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Коронавирус: Комисията увеличава бюджета за полети с цел
репатриране, както и за запаси в rescEU
Брюксел, 27 март 2020 r.
Днес Европейската комисия предложи да се осигурят 75 милиона евро от бюджета на ЕС за
подпомагане на държавите членки да репатрират граждани на ЕС и за увеличаване на бюджета
на RescEU за запасяване с медицинско оборудване.
Комисарят Йоханес Хан, отговарящ за бюджета на ЕС, заяви: Днешната мярка е още един пример
за това как бюджетът на ЕС може да добави стойност, когато и където е необходимо. Тя също така
е пример за най-доброто, което европейската солидарност и сътрудничество са способни да
постигнат.
Комисарят, отговарящ за управлението при кризи Янез Ленарчич заяви: Безопасното връщане
на нашите граждани е приоритет. Правим всичко възможно, за да гарантираме, че тези граждани
са отново със семействата си възможно най-скоро в тези трудни времена. Бих искал да благодаря
на държавите членки за техните усилия в този процес. Нашият Координационен център за
реагиране при извънредни ситуации продължава работата си 24/7 с държавите членки, за да
отговори на техните искания.
Полети с цел репатриране
Благодарение на полетите с цел репатриране, организирани по линия на Механизма за
гражданска защита на Съюза и съфинансирани от ЕС, в Европа вече бяха репатрирани 2 312
души от Китай, Япония, САЩ, Мароко, Тунис, Грузия, Филипините и Кабо Верде от началото на
избухването на епидемията. През следващите дни са планирани още 80 други полети с цел
репатриране.
По силата на Механизма на ЕС за гражданска защита ЕС допринася за разходите за полети с цел
репатриране, които превозват граждани на повече от една държава членка, въз основа на
принципа на солидарност.
Запаси в rescEU
С това предложение на Европейската комисия ще бъде увеличен общият бюджет за първия по
рода си запас от медицинско оборудване в rescEU (апарати за вентилация, защитни маски и
основно медицинско оборудване) до 80 милиона евро.
Контекст
Комисията представя проект на коригиращ бюджет — предложение за реорганизация на част от
разходите на ЕС за годината в съответствие с последните приоритети, с което да се осигури
финансиране за тези операции.
В проекта на коригиращ бюджет се предвиждат също така:
— 350 милиона евро под формата на помощ за Гърция за управление на миграцията, които да
се добавят към извънредната спешна помощ в размер на 350 милиона евро, която вече се
предоставя, в съответствие с ангажимента на председателя Урсула фон дер Лайен, поет по
време на нейното посещение в Гърция;
— 3,6 милиона евро за Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията,
за да се увеличи капацитетът за идентифициране, оценка и съобщаване на заплахите за
човешкото здраве от заразни болести, и по-специално за увеличаване на капацитета на
експертите предвид кризата с коронавируса.
— 100 милиона евро за подпомагане на Албания да се възстанови след разрушителното
земетресение от 26 ноември 2019 г., които са част от ангажимента на Комисията в размер на 115
милиона евро и от общия ангажимент в размер на 1,15 милиарда евро.
— допълнително финансиране в размер на 3,3 милиона евро за Европейската прокуратура
(EPPO) с цел увеличаване на бюджета ѝ за 2020 г. Парите ще дадат възможност, например, на
Европейската прокуратура да назначи по-бързо квалифициран персонал и да закупи ИТ
оборудване, за да започне обработването на първите дела. Заедно с вече мобилизираната по-

рано тази година подкрепа за Европейската прокуратура за управление на делата, общото
увеличение на финансирането за EPPO за 2020 г. е следователно 48 %.
Следващи стъпки
Сега Европейският парламент и Съветът се приканват да одобрят бюджетните промени възможно
най-бързо, за да се гарантира, че средствата се насочват там, където нуждите са най-неотложни.
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