
 

Covid19: Ajutor de urgență - 3 miliarde € pentru
sistemele naționale de sănătate
 

Pe 17 aprilie Parlamentul a votat pentru alocarea rapidă a 3 miliarde EUR pentru
susținerea sistemelor de sănătate din regiunile UE cele mai afectate de criza coronavirus.
 
Sectoarele sănătății din Europa se află sub o presiune extremă din cauza epidemiei de
Covid19. UE mobilizează încă 3,08 miliarde EUR pentru a ajuta sistemele naționale de sănătate
să lupte împotriva pandemiei și să poată oferi servicii medicale pacienților care au nevoie.
 
Scopul acestei inițiative este coordonarea distribuției resurselor și a cooperării transfrontaliere,
având în prim plan regiunile cele mai afectate. Aceasta va ajuta la construirea spitalelor de
campanie și va contribui la coordonarea și finanțarea transportului pacienților infectați la
spitalele cu capacitate liberă. De asemenea, banii vor fi folosiți pentru a cumpăra și distribui în
mod direct materiale medicale: ventilatoare, echipamente de protecție, măștile reutilizabile. În
funcție de necesitățile țărilor Uniunii, sunt posibile și alte acțiuni.
 
Pe termen lung, fondul va crește capacitatea de testare din țările UE și va susține cercetarea
medicală.
 
Acești bani provin din toate mijloacele disponibile în bugetul din acest an.
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•
•

2,7 miliarde EUR vor fi alocați Instrumentului pentru sprijin de urgență al UE 
380 milioane EUR vor fi direcționate către rezerva „RescEU” de echipament medical
 

Statele membre pot, de asemenea, contribui financiar, iar cetățenii sau fundațiile pot face
donații; este posibilă și finanțarea participativă.
 

Un grup operativ de experți va monitoriza evoluția situației, în strânsă cooperare cu autoritățile
naționale din domeniul sănătății, cu organizațiile internaționale și cu ONG-urile. Operațiunile vor
începe de imediat ce Parlamentul și Consiliul își vor da acordul.
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Ce este instrumentul pentru sprijin de urgență al UE?
• 	creat în martie 2016, poate fi activat pentru combaterea crizelor grave cu impact umanitar
major, dacă restul instrumentelor nu sunt suficiente

• permite o asistență imediată din partea UE

• promovează complementaritatea cu acțiunile statelor membre afectate și sinergia cu acțiunile
finanțate din alte fonduri și instrumente ale UE

• activat deja în cazul afluxului de refugiați din Grecia

• CE propune activarea sa pe 2 de ani, pentru a face față pandemiei
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Ce este RescEU?
• o rezervă europeană, creată în martie 2019, ca parte a Mecanismului UE de protecție civilă,
pentru a acorda asistență atunci când resursele statelor membre sunt insuficiente

• inițial dispunea de o flotă de avioane și elicoptere pentru stingerea incendiilor, acum dispune
de un stoc echipamente medicale, inclusiv ventilatoare și măști de protecție, pentru a ajuta
țările care nu au suficiente

Mai multe informații
Documente privind activarea Instrumentului pentru sprijin de urgență (ISU)
Instrumentul pentru sprijin de urgență al Uniunii Europene în sectorul medical - întrebări și
răspunsuri
Comunicat de presă al CE: Coronavirus: Comisia mobilizează toate resursele pentru a proteja
viața oamenilor și mijloacele lor de trai (2 aprilie 2020)

Articol

RO Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

3 I 3

https://ec.europa.eu/info/publications/activation-emergency-support-instrument-esi_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/QANDA_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/QANDA_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_582

