
Ca parte a răspunsului său global la epidemia de coronavirus, Comisia Europeană mobilizează un pachet de sprijin de urgență pentru 
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina:

Răspunsul la nevoile imediate:

140 milioane EUR 
pentru nevoi imediate 

Până la 
700 milioane EUR  
pe termen scurt și mediu pentru 
a sprijini redresarea socială și 
economică a regiunii  

Sprijin pentru sectorul sănătății      
(30 milioane EUR):

• Lucrul cu OMS pentru furnizarea de dispozitive 
medicale și echipamente personale, cum ar fi 
ventilatoare, truse de laborator, măști, ochelari de 
protecție, halate și costume de protecție.

• Instruirea personalului medical și de laborator, și 
creșterea gradului de sensibilizare în cele șase țări.

Sprijin pentru cele mai vulnerabile 
grupuri din societate (11,3 milioane EUR):

• Granturi de până la 60.000 EUR pentru organizațiile 
societății civile pentru a răspunde la nevoile imediate, cum 
ar fi sprijinirea școlilor locale cu învățământ la distanță 
– deja disponibile prin “Mecanismul de Reacție Rapidă” 
regional al UE.

• Lansarea “Programului de Solidaritate al Parteneriatului 
Estic” pentru a ținti cele mai afectate părți ale populației, cu 
sub-granturi pentru organizațiile locale mai mici.

Limitarea impactului social și economic:
Lucrul îndeaproape cu Instituții Financiare Internaționale (IFI) și instituțiile de finanțare din Statele Membre ale UE pentru a oferi un 
răspuns coordonat, ca ECHIPA EUROPA:

Program nou de sprijin 
de 100 milioane EUR 

pentru a ajuta ÎMM-urile, 
inclusiv persoanele care 
desfășoară o activitate 

independentă și alții, să acceseze 
cu ușurință credite și să-și 
stimuleze afacerile după 

criză

200 milioane EUR în linii de 
credit și granturi existente pentru 

ÎMM-uri în monedă locală prin 
Inițiativa EU4Business 

500 milioane EUR 
disponibile pentru 

Vecinătatea UE prin 
intermediul principalului 

instrument al UE de reducere 
a riscurilor, Fondul European 
pentru Dezvoltare Durabilă 

(FEDD) pentru a oferi rapid 
lichiditate în întreaga 

regiune.
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Armenia
•  Peste 3000 de gospodării casnice vulnerabile, cu vârstnici și persoane cu dizabilități și 
familii mari din regiunile Shirak, Tavush și Lori vor primi pachete de ajutor umanitar datorită 
sprijinului Uniunii Europene.

Azerbaidjan
•  Cu fondurile UE Școala de Educație și Formare Profesională Ganja va 
procura echipament de producere a măștilor pentru zona Ganja.

Belarus
•  Datorită proiectelor UE de cooperare transfrontalieră care unesc comunitățile din Belarus, Ucraina 
și Polonia, servicii medicale de urgență, precum ambulanțe și respiratoare sunt disponibile în spitale 
pentru a ajuta medicii să lupte împotriva pandemiei de coronavirus.

Georgia   
•   Un producător georgian de textile medicale a produs 
40.000 halate medicale în timp de o săptămână după ce 
a reușit să achiziționeze 12 mașini de cusut adiționale 
datorită unui micro-grant oferit de UE.

Moldova
•  Proiectele UE din Moldova lucrează deja pentru a oferi seturi de protecție, cum ar fi mănuși 

și măști pentru persoanele vulnerabile și personalul medical, precum și sterilizatoare pentru 
echipamente din toată țara.

Ucraina
•   UE sprijină consolidarea rezilienței comunitare 
prin asistență pentru persoanele vulnerabile, 
tranziția la educație online, combaterea 
dezinformării și consolidarea diversității culturale și 
a creativității online.

Ce face deja UE pentru Parteneriatul Estic pentru a face față 
urgenței legate de coronavirus?
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