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BESTELAKO NEURRIAK 

 

-Hirugarren herrialdeetan ibilgetutako herritarrak aberriratzea 

 

Batzordea estatu kideei laguntzen ari zaie, munduan zehar dauden EBko herritarren 

laguntza kontsularreko eta aberriratze eragiketak koordinatzen. Gainera, hirugarren 

herrialdeetan blokeatutako nazionalak aberriratzeko eta itzultzeko hegaldiak 

antolatzen eta finantzatzen ari da, Batasuneko Babes Zibileko Mekanismoaren bitartez. 

 

-Nazioarteko laguntza eta kanpo-ekintzako mundu-mailako erantzuna 

 

Batzordeak laguntza paketeak mobilizatu ditu birusa prebenitzen eta mundu osoan 

eusten laguntzeko (114 milioi OMEri laguntza emateko; 15 milioi euro Afrikari, 

Dakarren dagoen Pasteur Institutua barne... Beste herrialde batzuetara laguntza: 

Txinari (agerraldiaren hasieran), Mendebaldeko Balkanei, ekialdeko bazkideei… 

 

Batzordeak eta Batasuneko atzerri- eta segurtasun-politika erkideko goi-ordezkariak 

Team Europe/Europa Taldea ikuspegi-pakete estrategiko bat ezarri dute, EBren 

nazioarteko erantzuna indartzeko. Team Europe-ren ekintza kolektiboak honako hauek 

izango ditu ardatz: berehalako osasun-krisiari eta horren ondoriozko premia 

humanitarioei aurre egitea, herrialde elkartuetako osasun-, ur- eta saneamendu-

sistemak indartzea, pandemiari aurre egiteko ikerketa- eta prestakuntza-gaitasunak 

indartzea, eta eragin sozioekonomikoa arintzea. Ekintza horiek babesteko, Europar 

Batasunak herrialde elkartuei 15.600 milioi euro baino gehiagoko finantza-laguntza 

bermatuko die kanpo-ekintzako baliabideen kargura (Ekialdeko herrialde elkartuak, 

Mendebaldeko Balkanak eta Turkia, Afrika iparraldeko herrialdeak, Ekialde Ertaina, 

Asiako zati bat eta Ozeano Barea, Latinoamerika eta Karibea). Team Europeren 

estrategiarekin batera, Batzordeak 3.000 milioi euroko laguntza makrofinantzarioa 

proposatu du hautagia eta auzoko diren hamar herrialderentzat. 

 

-Industria-klusterren lankidetza-plataforma 

 

Batzordeko DG GROWek kluster industrialen elkarlanerako plataforma bat jarri du 

martxan. Atariak helburu bikoitza du: alde batetik, leihatila bakarra izatea, 

Industriarako eta kluster industrialetarako Batzordearen erabakiei buruzko informazio 

fidagarria aurkitzeko, eta, bestetik, foro bat sortzea esperientziak, konponbideak eta 

beharrak partekatzeko eta galderak egiteko. 

 

-Globalizaziora Egokitzeko Europako Funtsa mobilizatzea 

 

Halaber, Globalizaziora Egokitzeko Europako Funtsa mobilizatzea planteatzen ari da, 

kaleratutako langileei eta autonomoei egungo eta etorkizuneko Erregelamenduaren 

baldintzetan laguntzeko. 2020an 179 milioi euro leudeke eskuragarri. 

 

-Europako Eskualdeen Batzordea: tokiko eta eskualdeko erakundeak babesteko eta 

laguntzeko plataforma 



 
 

 

Europako Eskualdeen Batzordeak Ekintza Plan bat egin du tokiko eta eskualdeko 

erakundeei koronabirusaren aurkako borrokan laguntzeko. Ekintza-planak bost puntu 

edo helburu ditu: 1) EBk tokiko eta eskualdeko erakundeei osasunaren sektorean 

ematen dien laguntza sustatzea, horretarako EBko Osasun Larrialdietarako 

Mekanismoa sortzea eskatuz; 2) EB osoko hirien eta eskualdeen arteko elkarrekiko 

babesa sustatuko duen truke- eta lankidetza-plataforma sortzea; 3) Eskualdeetako 

Batzordearen mekanismoen bitartez, toki- eta eskualde- ikuspegitik jarraibide zehatzak 

ematea pandemiaren alderdi sanitarioak, sozialak eta ekonomikoak lantzeko moduari 

buruz, bai eta horrek herritarrengan eta toki-komunitateetan dituen ondorioei buruz 

ere; 4) toki- eta eskualde-erakundeei informazio praktikoa eta aldizkakoa ematea 

krisiari aurre egiteko EBren neurriei buruz, bereziki finantza-izaerakoak; 5) 

Pandemiaren aurka borrokatzeko EBk abiarazitako neurriak errealitatera egokitzen 

direla egiaztatzea tokian bertan, eta, horrez gain, kideei buruzko datuak biltzea, EBren 

politikak hobetu ahal izateko, toki- eta eskualde-mailan eskuratutako esperientzian 

oinarrituta (politiken egokitasuna egiaztatzea). 

 

-Eremu digitala: Europako ikuspegi komun bat aplikazio eta datu mugikorrak 

erabiltzeko 

 

Batzordeak Gomendio bat onartu du aplikazio mugikorrak eta mugikortasunari 

buruzko datu anonimizatuak erabiltzeko EBren tresna komun batzuei buruz, gizarte-

urruntzea eta kontaktuen eta alertaren jarraipen-sistemak ahalbidetzeko, eta, aldi 

berean, oinarrizko eskubideen errespetua babesteko, hala nola pribatutasuna eta 

datuen babesa. 

 

Ildo horretan, EBko estatu kideek, eHealth Network delakoaren bidez, Batzordearen 

laguntzarekin, EBren tresna multzo bat sortu dute kontaktuak bilatzeko eta 

ohartarazpenak bidaltzeko aplikazio mugikorrak erabiltzeko. Aplikazio horiek 

kontaktuen eskuzko miaketa osa dezakete eta birusaren transmisio-katea apurtzen 

lagun dezakete. Eskuragarri daudenean, aplikazio horiek konfiantzazko kanaletan 

argitaratuko dira (hala nola Administrazioaren edo osasun-agentzia nazionalen 

webguneetan). Era berean, Batzordeak aplikazio mugikor berrien garapenari buruzko 

gidalerroak argitaratu ditu, herritarrek beren datu pertsonalen babes nahikoa dutela 

eta aplikazio horiek erabiltzen dituztenean esku-sartze maila mugatua ikusten dutela 

bermatzeko behar den esparrua eskaintzeko. 

 

-EBk 50 milioi euroko proiektu pilotu berri bat jarri du abian, Europa osoan 

gaitasunak eta hezkuntza garatzeko 

 

Inbertsioen Europako Funtsak (EIF) eta Europako Batzordeak berme mekanismo pilotu 

berri bat jarriko dute abian, gaitasunetan eta hezkuntzan inbertitu nahi duten 

pertsonek eta erakundeek finantzaketa eskuratzeko aukera hobetzeko. 50 milioi 

euroko proiektu pilotuak ikasleentzako, langileen gaitasunak hobetzen inbertitzen 

duten enpresentzako eta hezkuntzan eta prestakuntzan diharduten erakundeentzako 

finantziazioa lagunduko du. 

 

-Europako proiektuak: deialdien datak aldatzea eta egoera eguneratzea 

 



 
 

Europako proiektuen deialdiak ixteko data berriak planteatu dira, epeak atzeratuz: 

Horizon 2020 programaren deialdiak, Life programa, Erasmus +, Creative Europe 

programa … Halaber, Batzordeak gida bat argitaratu du Erasmus + programari eta 

"Europako Elkartasun Kidegoak" ekimenari buruz koronabirusaren testuinguruan, 

proiektu horietan parte hartzen duten ikasle, irakasle eta profesionalei erantzunak 

emateko. 

 
-#CreativeEuropeAtHome ekimena 

 

Kontuan hartuta kultura- eta sormen-sektorean inpaktu nabarmena izan duela krisiak, 

bai artistentzat bai ikusleentzat, eta Europa Sortzailea Programan jasotako jarduera 

asko ezin direla planifikatutakoaren arabera gauzatu, Batzordeak 

#CreativeEuropeAtHome kanpaina abiarazi du, gure Facebook, Twitter eta Instagram 

kontuetan gauzatzen dena, Europa Sortzailea Programaren lineako kultura-jarduera 

handiak nabarmentzeko. Bestalde, kultura- eta sormen-sektoreari laguntzeko 

Europako ekimenen eta neurrien elkarlaneko mapaketa bat bultzatu da. 

 

- Creatives Unite: kultur aktore eta artistentzako plataforma berria 

 

Batzordeak plataforma berri bat abiarazi du, Creatives Unite, artistei, sortzaileei eta 

kultura- eta sormen-sektoreetan lan egiten duten beste pertsona batzuei krisian zehar 

informazioa eta neurri potentzialak partekatzen laguntzeko. Creatives Unitek kultura- 

eta sormen-sektoreko ekimenei buruzko informaziorako espazio komun bat eskaintzen 

du, eta espazio bakar batean eskura jartzen ditu dauden baliabide ugari eta sare eta 

erakunde garrantzitsu ugari. 

 

-Online hezkuntza eta prestakuntza 

 

Batzordeak hainbat online tresna eta informazio-biltegi bildu ditu goi-mailako 

hezkuntzari eta online irakaskuntzari buruz: 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-

resources_en 

Bestalde, Europako hainbat sare eta goi-mailako hezkuntzaren arloko nazioarteko 

plataforma online ekimenak, foroak eta prestakuntza aholkatzen eta bultzatzen ari dira 

( 

https://www.timeshighereducation.com/policy/coronavirus , https://studyportals.com

/) 

 

-Desinformazioaren aurkako borroka 

 

Kanpo Harremanetarako Europako Zerbitzuak desinformazioaren arazoari buruzko 

txosten bat argitaratu du, eta EUvsDiSiNFO web-orria argitaratu du, COVID-19ri 

buruzko “fake news”/buloen aurkako neurriak eta ekintzak laguntzeko eta informazioa 

egiaztatzeko. 

 

-Berrikuntzaren Europako Kontseiluak 150 milioi euro gehiago jaso ditu 

koronabirusari helduko dioten ideia berritzaileak finantzatzeko 

 

Europako Berrikuntza Kontseiluaren (EIC) proiektu pilotu azeleratzaileak 150 milioi 

euro gehiago erabiliko ditu berrikuntza iraultzaileak bultzatzeko koronabirusaren 



 
 

krisiari aurre egiteko. Europako Batzordeak onartutako aurrekontu gehigarriak joan 

den martxoan eskaera aurkeztu zuten enpresa berri eta enpresa txiki eta ertain onenak 

finantzatuko ditu. Halaber, Batzordeak bikaintasun-zigilu bereziak emango dizkie 150 

milioi euro horiekin finantzatu ezin diren kalitate handiko koronabirusen aplikazio 

garrantzitsuei, beste iturri batzuetatik finantzatzen laguntzeko. Berrikuntzaren 

Europako Kontseiluaren laguntza jasotzeko hautatutako enpresak maiatzaren 

amaieran iragarriko dira. 

 

-EBk mundu mailako dohaintza-ekimen bat abiarazi du 

 

Europar Batasunak indarrak batu ditu munduko bazkideekin, 2020ko maiatzaren 4tik 

aurrera donazio-ekimen bat (koronabirusaren krisiari mundu osoan eman beharreko 

erantzuna) martxan jartzeko. OMEk eta munduko osasun-erakundeek baterako 

deialdia egin dute, koronabirusaren aurkako diagnostiko, terapia eta txertoak 

seguruak, kalitatezkoak, eraginkorrak eta eskuragarriak izan daitezen. Ekimen honen 

alde dirua mobilizatzeko, EBk eta bere bazkideek "emaileen munduko maratoi" bat 

antolatuko dute. Mundu osoko herrialde eta erakundeei dohaintzak egiteko gonbita 

egin zaie, hasierako finantzaketaren helburua, 7.500 milioi eurokoa, lortu ahal izateko. 

 


