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Răspunsul inițial al UE la pandemia de COVID-19: integrarea 
învățămintelor desprinse cu scopul de a ameliora 
cooperarea europeană în materie de sănătate publică  
Curtea de Conturi Europeană a examinat răspunsul inițial al UE la criza provocată de pandemia de 
COVID-19 și atrage atenția asupra unora dintre provocările cu care s-a confruntat UE în ceea ce 
privește sprijinul său pentru măsurile de sănătate publică luate de statele membre. Printre aceste 
provocări se numără stabilirea unui cadru adecvat pentru amenințările transfrontaliere la adresa 
sănătății, facilitarea aprovizionării cu produse adecvate în situații de criză și sprijinirea dezvoltării 
de vaccinuri.  

Competențele deținute de UE în domeniul sănătății publice sunt limitate. În principal, UE sprijină 
coordonarea acțiunilor statelor membre (prin intermediul Comitetului pentru securitate sanitară), 
facilitează achiziția de echipamente medicale (prin crearea de contracte-cadru de achiziții publice 
comune) și colectează informații/evaluează riscurile (prin intermediul ECDC – Centrul European de 
Prevenire și Control al Bolilor). De la începutul pandemiei de COVID-19, UE a luat și alte măsuri 
pentru a face față problemelor urgente, facilitând aprovizionarea cu echipamente medicale și 
schimburile de informații între statele membre, precum și încurajând cercetarea în domeniul 
testării, al tratamentelor și al vaccinurilor. Până la 30 ianuarie 2020, UE alocase 3 % din bugetul său 
anual în sprijinul măsurilor legate de sănătatea publică. 

„Pentru UE, a fost o provocare să vină rapid în completarea măsurilor luate în cadrul mandatului său 
oficial și să sprijine răspunsul în materie de sănătate publică la criza provocată de pandemie”, 
a declarat doamna Joëlle Elvinger, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest 
document de analiză. „Este prea devreme să se procedeze la un audit al acțiunilor în curs sau să se 
evalueze impactul inițiativelor UE în materie de sănătate publică legate de COVID-19, dar aceste 
experiențe ne pot ajuta să tragem învățăminte pentru eventuale reforme viitoare ale competențelor 
UE din acest domeniu”. 

Într-un raport de audit din 2016, Curtea identificase deja deficiențe în utilizarea cadrului juridic al 
UE adoptat în 2013 pentru a răspunde amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății. 
Anumite probleme, cum ar fi planificarea pregătirii, s-au dovedit a fi persistente.  
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Pentru ECDC a fost dificil să gestioneze actualitatea, calitatea și exhaustivitatea informațiilor primite 
de la statele membre, iar faptul că statele membre au utilizat strategii de supraveghere și de testare 
diferite a îngreunat compararea și evaluarea. ECDC a avertizat că sunt încă necesare eforturi 
considerabile pentru a se institui și a consolida o supraveghere robustă bazată pe populație 
a pandemiei de COVID-19.  

Un test esențial pentru statele membre în combaterea pandemiei a fost aprovizionarea cu 
echipamente medicale suficiente. Comisia Europeană a luat o serie de măsuri pentru a ajuta statele 
membre să facă față acestei provocări. Măsurile respective au inclus introducerea unui regim de 
autorizare a exporturilor, lansarea unui stoc strategic de echipamente medicale și de protecție 
personală finanțat de UE și crearea unui instrument online de corelare între cerere și ofertă pentru 
achiziția de echipamente medicale. Comisia a lansat de asemenea contracte-cadru pentru achiziții 
comune de echipamente medicale. Statele membre au utilizat însă proceduri naționale de achiziții 
publice pentru a-și procura marea majoritate a consumabilelor și echipamentelor medicale.  

Bugetul UE a sprijinit o serie de acțiuni, inclusiv cercetarea legată de COVID-19 și acorduri de 
achiziție anticipată de vaccinuri. Până la mijlocul anului 2020, UE a alocat în mod specific 4,5 miliarde 
de euro pentru măsuri legate de sănătatea publică și a extins gama de cheltuieli eligibile pentru 
finanțare din fondurile de coeziune, astfel încât acestea să acopere cheltuielile de sănătate publică 
legate de COVID-19. La 30 iunie 2020, utilizarea acestor fonduri se afla într-un stadiu incipient.  

Până în iunie 2020, din bugetul UE fusese alocată o sumă de 547 de milioane de euro pentru 
cercetarea legată de dezvoltarea de teste, tratamente și vaccinuri pentru COVID-19. În prima 
jumătate a anului 2020, Comisia a alocat de asemenea 1,5 miliarde de euro pentru a finanța 
acorduri de achiziție anticipată încheiate cu o serie de dezvoltatori de vaccinuri împotriva COVID-19. 
Pentru a atenua riscul inerent legat de dezvoltarea de vaccinuri, strategia Comisiei s-a axat pe 
investiții într-o serie de tehnologii aferente vaccinurilor și în mai multe societăți de profil. Strategia 
a inclus finanțarea cercetării cu privire la reticența față de vaccinare, precum și combaterea 
dezinformării, care ar putea dăuna succesului campaniilor de imunizare în masă.  

Informații generale 
Sănătatea publică este o competență în primul rând de nivel național. Pandemia de COVID-19 
a testat competențele relativ limitate încredințate Uniunii prin Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și prin cadrul juridic din 2013 referitor la amenințările transfrontaliere la adresa sănătății 
(Decizia nr. 1082/2013). Prezentul document de analiză nu își propune să tragă concluzii cu privire 
la rezultatele și la impactul acțiunilor întreprinse până în iunie 2020, în special având în vedere faptul 
că, la momentul redactării sale, acestea sunt încă în curs de evoluție.  
Curtea a publicat recent un document de analiză cu privire la răspunsul economic al UE la criza 
provocată de pandemia de COVID-19; programul de activitate pe 2021 al Curții include un audit 
privind acțiunile legate de sănătate și achiziționarea de vaccinuri.  
Documentul de analiză nr. 01/2021 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Contribuția inițială a UE 
la răspunsul în materie de sănătate publică adus la pandemia de COVID-19”, este disponibil la adresa 
eca.europa.eu.  
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