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Здравни мерки
Пряко подпомагане на сектора на здравеопазването в ЕС
Комисията ще подкрепи пряко системите за здравеопазване на държавите — членки на ЕС, с 3
млрд. евро от бюджета на ЕС, за да финансира Инструмента за спешна подкрепа и общите
запаси от оборудване RescEU. Тя ще спомогне за осигуряването на жизненоважно оборудване —
от вентилатори до лично защитно облекло и маски — и ще помогне за мобилизирането на
медицински екипи за подпомагане на най-уязвимите лица, включително в бежанските лагери.
Настоящото предложение ще даде възможност на Комисията да направи поръчки пряко от името
на държавите членки. Тя ще финансира и координира транспорта на медицинско оборудване и на
пациенти в трансграничните региони. Инструментът ще се съсредоточи и върху увеличаването на
усилията за тестване.

Консултативна група и дейността й
Европейската комисия сформира през март група от седем независими епидемиолози и
вирусолози, ръководена от председателя Фон дер Лайен. Зам.-председател на групата е комисар
Кириакиду. Консултативната група има задача да изготвя насоки за научно обосновани и
координирани мерки за управление на риска и да предоставя консултации за:
мерки за реагиране за всички държави членки
недостатъци при клиничното управление
приоритизиране на ресурсите на здравеопазването и
гражданската защита, както и на други ресурси
мерки на политиката за справяне с дългосрочните последици
от коронавируса
Въз основа на научното становище на Европейския център за
профилактика и контрол върху заболяванията и вследствие на
коментара на консултативната група Комисията публикува на 19 март
препоръки относно мерки в рамките на общностите (напр. социално
дистанциране) и стратегии за тестване.

Увеличаване на производството на лични предпазни
средства (ЛПС)
Комисията предприема всички необходими действия, за да помогне за
осигуряването на нужните доставки на ЛПС в цяла Европа. Тя работи в
тясно сътрудничество с държавите членки, за да може да направи
оценка на наличните запаси на ЛПС в ЕС, производствения
капацитет и очакваните нужди.
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Също така Комисията прие препоръка относно оценяването на съответствието и
пазарния надзор. Това ще доведе до увеличаване на доставките на някои ЛПС, например
маски за еднократна употреба, за органите на гражданската защита, без да се правят
компромиси със здравните стандарти и стандартите за безопасност.
Понастоящем Комисията обсъжда с представители на промишлеността как да се
реорганизират производствени линии, за да могат да се доставят повече ЛПС. Например
текстилните производители биха могли да произвеждат маски. Комисията също така предостави
на производителите насоки за увеличаване на производството в три области: маски и други
ЛПС, почистващи средства за ръце и дезинфектанти и триизмерен печат.
В отговор на спешно искане на Комисията европейските органи по стандартизация и
техните национални членове изготвиха европейски стандарти за медицински
консумативи, които са с безплатен достъп. Това ще даде възможност на
производителите да пуснат по-бързо на пазара висококачествени изделия.

Изискване на разрешение за износа на лични предпазни средства
Понастоящем за износа на лични предпазни средства извън ЕС е необходимо
разрешение, издадено от държавите членки. Съгласно тази временна мярка
държавите членки могат да предоставят разрешение за износ, ако не съществува
заплаха за наличността на тези предпазни средства в Съюза или по причини от
хуманитарен характер. Няколко европейски държави бяха освободени от изискването за
разрешение.
Комисията стартира с държавите членки 4 съвместни обществени поръчки за лични предпазни
средства.
28 февруари: покана за представяне на предложения за маски
17 март: две покани за представяне на предложения — една за маски, ръкавици, очила,
предпазни шлемове, хирургични маски и гащеризони и една за апарати за изкуствена
белодробна вентилация
19 март: съвместна обществена поръчка за комплекти за изследвания
След 24 март производители представиха предложения, които задоволиха изцяло и дори надхвърлиха
количествата, поискани от 25-те държави членки, които участваха в първите две покани, посочени погоре.
Комисията ще създаде резерв от медицинско оборудване като апарати за изкуствена белодробна
вентилация и защитни маски, които ще бъдат предоставени там, където са най-необходими. Това ще
стане посредством механизма на ЕС за гражданска защита RescEU.

2 Мерки в областта на границите и мобилността
EU

Европейски насоки за мерки за управление на границите с цел
опазване на здравето и гарантиране на наличността на стоки и
основни услуги.
Временно ограничение на неналожителните пътувания
към ЕС (30 дни), като са предвидени изключения за
определени категории пътници и с насоки, предоставени на
граничните служители и на органите, издаващи визи, с цел
улесняване на репатрирането на граждани, които са
блокирани в чужбина.
Комисията също така издаде насоки, за да гарантира
свободното движение на работници, особено в
секторите на здравеопазването и храните.
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Насоки на ЕС относно зелените ленти за преминаване
На 23 март 2020 г. Комисията публикува на вниманието на
държавите членки насоки относно зелените ленти за преминаване,
за да осигури бързият и непрекъснат поток на стоки в ЕС и да
предотврати блокирането на контролно-пропускателни пунктове на
ключови вътрешни граници.

Репатриране на граждани на ЕС
Досега няколко хиляди граждани на ЕС са били върнати у
дома от Китай, Япония, САЩ, Мароко, Тунис и Грузия
благодарение на предоставената от ЕС логистична и
финансова помощ. Репатрирането продължава, като към
посочените по-горе държави ще се прибавят и други.

Подкрепа за въздушните превозвачи
ЕС прие законодателство, за да не бъдат въздушните
превозвачи принудени да извършват т.нар. „полети
фантоми“, за да изпълнят правилото „използваш или
губиш“, съгласно което те са длъжни да използват поне 80 %
от разпределените им летищни слотове, за да могат да ги
запазят през следващата година.
На 26 март Комисията издаде насоки, в които прикани
държавите — членки на ЕС, да подкрепят въздушния
превоз на товари по време на кризата от коронавирус,
за да се поддържат основните транспортни потоци,
включително за медицински консумативи и персонал.
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Икономически мерки

Мобилизиране на бюджета на ЕС и на Европейската инвестиционна
банка за спасяване на работни места и подпомагане на засегнати от
кризата дружества
Инструментът на Комисията SURE защитава работните места и работещите.
Комисията предложи временна подкрепа за намаляване на рисковете от безработица
при извънредна ситуация (SURE), за да се помогне на хората да запазят работата си по
време на кризата. SURE осигурява финансиране за държавите членки в размер до 100
милиарда евро, като покрива част от разходите, свързани със създаването или
разширяването на националните схеми за работа с намалено работно време.

Мерки за осигуряване на ликвидност с цел подпомагане на тежко засегнати МСП
Групата на Европейската инвестиционна банка ще се стреми да създаде
допълнителни инвестиции на стойност 20 милиарда евро в малки и средни
предприятия, използвайки отчасти собствен капитал и отчасти бюджета на ЕС.
Комисията ще предостави 1 милиард евро като гаранция от бюджета на ЕС за
Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който да предоставя ликвидност на
МСП. Така ще бъдат мобилизирани общо 8 милиарда евро, с които ще се
подпомогнат поне 100 000 дружества.
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Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса
Комисията представи инвестиционна инициатива за
предоставяне на държавите членки на незабавна ликвидност. Тя
се състои от неизразходвани средства по линия на фондовете за
кохезионна политика. Инициативата включва също така:
100% финансиране от ЕС за мерките за борба с кризата, така че
държавите членки да не трябва да авансират тези средства.
Нови методи в рамките на Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица за достигане до уязвимите лица, като
например доставки по домовете и използването на електронни
ваучери за намаляване на риска от заразяване.
Гъвкавост за пренасочване на финансирането между програми и
региони за финансиране на действия, свързани с коронавируса.
Подкрепа за рибарите и земеделските стопани.

Фонд „Солидарност“ на ЕС
Фондът „Солидарност” на ЕС може да предоставя подпомагане на държавите членки,
засегнати от свързани с общественото здраве кризи като кризата, причинена от
коронавируса.

Държавна помощ
Основните фискални мерки в отговор на коронавируса ще дойдат от националните
бюджети на държавите членки. Комисията прие временни правила за държавната
помощ, за да могат правителствата да осигурят ликвидност за икономиката с цел
подпомагане на граждани и дружества, по-специално МСП, и запазване на
работни места в ЕС.
Дни след влизането в сила на новите временни правила Комисията прие
множество решения за одобряване на национални мерки от различни държави
членки, като гаранционни схеми за дружества и средства за подпомагане на
производството и доставката на медицински изделия и маски.

Гъвкавост на европейската фискална рамка
Европейската комисия задейства клаузата за дерогация, за да може да бъде оказана
извънредна фискална подкрепа. Така бюджетните ни правила ще бъдат максимално
гъвкави, което ще даде възможност на националните правителства да окажат финансова
помощ на здравните системи и предприятията и да задържат хората на работа по време на
кризата.

Мерки на Европейската централна банка в отговор на извънредната
ситуация, свързана с коронавируса
Икономическите мерки на Комисията ще допълнят закупуването по време на кризата на частни и
публични ценни книжа на стойност 750 милиарда евро по линия на
програмата на Европейската централна банка за закупуване на активи
в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия, в
допълнение към 120-те милиарда евро, за които беше взето решение порано.

Скрининг на преките чуждестранни инвестиции
На 25 март Комисията публикува насоки, за да помогне на държавите
членки при извършването на скрининг на преките чуждестранни
инвестиции и придобиването на контрол или влияние. Целта е да се
защитят критични европейски активи и технологии в условията на
4
настоящата криза.
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Насърчаване на научните изследвания, включително
във връзка със създаването на ваксина
Комисията е мобилизирала до 140 милиона евро за разработването на ваксини, нови лечения,
диагностични тестове и медицински системи, за да се предотврати разпространението на
коронавируса и да се спаси човешки живот.
Бяха избрани 18 проекта, включващи 140 научноизследователски екипа,
които да получат 48,5 милиона евро от програма „Хоризонт 2020“.
По линия на Инициативата за иновативни лекарства беше стартирана
спешна покана за представяне на предложения, финансирана с до 45
милиона евро от „Хоризонт 2020“ и насочена към фармацевтичната
промишленост.
Комисията предложи помощ на стойност до 80 милиона евро под формата на
гаранция от ЕС за заем от ЕИБ на CureVac — високотехнологично
европейско предприятие за разработване на ваксини. Целта на
предприятието е да започне клинични изпитвания на ваксина до юни 2020 г.
Покана за представяне на предложения за програмата „Ускорител“ на
Европейския съвет по иновациите на стойност 164 милиона евро привлече
значителен брой стартиращи предприятия и МСП за новаторски решения, които
също могат да допринесат за справяне с пандемията.
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Борба с дезинформацията
Комисията поддържа тесни контакти с платформите на социалните медии. Всички
големи платформи взеха мерки да популяризират достоверното съдържание и да не
популяризират или да премахват заблуждаващо, незаконно и вредно съдържание,
например конспиративни теории за произхода на вируса или неговото предполагаемо
предвидено разпространение.
Заместник-председателят на Комисията Вера Йоурова провежда срещи с Google,
Facebook, Twitter, Microsoft и други, на които се обсъждат предприетите мерки и
бъдещите действия.
Досега на www.EUvsDisinfo.eu са били опровергани, публикувани и актуализирани
над 110 дезинформиращи послания относно коронавируса.
На 30 март Комисията създаде интернет страница за борба с дезинформцията, свързана
с коронавируса и предостави материали за премахване на митовете и проверка на
фактите.
Комисията и Европейската служба за външна дейност работят в тясно сътрудничество с
други институции на ЕС и държавите членки, включително чрез създадената през март
2019 г. система за бързо предупреждение, както и с международни партньори от Г-7 и
НАТО.
На уебсайта на Комисията относно мерките в отговор на коронавируса можете да
намерите актуална и проверена информация.
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