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PROPUNERI DE DECIZII ALE CONSILIULUI UE 

1. Propunere de Decizie a Consiliului privind poziția care urmează să fie adoptată, în 

numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului APE instituit prin Acordul de 

parteneriat economic preliminar dintre Ghana, pe de o parte, și Comunitatea 

Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, în ceea ce privește 

adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului APE- COM (2020) 116 final 

din 26.03.2020 

 

Prezenta propunere se referă la decizia de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată, 

în numele Uniunii, în cadrul Comitetului instituit prin Acordul de parteneriat economic 

(denumit în continuare „APE”) preliminar dintre Ghana, pe de o parte, și Comunitatea 

Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte (denumit în continuare 

„Comitetul APE”), cu privire la adoptarea preconizată a regulamentului de procedură al 

Comitetului APE. 

Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte: 

Acordul de parteneriat economic preliminar dintre Ghana, pe de o parte, și Comunitatea 

Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) 

are scopul: 

- de a permite Ghanei să beneficieze de un acces mai bun pe piață acordat de Uniune în 

contextul negocierilor APE și de a evita astfel perturbarea schimburilor comerciale între 

Ghana și Uniune la expirarea regimului comercial tranzitoriu al Acordului de la Cotonou la 

31 decembrie 2007, în așteptarea încheierii unui APE general; 

- de a stabili bazele pentru negocierea unui APE care să contribuie la reducerea sărăciei, să 

promoveze integrarea regională, cooperarea economică și buna guvernare în Africa de Vest 

și să îmbunătățească capacitățile Africii de Vest în materie de politică comercială și privind 

aspectele legate de comerț; 

- de a promova integrarea armonioasă și progresivă a Ghanei în economia mondială, în 

conformitate cu opțiunile politice și prioritățile sale în materie de dezvoltare; 

- de a consolida relațiile existente între părți pe baza solidarității și a interesului reciproc; 

- de a crea un acord compatibil cu articolul XXIV din GATT 1994. 

 

Potrivit articolului 73 din acord, Comitetul APE este responsabil de administrarea tuturor 

domeniilor vizate de acord și de realizarea tuturor sarcinilor menționate în acord. 

Articolul 73 din acord prevede că părțile convin asupra faptului că alcătuirea, organizarea și 

funcționarea Comitetului APE respectă principiul egalității. Comitetul stabilește regulile sale 

de organizare și de funcționare. Reuniunile Comitetului APE pot fi deschise și unor părți 

terțe. Comisia Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest (denumită în continuare 

„CEDEAO”) poate fi invitată la reuniunile Comitetului APE în conformitate cu procedurile 

interne ale acesteia.  

Articolul 2 din regulamentul de procedură, care urmează să fie adoptat, indică faptul că 

Comitetul APE este compus din reprezentanți ai Uniunii Europene și reprezentanți ai 

Ghanei, la nivel ministerial sau la nivel de înalți funcționari. 



3 
 

Articolul 9 din regulamentul de procedură, care urmează să fie adoptat, prevede adoptarea 

de către Comitetul APE a deciziilor și recomandărilor sale prin consens. 

Actul avut în vedere de Comitetul APE:  

În cursul primei jumătăți a anului 2020, Comitetul APE urmează să adopte o decizie privind 

regulamentul său de procedură (denumită în continuare „actul avut în vedere”). 

Scopul actului avut în vedere este de a stabili normele privind organizarea și funcționarea 

Comitetului APE. 

POZIȚIA CARE URMEAZĂ SĂ FIE ADOPTATĂ ÎN NUMELE UNIUNII 

Prezenta propunere de decizie a Consiliului stabilește poziția care urmează să fie adoptată în 

numele Uniunii în cadrul Comitetului APE instituit prin acord cu privire la regulamentul de 

procedură al Comitetului APE. 

Părțile la acord au discutat regulamentul de procedură avut în vedere și au convenit că, în 

funcție de procedurile decizionale ale Uniunii, Comitetul APE ar trebui să adopte acest 

regulament de procedură în prima jumătate a anului 2020.  

Conținutul regulamentului de procedură avut în vedere este similar cu cel al regulamentelor 

de procedură ale altor acorduri comerciale ale Uniunii.  

Regulamentul de procedură este esențial pentru finalizarea cadrului instituțional al 

acordului și, prin urmare, pentru asigurarea punerii în aplicare fără probleme a acordului. 

Temeiul juridic procedural 

Articolul 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

prevede posibilitatea adoptării unor decizii de stabilire „a pozițiilor care trebuie adoptate în 

numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord, în cazul în care acest 

organism trebuie să adopte acte cu efecte juridice, cu excepția actelor care modifică sau 

completează cadrul instituțional al acordului.” 

Temeiul juridic material 

Temeiul juridic material al unei decizii adoptate în temeiul articolului 218 alineatul (9) din 

TFUE depinde în primul rând de obiectivul și de conținutul actului avut în vedere cu privire 

la care se adoptă o poziție în numele Uniunii. În cazul în care actul avut în vedere urmărește 

două obiective sau include două elemente, iar unul dintre aceste obiective sau elemente 

poate fi identificat ca fiind obiectivul sau elementul principal, iar celălalt obiectiv sau 

element are mai degrabă un caracter accesoriu, decizia adoptată în temeiul articolului 218 

alineatul (9) din TFUE trebuie să se întemeieze pe un singur temei juridic material, respectiv 

cel impus de obiectivul sau de elementul principal sau predominant. 

Temeiul juridic al deciziei propuse ar trebui să fie articolul 207 alineatul (4) primul paragraf 

din TFUE, coroborat cu articolul 218 alineatul (9) din TFUE. 

 

2. Propunere de Decizie a Consiliului privind adoptarea programului suplimentar de 

cercetare pentru 2020-2023 referitor la reactorul de mare flux din Petten care va fi 

implementat de Centrul Comun de Cercetare pentru Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice – COM (2020) 108 final din 24.03.2020 

 

Motivele și obiectivele propunerii 

Reactorul de mare flux (denumit în continuare „HFR”) este o instalație de cercetare situată 

în Petten (Țările de Jos) și pusă la dispoziția Comunității Europene a Energiei Atomice 
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(Euratom), reprezentată de Comisie, în conformitate cu un acord încheiat în 1961 cu Regatul 

Țărilor de Jos pe o durată de 99 de ani. În temeiul acestui acord, Comisia s-a angajat, în 

numele Comunității, să construiască instalațiile necesare și să furnizeze echipamentul 

suplimentar pentru utilizarea optimă a acestor instalații (inclusiv a HFR). Din 1967, 

funcționarea reactorului a fost încredințată de către Comisie-JRC operatorului neerlandez 

Grupul de consultanță și cercetare nucleară (Nuclear Research and consultancy Group- NRG) 

în temeiul unui contract de cooperare bazat pe acordul privind sediul din 1961. 

Prin intermediul programului suplimentar de cercetare finanțat de două sau mai multe state 

membre, HFR furnizează un flux de neutroni continuu și fiabil în scopuri experimentale. 

Domeniile cuprinse în cadrul programelor suplimentare sunt: materialele nucleare și știința 

combustibililor, cu scopul de a îmbunătăți securitatea reactoarelor nucleare (fisiune și 

fuziune), studiile privind îmbătrânirea reactoarelor și managementul ciclului de viață al 

acestora, cercetarea privind ciclurile combustibilului avansat și gestionarea deșeurilor. HFR 

îndeplinește totodată funcția de instalație utilizată pentru formarea cercetătorilor care 

efectuează studii doctorale sau postdoctorale și care își desfășoară activitățile de cercetare 

prin programe naționale sau europene. 

De asemenea, reactorul este utilizat pentru producția comercială de radioizotopi (ținând de 

responsabilitatea operatorului), care acoperă peste 60 % din cele 10 milioane de diagnostice 

medicale efectuate anual în Europa. Reactorul este o sursă indispensabilă de aprovizionare 

pentru companiile radiofarmaceutice europene din acest domeniu. Mai mult, datorită 

amplasării sale, producția reactorului este redirecționată rapid spre centrele medicale 

europene. Acest lucru este esențial pentru izotopii cu viață scurtă, care sunt cel mai frecvent 

utilizați în prezent. 

Prezenta propunere de decizie a Consiliului se referă la un nou program suplimentar de 

cercetare de patru ani pentru exploatarea HFR (2020-2023), care are la bază activitățile de 

cercetare ale Grupului de consultanță și cercetare nucleară - NRG (în numele Țărilor de Jos) 

și ale Comisariatului pentru energia atomică și energiile alternative (Commissariat à 

l’énergie atomique et aux énergies alternatives - CEA) (în numele Franței). Contribuția la 

programul suplimentar de cercetare pentru perioada 2020-2023 va fi de 27,854 milioane 

EUR pe perioada de patru ani, cu condiția ca HFR să continue să fie exploatat și întreținut în 

mod regulat. Această sumă va include provizioanele pentru contribuțiile anuale la fondul de 

dezafectare a reactorului. În cazul în care, în perioada 2020-2023, operatorul NRG emite o 

notificare oficială de închidere definitivă către autoritățile naționale de siguranță înainte de 

declararea stării de conservare în condiții de siguranță, plățile care urmează să fie efectuate, 

precum și cererile de fonduri din partea Comisiei vor fi suspendate. 
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S TIRI - REPREZENTANT A COMISIEI EUROPENE 

I N ROMA NIA 

 

1. COVID-19: Comisia colaborează cu platformele online pentru combaterea 

dezinformării și lansează o pagină web dedicată demontării miturilor și 

verificării factuale în ceea ce privește pandemia 

În urma primei reuniuni cu platformele online la începutul lunii martie, 

vicepreședintele Comisiei pentru valori și transparență, Věra Jourová, a organizat, pe 27 

martie, o teleconferință cu reprezentanți ai Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla și 

ai asociației comerciale EDiMA, pentru a primi informații actualizate cu privire la 

răspândirea dezinformării legate de pandemia de coronavirus. 

Platformele, toate semnatare ale Codului de bune practici privind dezinformarea, au 

transmis că măsurile luate în ultimele săptămâni au contribuit la accesul sporit la informații 

oficiale (cum ar fi cele publicate de OMS sau de autoritățile naționale de sănătate), precum și 

la retrogradarea și eliminarea conținutului dăunător. Platformele au confirmat că există un 

flux constant de informații false și dăunătoare, în principal legate de sănătate, pe care le 

elimină în număr mare. În mod similar, acestea au pus în aplicare măsurile de eliminare a 

anunțurilor legate de echipamente de protecție, precum măștile. Cu toate acestea, există 

lipsuri în aplicarea pe deplin a acestor noi politici. 

Vicepreședintele a îndemnat întreprinderile să facă schimb de date relevante cu 

cercetătorii, cu verificatori ai veridicității informației (fact-checkers), precum și să 

colaboreze cu autoritățile din toate statele membre și să facă schimb de modele de conținut 

eliminat, inclusiv cu Comisia. 

În urma acestei discuții, vicepreședintele Jourová a declarat: „Salut măsurile ferme 

luate de platforme și sprijin abordarea axată pe facilitarea accesului la surse oficiale și, în 

același timp, pe eliminarea conținutului dăunător și a practicilor abuzive sau înșelătoare. Cu 

toate acestea, atât platformele, cât și autoritățile mai au multe de făcut. Platformele trebuie să 

își intensifice eforturile pentru punerea în aplicare pe deplin a noilor politici și pentru oferirea 

mai multor dovezi că măsurile lor funcționează. De asemenea, este la fel de important să ne 

intensificăm capacitățile analitice și să ne coordonăm mai bine răspunsul la informațiile 

dăunătoare.” 

Platformele au constatat că a crescut traficul pe site-urile surselor oficiale, în special 

pentru chestiuni referitoare la sănătate și au subliniat nevoia de a se menține o calitate 

superioară a conținutului respectiv în toate limbile. 

De la izbucnirea crizei, Comisia a lansat un website dedicat răspunsului la 

coronavirus. La 30 martie, s-a lansat o secțiune dedicată luptei împotriva dezinformării în 

ceea ce privește pandemia de coronavirus, furnizând materiale pentru demontarea miturilor 

și facilitarea verificării factuale. 

În paralel, Serviciul European de Acțiune Externă desfășoară activități de analizare și 

expunere a dezinformării cu privire la pandemie, provenită de la actori și surse externe; mai 

multe informații sunt disponibile pe site-ul euvsdisinfo.eu. 
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2. Coronavirus: Comisia publică o serie de întrebări și răspunsuri pentru a 

contribui la creșterea producției de materiale medicale sigure 

 

Comisia a pune la dispoziție un set de orientări, pentru a-i ajuta pe producători să 

crească producția de echipamente și materiale medicale esențiale în trei sectoare: fabricarea 

de măști și alte echipamente individuale de protecție (EIP), de produse pentru curățarea 

mâinilor fără clătire și de dezinfectanți pentru mâini și imprimarea 3D în contextul 

epidemiei de coronavirus. 

În zilele următoare vor fi publicate, de asemenea, orientări privind dispozitivele 

medicale. Aceste documente urmăresc, de asemenea, să-i ajute pe producători și autoritățile 

de supraveghere a pieței să se asigure că produsele menționate respectă standardele de 

siguranță necesare și sunt eficace. 

Pentru combaterea epidemiei de coronavirus este nevoie de sprijinul producătorilor 

și de colaborarea acestora. Întreprinderile și-au exprimat solidaritatea și disponibilitatea de 

a-și oferi reciproc consultanță practică și tehnică necesară creșterii producției de EIP și de 

materiale medicale. Comisia colaborează în mod activ cu industria, pentru promovarea 

creșterii pe scară amplă a producției globale de astfel de materiale în UE și oferă orientările 

necesare în acest sens. 

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat în acest sens: „Luăm 

măsuri rapide de mobilizare a industriei, în vederea creșterii producției și a creării de noi linii 

de producție pentru fabricarea urgentă de materiale medicale și echipamente de protecție în 

întreaga Europă. Numeroase întreprinderi s-au implicat deja în acest efort, iar noi le ajutăm să 

se asigure nu numai că se acționează rapid, dar și că produsele lor respectă toate standardele 

de siguranță necesare.” 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: 

„Intensificarea furnizării de echipamente medicale și de echipamente de protecție personală 

este vitală pentru a face față situațiilor de penurie, astfel încât personalul nostru medical să 

poată continua să salveze vieți omenești. Orientările pe care le prezentăm astăzi vor sprijini 

industria în acest efort. Lupta împotriva coronavirusului necesită unirea tuturor forțelor, iar 

contribuția industriei la această luptă este esențială.” 

 

Comunicarea prezintă orientări pe trei fronturi: 

Primul set de orientări îi ajută pe producători să evalueze cerințele juridice și tehnice 

aplicabile înainte de a importa noi produse în UE sau de a lansa noi unități ori de a le 

reconverti pe cele existente, pentru producerea de echipamente de protecție precum măști, 

mănuși și halate chirurgicale, pentru satisfacerea cererii fără precedent apărută ca urmare a 

izbucnirii epidemiei de coronavirus. Orientările emise astăzi prezintă cadrele juridice 

aplicabile ale UE și oferă producătorilor consiliere cu privire la pașii concreți de urmat, în 

vederea introducerii produselor pe piața UE. Orientările explică, de asemenea, rolul 

autorităților naționale, în special al autorităților de supraveghere a pieței, în asigurarea unui 

nivel adecvat de sănătate și siguranță a echipamentelor provenite din țări terțe și introduse 

pe piața UE. 

Al doilea document este menit să ofere orientări operatorilor economici, inclusiv 

întreprinderilor mici și mijlocii, cu privire la cadrul juridic aplicabil pentru introducerea pe 

piața UE a gelului hidroalcoolic (Regulamentul privind produsele cosmetice sau 

Regulamentul privind produsele biocide) și cu privire la mențiunile pentru utilizatori. 

Scopul acestui document este de a răspunde la întrebările frecvente pe care le primește 
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Comisia de la operatori din sectorul produselor cosmetice și din alte sectoare, care sunt activ 

implicați în creșterea sau transformarea capacității lor de producție pentru fabricarea 

acestor produse. 

Al treilea document oferă orientări cu privire la procedurile de evaluare a 

conformității pentru imprimarea 3D și produsele imprimate cu tehnologia 3D pentru uz 

medical, în contextul epidemiei de coronavirus. Documentul urmărește să ofere detalii cu 

privire la cadrele juridice aplicabile ale UE pentru aceste produse și prezintă exemple de 

standarde tehnice pe care le pot utiliza producătorii, pentru introducerea pe piața UE a 

produselor conforme. 

Documentele oferă indicații practice cu privire la aplicarea Recomandării Comisiei privind 

evaluarea conformității EIP și a anumitor tipuri de dispozitive medicale, publicată la 13 

martie. Această recomandare prevede două scenarii în care produsele pot fi introduse pe 

piață, chiar dacă procedurile de evaluare a conformității nu au fost încă finalizate. 

Documentele oferă, de asemenea, mai multe informații cu privire la standardele pentru EIP 

și anumite tipuri de dispozitive medicale puse la dispoziție cu acces liber pentru toți 

operatorii economici de către organizațiile de standardizare europene, datorită unui acord 

cu Comisia Europeană la 20 martie. 

 

3. Cercetare privind COVID-19: Comisia selectează cel de al 18-lea proiect pentru 

dezvoltarea unui diagnostic rapid 

Comisia a decis să finanțeze încă un proiect în cadrul apelului de urgență pentru 

cercetarea și inovarea în cazul COVID-19. Astfel, numărul proiectelor crește la 18, față de 

cele 17 anunțate inițial, cu un buget total de 48.5 mil EUR din programul Orizont 2020, 

programul UE pentru cercetare și inovare. Aceste proiecte permit unui număr de 140 de 

echipe de cercetare din întreaga Europă să colaboreze pentru combaterea pandemiei de 

coronavirus. Proiectul nou selectat, denumit HG nCOV19 și coordonat de o companie 

irlandeză, va dezvolta și va valida un test de diagnostic molecular rapid pentru coronavirus. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a 

declarat: „Specialiștii din domeniul sănătății, cei din prima linie, trebuie să diagnosticheze 

coronavirusul mai rapid și cu un grad de precizie mai ridicat. Acest lucru ar reduce riscul unei 

răspândiri. Sunt bucuroasă că putem adăuga un alt proiect eforturilor finanțate de UE pentru 

dezvoltarea unui diagnostic rapid.” 

Cele 18 proiecte selectate încep rapid să lucreze la dezvoltarea unor metode de 

diagnosticare, tratamente și vaccinuri, precum și la înțelegerea pandemiei prin intermediul 

epidemiologiei și a modelării. În ultimele săptămâni, UE a mobilizat, de asemenea, finanțări 

publice și private în valoare de până la 90 mil EUR, prin intermediul Inițiativei privind 

medicamentele inovatoare și, a oferit companiei CureVac sprijin financiar în valoare de până 

la 80 mil, pentru intensificarea dezvoltării și producerii unui vaccin împotriva COVID-19. 

Sprijinul concret acordat de Comisie domeniului cercetării și inovării, de care este nevoie 

urgentă, face parte din răspunsul european comun la pandemia de coronavirus. Mai multe 

proiecte și inițiative de cercetare finanțate de UE desfășoară activități de combatere a 

răspândirii bolii și de îmbunătățire a pregătirii pentru alte situații asemănătoare. 
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4. Schema UE pentru școli: 18.5 mil EUR, sumă alocată României pentru fructe, 

legume și lapte în anul școlar 2020/2021 

Comisia Europeană a publicat recent bugetul alocat schemei UE pentru școli, în anul 

școlar 2020/2021 și anume: 145 mil EUR pentru distribuția de fructe și legume și 105 mil 

EUR pentru distribuția de lapte către elevi. Din aceștia, România beneficiază de 7.8 mil EUR 

pentru distribuția de fructe și legume și de 10.7 mil EUR pentru distribuția de lapte în școlile 

participante la program. 

În anul școlar 2018/2019, schema UE a garantat faptul că peste 20 de milioane de 

copii din întreaga Uniune Europeană au primit lapte, fructe și legume în timpul școlii, la 

aceasta adăugându-se măsuri educaționale referitoare la agricultură și la o dietă echilibrată. 

„În contextul actual, este cu atât mai important ca toți copii din întreaga Europă să știe 

și să înțeleagă de unde vine hrana noastră. Putem fi mândri de mâncarea hrănitoare, sigură și 

de înaltă calitate produsă de fermierii noștri. Grație schemei UE pentru școli, copiii pot învăța 

despre nutriție și agricultură, în paralel cu adoptarea unor obiceiuri de alimentație sănătoasă. 

Am luat măsuri pentru a ne asigura că schema ia în considerare faptul că școlile au trebuit să 

fie închise pe întreg teritoriul european, din cauza pandemiei de coronavirus. Dar este 

important să continuăm să privim înainte, să pregătim viitorul și să transmitem un semnal 

important că viața va continua, odată ce am întors, în mod colectiv, această pagină”, a declarat 

comisarul european pentru agricultură Janusz Wojciechowski. 

Comisia Europeană a oferit clarificări potrivit cărora criza curentă poate fi 

considerată un caz de ,,forța majoră”. Acest lucru permite statelor membre ce recunosc un 

astfel de caz să ramburseze furnizorilor produsele perisabile (fructe, legume, lapte) ce erau 

prevăzute pentru distribuirea în școlile participante la schemă. Produsele în cauză pot fi, de 

asemenea, donate spitalelor, organizațiilor caritabile și băncilor de alimente sau altor 

organizații similare, pentru a ajunge la persoanele nevoiașe. 

 

5. Pactul ecologic european: Consultare publică online asupra unor obiective-țintă 

de mediu mai ambițioase pentru anul 2030 în UE 

Deși prioritatea politică actuală a Comisiei Europene o reprezintă combaterea 

coronavirusului, ne continuăm eforturile pregătitoare referitoare la prioritățile politice pe 

termen lung, precum Pactul ecologic european. Din acest motiv, Comisia Europeană a lansat, 

la 31 martie, o consultare publică online cu privire la creșterea obiectivului climatic al UE 

pentru 2030, precum și asupra acțiunilor și politicilor necesare pentru realizarea unor 

reduceri majore ale emisiilor de gaze cu efect de seră.  

Ca parte a Pactului ecologic european, ce reprezintă strategia de creștere a Europei, 

Comisia va prezenta un plan cuprinzător conținând o evaluare de impact pentru creșterea 

obiectivului climatic pentru 2030  și a atingerea unui interval al emisiilor între 50-55%, 

comparativ cu nivelul înregistrat în anul 1990. Odată agreat obiectivul-țintă, Comisia va 

propune includerea lui în recent prezentata lege europeană privind clima. 

Noul obiectiv pentru 2030 va influența, de asemenea, realizarea evaluării tuturor 

normelor legislative sectoriale relevante, până în vara anului 2021, inclusiv legislația în ceea 

ce privește eficiența energetică, energia regenerabilă, partajarea eforturilor și sistemul UE 

de comercializare a emisiilor.  
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Revizuirea obiectivului spre un nivel superior va plasa UE pe calea unei realizări progresive 

a neutralității climatice până în anul. Această revizuire va sprijini și garantarea beneficiilor 

aduse celor ce iau primele măsuri pentru industria europeană, va evita activele depreciate și 

va consolida rolul de lider global al UE în negocierile internaționale privind clima. 

 

6. Oamenii de știință din cadrul Comisiei dezvoltă noi materiale-martor pentru a 

contribui la prevenirea efectuării de teste eronate pentru coronavirus 

Oamenii de știință din cadrul Comisiei Europene au conceput noi materiale-martor 

pe care laboratoarele le pot utiliza pentru verificarea funcționării corecte a testelor pentru 

coronavirus și pentru evitarea rezultatelor fals-negative. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru cercetare și inovare, responsabil de Centrul Comun 

de Cercetare (JRC – Joint Research Centre), a declarat: „Iată că oamenii de știință ai UE 

acționează atunci când este necesar și acolo unde este necesar, pentru a sprijini răspunsul UE 

la criza actuală. JRC a identificat rapid posibile lacune în ceea ce privește gestionarea 

epidemiei de coronavirus și a intervenit imediat pentru a le acoperi. Noul material-martor are 

potențialul de îmbunătățire a capacității de răspuns a UE la pandemia de coronavirus și de 

împiedicare a irosirii unor resurse valoroase prin efectuarea de teste ineficiente.” 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: 

„Testările rapide și fiabile în laborator sunt fundamentale pentru strategia noastră împotriva 

coronavirusului. Activitatea oamenilor de știință din UE de dezvoltare a unor materiale-

martor pentru teste va permite verificarea a până la 60 milioane de teste de laborator pe 

întreg teritoriul UE. Este o realizare majoră a cercetătorilor noștri, ce va fi esențială pentru 

strategia noastră de ieșire, din momentul în care vom începe să renunțăm la măsurile de 

distanțare socială.” 

Dintr-un studiu recent al UE rezultă că lipsa materialelor-martor pozitiv ar fi una 

dintre primele trei provocări cu care se confruntă laboratoarele, în privința implementării 

fiabile a testărilor privind coronavirusul. 

Un material-martor pozitiv garantează că testele de laborator funcționează corect, 

contribuind la evitarea obținerii unui rezultat negativ al unui test prelevat de la o persoană 

pozitivă. Materialul-martor conceput de JRC este o parte sintetică neinfecțioasă a virusului. 

În prezent, 3 000 de eșantioane de material-martor sunt gata de a fi expediate către 

laboratoarele de testare din întreaga UE. Eșantioanele sunt foarte concentrate, fiind 

necesară doar o cantitate foarte mică de material pentru verificarea unui test. Aceasta 

înseamnă că un singur tub de eșantioane este suficient pentru a permite verificarea a până la 

20 000 de teste. Prin urmare, cele 3 000 de eșantioane care sunt pregătite în prezent fac 

posibilă verificarea a până la 60 milioane de teste în întreaga UE. 

 

7. COVID-19: Comisia emite orientări practice cu privire la utilizarea mecanismelor 

de flexibilitate prevăzute de cadrul UE privind achizițiile publice 

Comisia pune la dispoziție orientări cu privire la modul de utilizare a tuturor 

posibilităților oferite de cadrul UE privind achizițiile publice, având în vedere situația de 

urgență cauzată de pandemia de coronavirus. 

Legislația UE le oferă deja achizitorilor publici din statele membre soluții flexibile 

pentru satisfacerea rapidă a unor nevoi urgente, cum ar fi achiziționarea de echipamente 
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individuale de protecție, de medicamente și de ventilatoare, pentru a le furniza celor care au 

nevoie de acestea în cel mai scurt timp posibil. 

Comisarul Breton, responsabil cu piața internă, a declarat: „Achizitorii publici se 

confruntă, în situația de urgență actuală, cu o presiune imensă de a asigura disponibilitatea 

unor echipamente individuale de protecție, cum ar fi măști și mănuși de protecție, ventilatoare 

și alte materiale medicale pentru toți cei care lucrează neobosit în timpul acestei crize. Doresc 

să îi ajut prin explicații complete cu privire la toate mecanismele de flexibilitate și soluțiile 

oferite de cadrul UE privind achizițiile publice pentru cumpărarea unor astfel de materiale cât 

mai repede. Criza actuală declanșată de coronavirus reprezintă o urgență extremă și 

imprevizibilă – tocmai pentru o astfel de situație, normele noastre europene le permit 

achizitorilor publici să facă achiziții în termen de câteva zile, chiar și ore, dacă este necesar. 

Invit toți achizitorii publici să exploateze la maximum aceste flexibilități și să nu ezite să 

solicite orientări suplimentare din partea Comisiei, dacă este necesar.” 

Orientările evidențiază opțiunile și mecanismele de flexibilitate prevăzute de legislația 

UE. Acestea oferă o imagine de ansamblu a diferitelor proceduri de licitație pe care le au la 

dispoziție achizitorii publici, inclusiv termenele-limită aplicabile. Orientările evidențiază 

posibilități ce variază de la scurtarea considerabilă a termenelor-limită general aplicabile, 

până la a face achiziții fără publicarea prealabilă a anunțurilor de licitație, în circumstanțe 

excepționale, cum ar fi urgența extremă legată de lupta împotriva coronavirusului. Oferă, de 

asemenea, clarificări cu privire la modul în care achizitorii publici ar putea găsi soluții și 

modalități alternative de a intra în contact cu piața, în această situație în care ne confruntăm 

cu o penurie de bunuri esențiale. 

 

8. Comisia lansează inițiativa SURE: 100 ml EUR pentru menținerea locurilor de 

muncă și sprijinirea întreprinderilor, în contextul COVID-19 

În aceste momente de criză acută, salvarea de vieți omenești și sprijinirea mijloacelor 

de subzistență sunt de o importanță capitală. Comisia își intensifică și mai mult răspunsul, 

propunând instituirea unui instrument de solidaritate în valoare de 100 mld EUR, denumit 

SURE, care îi va ajuta pe lucrători să își păstreze veniturile și va sprijini întreprinderile 

pentru ca acestea să se mențină pe linia de plutire. Comisia propune, de asemenea, 

redirecționarea tuturor fondurilor structurale disponibile către răspunsul la coronavirus. 

De acest sprijin vor beneficia, de asemenea, fermierii și pescarii, precum și 

persoanele cele mai defavorizate. Toate aceste măsuri se bazează pe bugetul actual al UE și 

vor valorifica la maximum fiecare euro disponibil. Acestea demonstrează necesitatea ca UE 

să dispună de un buget pe termen lung solid și flexibil. Comisia va lua măsuri pentru a se 

asigura că UE se poate baza pe un astfel de buget solid, care să îi permită să iasă din criză și 

să facă progrese pe calea redresării. 

Pandemia de coronavirus pune Europa la încercare într-un mod ce ar fi fost de 

neconceput cu doar câteva săptămâni în urmă. Profunzimea și amploarea acestei crize 

necesită un răspuns de o amploare, rapiditate și solidaritate fără precedent. 

În ultimele săptămâni, Comisia a luat măsuri menite să le ofere statelor membre toată 

flexibilitatea de care au nevoie, pentru a-și sprijini financiar sistemele de sănătate, 

întreprinderile și lucrătorii. Aceasta a acționat în vederea coordonării, accelerării și 

consolidării eforturilor de achiziționare a echipamentelor medicale și a direcționat 

finanțarea pentru cercetare către dezvoltarea unui vaccin. Comisia a lucrat neobosit pentru 
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a se asigura că bunurile și lucrătorii transfrontalieri pot continua să se deplaseze în întreaga 

UE și pentru a menține funcționarea spitalelor, continuarea activității fabricilor și 

aprovizionarea rafturilor din magazine. Aceasta a sprijinit și continuă să sprijine repatrierea 

cetățenilor UE, a familiilor acestora și a rezidenților pe termen lung în Europa din întreaga 

lume. 

În ceea ce privește propunerile adoptate, președintele von der Leyen a declarat: 

„Numai răspunsurile cele mai puternice ne vor permite să facem față acestei crize provocate de 

coronavirus. Trebuie să ne folosim de toate mijloacele de care dispunem. Fiecare euro 

disponibil în bugetul UE va fi redirecționat către depășirea crizei, fiecare regulă va fi relaxată 

pentru a permite finanțării să circule rapid și eficace. Prin intermediul noului instrument de 

solidaritate vom mobiliza 100 mld EUR, pentru menținerea locurilor de muncă și funcționarea 

întreprinderilor. Prin acest instrument ne unim forțele cu statele membre, pentru salvarea de 

vieți omenești și pentru protejarea mijloacelor de subzistență. Așa arată solidaritatea 

europeană.” 

Inițiativa SURE este răspunsul Comisiei în acest sens: noul instrument va oferi 

împrumuturi în valoare de până la 100 mld EUR țărilor ce trebuie să se asigure că lucrătorii 

primesc un venit și că întreprinderile își păstrează personalul. Acest lucru le permite 

oamenilor să își plătească în continuare chiria, facturile și produsele alimentare și contribuie 

la asigurarea stabilității atât de necesare în economie. 

Împrumuturile se vor baza pe garanții furnizate de statele membre și vor fi 

direcționate acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele. Toate statele membre vor putea să 

recurgă la acest instrument, însă acesta va fi deosebit de important pentru statele membre 

cel mai grav afectate. 

SURE va sprijini programele de șomaj parțial și măsurile similare pentru a ajuta 

statele membre să protejeze locurile de muncă, angajații și persoanele care desfășoară o 

activitate independentă, împotriva riscului de concediere și de pierdere a veniturilor. 

Firmele vor putea să reducă temporar timpul de lucru al angajaților sau să întrerupă 

complet activitatea, statul oferind sprijin pentru venit pentru orele nelucrate. Lucrătorii care 

desfășoară o activitate independentă vor primi un ajutor de înlocuire a veniturilor pentru 

actuala situație de urgență. 

Având în vedere că cea mai mare parte a Europei practică distanțarea socială pentru 

încetinirea răspândirii virusului, este cu atât mai important ca persoanele care depind de 

ceilalți pentru a-și asigura nevoile cele mai elementare să nu fie private de ajutor. Fondul de 

ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane va evolua pentru a răspunde 

acestei provocări: în special, se va introduce utilizarea de bonuri electronice, pentru 

reducerea riscului de contaminare, precum și posibilitatea de achiziționare de echipamente 

de protecție pentru persoanele care furnizează ajutorul. 

Agricultura și pescuitul din Europa au un rol esențial deoarece ne furnizează 

alimentele pe care le consumăm. Aceste sectoare sunt grav afectate de criză, ceea ce 

afectează în consecință lanțurile noastre de aprovizionare cu alimente și economiile locale 

susținute de aceste sectoare. Ca și în cazul fondurilor structurale, utilizarea Fondului 

european pentru pescuit și afaceri maritime va deveni mai flexibilă. Statele membre vor 

putea să ofere sprijin:pescarilor, pentru încetarea temporară a activităților de 

pescuit;fermierilor din sectorul acvaculturii, pentru suspendarea temporară sau reducerea 

producției și organizațiilor de producători, pentru depozitarea temporară a produselor 

pescărești și de acvacultură. 
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De asemenea, Comisia va propune în curând o serie de măsuri menite să asigure că 

fermierii pot beneficia de sprijinul de care au nevoie prin intermediul politicii agricole 

comune, de exemplu prin prelungirea termenelor pentru introducerea cererilor de sprijin și 

pentru procesarea acestora de către administrații, prin majorarea avansurilor pentru plățile 

directe și plățile pentru dezvoltarea rurală și prin oferirea de mai multă flexibilitate pentru 

controalele la fața locului, cu scopul minimizării nevoii de contact fizic și reducerea sarcinii 

administrative. 

Toate fondurile neangajate din cele trei fonduri ale politicii de coeziune – Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune – vor fi 

mobilizate pentru combaterea efectelor crizei de sănătate publică. Pentru a se asigura că 

fondurile pot fi redirecționate acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele, vor fi posibile 

transferurile între fonduri, precum și între categoriile de regiuni și între obiectivele de 

politică. Mai mult decât atât, cerințele de cofinanțare vor fi eliminate întrucât statele 

membre își utilizează deja toate mijloacele de care dispune pentru a combate criza. Se va 

simplifica administrarea. 

Uniunea Europeană nu s-a confruntat niciodată în istoria sa cu o criză de sănătate de 

o asemenea amploare sau cu o viteză de răspândire atât de mare. Ca răspuns, prima 

prioritate este de a salva vieți omenești și de a răspunde nevoilor sistemelor noastre de 

sănătate și ale profesioniștilor din sistemele de sănătate care fac minuni, în fiecare zi, în 

întreaga Uniune. 

Comisia depune toate eforturile pentru asigurarea furnizării echipamentelor de 

protecție și a aparatelor de sprijin respirator. În pofida eforturilor susținute de producție ale 

industriei, statele membre se confruntă în continuare cu o penurie gravă de echipamente de 

protecție și de aparate de sprijin respirator în anumite zone. Statele membre se confruntă, 

de asemenea, cu lipsa de centre de tratament suficiente și ar avea de câștigat din deplasarea 

pacienților către zone care dispun de mai multe resurse și din trimiterea personalului 

medical în locurile cele mai afectate. Va fi nevoie, totodată, de sprijin pentru testarea în 

masă, pentru cercetarea medicală, pentru dezvoltarea de noi tratamente și pentru 

producerea, achiziționarea și distribuirea de vaccinuri pe întreg teritoriul UE. 

Instrumentul pentru sprijin de urgență va beneficia de 3 mld EUR, din care 300 mil EUR vor 

fi alocate RescEU, în vederea sprijinirii stocurilor comune de echipamente. Prima prioritate 

ar fi gestionarea crizei de sănătate publică și asigurarea echipamentelor și materialelor 

vitale, de la ventilatoare la echipamente individuale de protecție, de la echipe medicale 

mobile la asistență medicală pentru persoanele cele mai vulnerabile, inclusiv cele din 

taberele de refugiați. Al doilea domeniu de interes ar fi asigurarea intensificării eforturilor 

de testare. De asemenea, propunerea ar permite Comisiei să realizeze achiziții direct în 

numele statelor membre. 

 

9. Comisia acordă 450 mil EUR pentru cercetarea europeană exploratorie pe 

termen lung 

Comisia a anunțat câștigătorii granturilor (Advanced Grants) oferite de Consiliul 

European pentru cercetare (ERC),  în urma unui concurs ce se desfășoară anual. 185 de 

cercetători vor primi 450 mil EUR, ca parte a programului de cercetare și inovare al UE, 

Orizont 2020, iar banii le vor permite să inițieze proiecte de cercetare revoluționare și să 

exploreze ideile inovatoare pe care le-au propus ca răspuns la apelul de anul trecut. Pe lângă 
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consolidarea bazei de cunoștințe a Europei, se preconizează că noile proiecte de cercetare 

vor duce la crearea a aproximativ 1 800 de locuri de muncă pentru bursieri post-doctorali, 

doctoranzi și alți cercetători. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a 

declarat: „Viitorul Europei depinde de știință și cercetare. Criza în fața căreia stăm astăzi ne 

amintește cât de important este să ținem cont de argumentele științifice și să permitem 

comunității de cercetare să ne ajute să ne pregătim pentru provocările viitorului. Sprijinind 

cercetarea exploratorie, UE le permite oamenilor de știință de excepție să  testeze limitele 

cunoașterii pentru beneficiul pe termen lung al tuturor. Nu știm de unde ar putea veni 

următoarele descoperiri științifice, care anume ar fi sursa de inspirație și ce provocări se află în 

fața noastră. De aceea avem Consiliul European de Cercetare, o componentă vitală a 

programului UE Orizont 2020. Felicitări tuturor câștigătorilor acestor granturi. Mizăm pe voi! 

Beneficiarii granturilor vor aborda domenii de cercetare dificile, variind de la științele vieții 

(u viruși, imunitate, cercetarea cancerului, protecția planului de culturi), științe fizice și 

inginerie (calculul cuantic, fotonica, cercetarea climatică), până la științe sociale (violența 

împotriva femeilor, epidemii istorice). Ei își vor derula proiectele la universități și centre de 

cercetare din 20 de state membre ale UE și în țări partenere. Mai multe informații sunt 

disponibile în comunicatul de presă ERC. Cercetătorii care doresc să aplice pentru un grant 

ERC, o pot face în cadrul următoarei runde de finanțare din perioada 14 mai - 26 august 

2020. 

 

10. Instrumentul UE dedicat sprijinului de urgență pentru sectorul sănătății: 

Comisia mobilizează 3 miliarde de euro 

Comisia dorește să sprijine în mod direct sistemele de sănătate din statele membre ale 

UE în lupta lor împotriva pandemiei de coronavirus printr-o serie de măsuri care pot fi 

adoptate cel mai bine la nivelul UE. În acest scop și pe baza principiului solidarității, Comisia 

va completa în mod rapid, flexibil și direct eforturile depuse în prezent la nivel național. 

Pentru a finanța această acțiune, Comisia mobilizează 3 miliarde EUR din bugetul UE, 

din care 2,7 miliarde EUR vor fi acordate prin intermediul Instrumentului dedicat sprijinului de 

urgență și 300 de milioane EUR prin intermediul capacității de echipamente medicale rescEU. 

Vor fi posibile contribuții suplimentare din partea statelor membre, precum și a persoanelor 

fizice și a fundațiilor și chiar prin intermediul finanțării participative. 

Astfel, Comisia va fi în măsură: 

 să achiziționeze direct sprijin de urgență în numele statelor membre și să distribuie 

echipamente medicale, cum ar fi măștile și dispozitivele de protecție respiratorie; 

 să sprijine financiar și să coordoneze nevoile urgente, cum ar fi transportul de 

echipamente medicale și de pacienți în regiunile transfrontaliere; 

 să sprijine construirea de spitale de campanie mobile. 

Pe termen mediu și lung și grație acestor instrumente, UE va fi în măsură să sprijine 

capacitățile de testare ale statelor sale membre, precum și orice cercetare medicală 

relevantă. În acest mod, Comisia va oferi un răspuns din partea UE în contextul crizei 

sanitare, până la terminarea acesteia. 
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Ce acțiuni pot fi întreprinse prin intermediul Instrumentului dedicat sprijinului de 

urgență? 

Instrumentul dedicat sprijinului de urgență îi va permite UE să ofere un răspuns coordonat 

în diferitele etape ale crizei. 

Acțiunile concrete vor depinde de nevoile țărilor UE. De exemplu, Comisia va depune 

eforturi pentru: 

 a sprijini importurile, transportul și distribuția de echipamente de protecție, 

concentrându-se asupra regiunilor cel mai grav afectate; 

 a sprijini transportul pacienților care au nevoie de acest lucru către spitale 

transfrontaliere ce pot oferi o capacitate disponibilă; 

 a stimula dezvoltarea rapidă de medicamente și de metode de testare. 

Alte acțiuni vor fi, de asemenea, posibile, în funcție de evoluția nevoilor statelor 

membre, ale spitalelor, ale medicilor și ale pacienților. 

Mai multe detalii, în comunicatul de presă. 

 

11. Balcanii de Vest: UE mobilizează sprijin de urgență pentru partenerii săi în lupta 

împotriva COVID-19 

Ca parte a răspunsului global la pandemia de COVID-19, Comisia Europeană a anunțat 

o sumă de până la 38 de milioane de euro sub formă de sprijin imediat pentru Balcanii de 

Vest, pentru a face față situației de urgență din domeniul sănătății cauzate de coronavirus, 

dar și realocarea sumei de 374 milioane de euro pentru a contribui la redresarea socio-

economică a regiunii. 

Comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, a declarat: „Europa se confruntă 

cu o criză fără precedent a sănătății publice, dar chiar și în această perioadă dificilă vom fi 

întotdeauna alături de partenerii noștri din Balcanii de Vest, al căror loc este în Uniune. Ne 

vom ajuta partenerii să își acopere nevoile urgente în ceea ce privește sistemele de sănătate, 

precum și să promoveze măsuri pe termen mai lung pentru a atenua impactul socio-

economic al crizei și a sprijini întreprinderile mici și mijlocii din regiune.” 

Răspuns la nevoi urgente: 

La cererea partenerilor, Comisia răspunde nevoilor urgente prin sprijinirea furnizării 

de dispozitive medicale și echipamente, cum ar fi ventilatoarele, trusele de laborator, 

măștile, ochelarii, combinezoanele și costumele de siguranță.  

 UE va sprijini Albania și Macedonia de Nord pentru a acoperi nevoile imediate ale 

sistemelor lor de sănătate publică cu până la 4 milioane de euro pentru fiecare, Bosnia și 

Herțegovina cu 7 milioane de euro, iar între timp Muntenegru va primi până la 3 milioane de 

euro, Kosovo până la 5 milioane de euro și Serbia va beneficia de până la 15 milioane de 

euro, fiind țara cea mai afectată până în prezent. 

Comisia include, de asemenea, Balcanii de Vest în inițiativele UE de combatere a 

crizei, cum ar fi sistemele comune de achiziții publice pentru echipamente individuale de 

protecție, și a accelerat punerea în aplicare a unui proiect cu Centrul European de Prevenire 

și Control al Bolilor (ECDC). Acest proiect, avut în vedere inițial pentru 2021, va consolida 

capacitățile de a supraveghea și de a controla bolile transmisibile, va îmbunătăți capacitățile 

https://mail.senat.ro/owa/redir.aspx?REF=fW8wAM1mIT5cWulb34KSs78M-_KQT3QRztY75tE5o9oEkysnu9fXCAFodHRwczovL2VjLmV1cm9wYS5ldS9jb21taXNzaW9uL3ByZXNzY29ybmVyL2RldGFpbC9yby9xYW5kYV8yMF81Nzc_ZmJjbGlkPUl3QVIzakFON0V0bHNGNUowYTk0Q0FvOEFEakR4b1hxNTlMQXZuSVJuMWU1d1BzR1l1c09CMDd3amVOOUE.
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de pregătire pentru situații de urgență în materie de sănătate și va sprijini dezvoltarea 

sistemelor acestor țări în ceea ce privește laboratoarele de microbiologie.   

Atenuarea impactului socio-economic: 

Pentru a contribui la atenuarea impactului socio-economic al coronavirusului, UE va 

redirecționa, de asemenea, fonduri de la Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) 

pentru a sprijini, pe termen scurt și mediu, eforturile de redresare a țărilor partenere din 

Balcanii de Vest. Acestea vor include sprijin pentru sectorul privat, creșterea protecției 

sociale, acordând o atenție deosebită acordată grupurilor vulnerabile,dar și consolidarea 

rezilienței în sectorul sănătății publice. 

În acest scop, Comisia va mobiliza până la 46.7 milioane de euro pentru a sprijini redresarea 

socială și economică a Albaniei, 73.5 milioane de euro pentru Bosnia și Herțegovina, 50 

milioane de euro pentru Muntenegru, în timp ce Macedonia de Nord va beneficia de 62 

milioane de euro, Serbia 78.4 milioane de euro, iar Kosovo va primi până la 63 milioane de 

euro.  

Comisia lucrează, de asemenea, în strânsă colaborare cu instituțiile financiare internaționale 

(IFI) și cu instituțiile financiare relevante din statele membre ale UE (cunoscute drept 

ECHIPA EUROPA pentru a oferi un răspuns coordonat și dedicat sprijinirii economiei, 

inclusiv IMM-urilor, și pentru asigurarea lichidității, inclusiv a sectorului bancar.   

În plus, Comisia colaborează cu Consiliul de Cooperare Regională (CCR), cu 

secretariatele Tratatului de instituire a Comunității transporturilor cu Acordul central 

european de comerț liber (CEFTA), pentru a aborda problemele care afectează oferta și 

pentru a facilita circulația mărfurilor în interiorul regiunii, precum și între regiune și UE. În 

acest scop, Comisia a inclus punctele de trecere a frontierei între UE și Balcanii de Vest din 

rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) în Comunicarea privind „culoarele verzi” din 

23 martie 2020. UE sprijină în prezent Balcanii de Vest în extinderea culoarelor verzi din 

regiune. 

 

12. Coronavirus: Uniunea Europeană solidară cu partenerii săi din vecinătatea 

estică 

Ca parte a răspunsului global la pandemia de coronavirus, Comisia Europeană își 
manifestă solidaritatea față de țările din Parteneriatul Estic prin realocarea a 140 de 
milioane de euro pentru acoperirea nevoilor urgente ale Armeniei, Azerbaidjanului, 
Belarusului, Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei. Mai mult, Comisia va redirecționa 
utilizarea instrumentelor deja existente, care constau în aproximativ 700 de milioane de 
euro, pentru sprijinirea gestionării impactului socio-economic al crizei COVID-19. 

Comisarul european pentru vecinătate și extindere Olivér Várhelyi a declarat: “Sunt 
vremuri dificile nu doar pentru UE, ci și pentru țările partenere. Depunem toate eforturile 
necesare pentru a gestiona impactul pandemiei de coronavirus asupra vieții oamenilor și a 
mijloacelor lor de existență. Răspundem atât nevoilor imediate din sistemele de sănătate, 
precum și nevoilor pe termen mai lung ale grupurilor cele mai vulnerabile din societate dar și 
IMM-urilor, coloana vertebrală a economiilor din cele șase țări.”  

Răspunsul la nevoile urgente: 

La cererea țărilor partenere, Comisia Europeană va oferi un răspuns nevoilor 
urgente prin sprijinirea furnizării de instrumente medicale și echipament, cum ar fi 
ventilatoare, truse de laborator, măști, ochelari de protecție, combinezoane și costume de 
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protecție. Comisia conlucrează cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și mobilizează 30 
de milioane de euro pentru a se asigura că aceste materiale necesare sunt achiziționate în 
comun și distribuite către sistemele de sănătate din cele șase țări în următoarele săptămâni. 
Mai mult, fondurile vor sprijini administrațiile naționale din domeniul sănătății pentru a 
forma personal medical și de laborator și pentru a pune în practică măsuri de conștientizare 
în rândul publicului larg. 

Comisia Europeană a pus la dispoziție, de asemenea, peste 11.3 milioane de euro, subvenții 
pentru societatea civilă. Aceste fonduri răspund deja unor nevoi imediate, prin intermediul 
“Mecanismului de răspuns rapid” la nivel regional, cum ar fi prin sprijinul acordat școlilor 
locale pentru învățarea la distanță. Până la vară, ca parte a acestui pachet, Comisia va lansa 
“Programul de solidaritate al Parteneriatului estic”, care va oferi sprijin grupurilor de 
populație cele mai afectate prin intermediul asistenței furnizate de organizațiile societății 
civile și, în mod special, prin sub-granturi acordate organizațiilor locale de mai mică 
anvergură.  

Gestionarea impactului socio-economic al pandemiei: 

Comisia lucrează, de asemenea, în strânsă colaborare cu instituțiile financiare 
internaționale (IFI) și cu instituțiile financiare relevante din statele membre ale UE 
(cunoscute drept ECHIPA EUROPA) pentru a oferi un răspuns coordonat și dedicat sprijinirii 
economiei, inclusiv IMM-urilor, în special prin: 

- lansarea unui nou program de asistență, în valoare de 100 milioane de euro, pentru 
sprijinirea IMM-urilor, inclusiv a persoanelor fizice autorizate și a altor persoane juridice, în 
a obține un acces facil la credite și impulsionarea activității lor în perioada post-criză; 
- facilitarea, simplificarea, accelerarea și consolidarea liniilor de credit și granturilor 
existente pentru IMM-uri, în valoare de 200 milioane de euro, în monedă locală, inclusiv prin 
inițiativa EU4Business. 

- în plus, în contextul crizei curente, UE a mobilizat principalul său instrument de 
contracarare a riscurilor, Fondul european pentru o dezvoltare durabilă (FEDD), cu o 
valoare totală de 1.55 miliarde de euro, din care 500 de milioane sunt puse la dispoziția 
statelor din vecinătatea UE. Acesta va furniza rapid lichidități în regiune, inclusiv prin 
intermediul capitalului circulant, al finanțării comerțului sau al moratoriului privind 
serviciul datoriei. Acest sprijin se adaugă la asistența macrofinanciară continuă acordată 
partenerilor, inclusiv Georgiei, Moldovei și Ucrainei.  

De asemenea, Comisia este pregătită să ofere asistență prin intermediul TAIEX, al 
instrumentului inter pares la nivel de omologi, prin utilizarea expertizei statelor membre ale 
UE, a experienței și a exemplelor de bune practici privind evaluarea sistemelor de răspuns 
pentru situații de urgență și a sistemelor de sănătate. 

Pandemia de coronavirus a accelerat diseminarea de mituri și dezinformarea pe 

subiect, din diferite surse, atât din interiorul, cât și din afara Uniunii Europene. Mai multe 

informații pe această temă sunt disponibile în raportul privind dezinformarea pe tema 

coronavirusului. 
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