
 

COVID-19: Deputații au alocat peste 3 miliarde EUR
pentru a sprijini sectorul medical din UE
 

Mai multe teste, sprijin acordat medicilor și asistenților medicali: Parlamentul a aprobat
vineri ajutor UE în valoare de 3.08 miliarde EUR.
 
Fondurile UE trebuie să sprijine în mod direct sistemele de sănătate din statele membre ale UE
în lupta lor împotriva pandemiei provocate de coronavirus. Inițiativa va permite achiziționarea de
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• Fonduri UE pentru a acoperi nevoile sporite ale sistemelor medicale ale statelor membre din
cauza pandemiei

• Obținerea și distribuirea de materiale medicale în întreaga Europă

• Pachetul financiar conține fonduri suplimentare, de exemplu pentru a ajuta Grecia să combată
presiunile exercitate de migrație

urgent delivery of medical material © REUTERS / ANTARA FOTO
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materiale  medicale  urgente,  cum  ar  fi  măști  și  echipamente  respiratorii,  transportul
echipamentelor medicale și al pacienților din regiunile transfrontaliere, finanțarea recrutării mai
multor profesioniști în domeniul sănătății care să poată fi trimiși în zonele cele mai afectate din
întreaga Uniune Europeană, precum și sprijinul acordat statelor membre pentru organizarea
unor spitale de campanie mobile.
 
O  sumă  totală  de  3.08  miliarde  EUR  din  bugetul  UE  va  fi  canalizată  în  principal  prin
Instrumentul de sprijin de urgență (2.7 miliarde EUR) și prin intermediul rescEU (380 milioane
EUR).
 
Pachetul include fonduri suplimentare pentru finanțarea zborurilor de repatriere (45 milioane
EUR) în cadrul Mecanismului de protecție civilă al UE pentru a reuni familiile blocate în țări
terțe, pentru a furniza mai multe resurse Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor
(3.6 milioane EUR), dar și pentru a ajuta Grecia să facă față creșterii presiunilor exercitate de
migrație (350 milioane EUR) și să sprijine reconstrucția post-cutremur (100 milioane EUR) a
Albaniei.
 
În luna martie, deputații din Comisia pentru bugete au solicitat deja mobilizarea mijloacelor
financiare disponibile din bugetul pe 2020.
 
Rezultatele voturilor pentru pachet:
 

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2020 599 voturi pentru, 20 împotrivă, 77 abțineri 
Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2020 691 voturi pentru, 4 împotrivă, 1 abținere 
Regulamentul de modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-
2020 464 voturi pentru, 11 împotrivă, 4 abțineri 
Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020-2020/2053 (BUD) 603 voturi
pentru, 18 împotrivă, 75 abțineri 
Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020-2020/2056 (BUD) 665 voturi
pentru, 10 împotrivă, 20 abțineri 
Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 690 voturi pentru, 4 împotrivă,
2 abțineri
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/QANDA_20_577
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_535
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200325IPR75810/budget-meps-call-for-bold-response-to-corona-emergency
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Mai multe informaţii
EP Research: „Bugetul rectificativ nr. 1/2020: Sprijin acordat Greciei pentru a face față presiunii
migrației, măsuri de combatere a coronavirusului și asistența pentru reconstrucție acordate
Albaniei” (EN)
EP Research: „Bugetul rectificativ nr. 2/2020 — Sprijin de urgență acordat sectorului medical
pentru a răspunde la epidemia de coronavirus” (EN)
EP Research: „Modificarea Regulamentului privind CFM 2014-2020: Utilizarea marjei globale
pentru angajamente în vederea finanțării măsurilor dedicate sectorului medical în cadrul
Instrumentului de sprijin de urgență” (EN)
Comunicat de presă (Comisia Europeană): Coronavirus: Comisia mobilizează toate resursele
de care dispune pentru a proteja viețile oamenilor și mijloacele de subzistență (2.04.2020)
Comunicat de presă (Comisia ENVI): COVID19: Instituțiile UE iau măsuri pentru achiziționarea
de echipamente medicale vitale (23.03.2020)
Pachetul legislativ de activare a sprijinului de urgență (6 dosare, inclusiv Proiectul de buget
rectificativ 2/2020) (EN)
Proiectul de buget rectificativ 1/2020 (EN)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA (2020) 649376
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA (2020) 649376
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA (2020) 649376
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA (2020) 649377
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA (2020) 649377
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA (2020) 649374
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA (2020) 649374
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA (2020) 649374
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_582
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200323IPR75622/institutiile-ue-iau-masuri-pentru-achizitionarea-de-echipamente-medicale-vitale
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200323IPR75622/institutiile-ue-iau-masuri-pentru-achizitionarea-de-echipamente-medicale-vitale
https://ec.europa.eu/info/publications/activation-emergency-support-instrument-esi_en
https://ec.europa.eu/info/publications/activation-emergency-support-instrument-esi_en
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-1-2020_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://twitter.com/EP_Budgets
https://twitter.com/EP_Environment

