je třeba mít na paměti, že veřejné zdraví je výhradní 
doménou členských států. EU nemá v této oblasti žádné 
pravomoci, jelikož členské státy jí nechtějí tyto pravomoci 
svěřit,“ říká Christian Kvorning Lassen, zástupce ředitele 
Institutu pro evropskou politiku Europeum. 

„Je také potřeba připomenout, že Evropské středisko 
pro prevenci a kontrolu nemocí jasně varovalo členské státy 
již 26. ledna, že Covid-19 představuje hrozbu. Následně 31. 
ledna nabídla EU členským státům všeobecnou asistenci a 
podporu při nákupu zdravotnického vybavení, testovacích 
sad a ochranných pomůcek,“ dodává Lassen.  
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▪ Údajná rezignace Mauro Ferrariho na post předsedy Evropské rady pro výzkum (ERC) opět nastartovala 
euroskeptickou debatu o tom, zda EU během koronavirové krize selhala. Příběh byl dychtivě převzat médii 
i politiky jakožto důkaz zadostiučinění a ospravedlnění; zadostiučinění za jejich falešné narativy o 
nedostatečné reakci EU a ospravedlnění za jejich vlastní zanedbání situace během pandemie Covid-19. 
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Členské státy tuto nabídku odmítly a ujistily EU, že 
jejich zdravotnictví je adekvátně připraveno a případné 
vypuknutí Covid-19 jsou státy schopny kontrolovat. Když 
začalo být jasné, že většina členských států situaci pod 
kontrolou nemá, Evropská unie se stala vhodným obětním 
beránkem pro zbavení se vlastní odpovědnosti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think-tank zaměřený na evropskou integraci a soudržnost. 
Provádí výzkum, organizuje veřejné akce a vzdělávací aktivity a formuluje nové názory a doporučení ke zlepšení domácí a evropské politiky. 
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