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• UE va achiziționa echipamente medicale pentru spitale în valoare totală de 50 milioane EUR

• Kituri de testare, măști și ventilatoare ce susțin funcția respiratorie vor fi achiziționate în
comun

• Peste 1.800 de cetățeni UE repatriați până în prezent

Instituțiile UE iau măsuri pentru achiziționarea de echipamente medicale vitale, inclusiv măști pentru personalul sanitar
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PE lucrează cu statele membre pentru a se asigura că UE poate achiziționa ventilatoare,
măști și alte echipamente medicale pentru a fi puse la dispoziția spitalelor din întreaga
Uniune.
 
Săptămâna trecută, Comisia a instituit un sistem de colectare a echipamentelor medicale (prin
intermediul  rescEU),  astfel  încât livrările necesare pentru combaterea COVID19 să poată
ajunge rapid  la  statele  membre  care  se  confruntă  cu  o  penurie  de  echipamente.  Aceste
echipamente sunt necesare pentru a trata pacienții infectați, pentru a proteja personalul sanitar
și pentru a ajuta la încetinirea răspândirii virusului.
 
Parlamentul lucrează cu statele membre pentru a aproba rapid 40 din 50 milioane EUR pentru
echipamente medicale de terapie intensivă, precum ventilatoarele, și echipamentele individuale
de protecție, precum măștile reutilizabile.
 
De asemenea, statele membre își unesc forțele în temeiul Acordului de achiziții publice comune
pentru achiziționarea de echipamente individuale de protecție, de ventilatoare ce susțin funcția
respiratorie și de articole necesare pentru testarea coronavirusului. Colaborarea în acest fel le
va oferi o poziție mai puternică pe piața mondială.
 
Citat
 
Referindu-se la propunerea Comisiei, președintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și
siguranță alimentară, Pascal Canfin (Renew Europe, FR), a declarat: „Săptămâna trecută,
Europa a luat mai multe decizii istorice de contracarare a COVID19, inclusiv privind impactul
asupra economiei UE. Nu spunem acest lucru suficient și nu îl spunem suficient de tare. Europa
face tot posibilul pentru a salva vieți. Mecanismul de protecție civilă al UE a venit în trecut în
ajutorul cetățeniilor UE în urma cutremurelor, uraganelor, inundațiilor sau incendiilor forestiere.
Acum utilizăm,  pentru  prima dată,  fondurile  UE prin  intermediul  rescEU pentru  a  sprijini
eforturile statelor membre de combatere a virusului, prin asigurarea faptului că dispunem de
echipamente medicale și de protecție atât de necesare. Aceasta este solidaritatea Uniunii
Europene în acțiune.”
 
„Criza actuală arată, de asemenea, că existența unor mijloace suficiente pentru a răspunde
nevoilor programului UE privind mecanismul de protecție civilă post-2020 este importantă, în
conformitate cu poziția Parlamentului”, a concluzionat Canfin.
 
Background
 
RescEU face parte din mecanismul de protecție civilă al UE, care consolidează cooperarea
dintre țările UE în domeniul protecției civile. De la crearea rescEU în 2019, UE poate sprijini în
mod  direct  statele  membre  afectate  de  dezastre  atunci  când  capacitățile  naționale  sunt
suprasolicitate.
 
Datorită mecanismului UE de protecție civilă, peste 1.800 de cetățeni au fost deja repatriați din
toată lumea după apariția COVID19. Mai multe informații aici.

Comunicat de presă

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

2 I 3

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/joint_procurement_ro
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96711/PASCAL_CANFIN/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200304IPR73997/eu-civil-protection-mechanism-must-be-sufficiently-funded-to-save-lives
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management_en
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Mai multe informaţii
Răspunsul UE la coronavirus
EP Research: ce poate face UE pentru a atenua impactul crizei coronavirus? (EN)
Comunicat de presă al Comisiei: „COVID19: Comisia instituie prima rezervă rescEU de
echipamente medicale” (19.03.2020)
Comunicat de presă al PE: „Mecanismul de protecție civilă al UE trebuie să beneficieze de o
finanțare suficientă pentru a salva vieți” (05.03.2020) (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649338/EPRS_BRI (2020) 649338_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_476
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_476
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200304IPR73997/eu-civil-protection-mechanism-must-be-sufficiently-funded-to-save-lives
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200304IPR73997/eu-civil-protection-mechanism-must-be-sufficiently-funded-to-save-lives
https://twitter.com/EP_Environment

