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FAĊILITÀ GĦALL-IRKUPRU U R-REŻILJENZA
Objettiv: Appoġġ għal investimenti u riformi biex l-ekonomiji tal-UE
jsiru aktar reżiljenti u jitrawwem it-tkabbir sostenibbli
Mekkaniżmu: Għotjiet u self
Ħtiġijiet tal-kriżi u impatt mistenni
 Il-kriżi tal-COVID-19 se taffettwa serjament l-Istati Membri kollha. Madankollu, l-impatt
u l-konsegwenzi tal-kriżi se jvarjaw bejn l-Istati Membri. L-għan tal-Faċilità għall-Irkupru
u r-Reżiljenza se jkun li tittejjeb ir-reżiljenza tal-ekonomiji tal-Istati Membri, jittaffa limpatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi u jiġi appoġġat l-irkupru, filwaqt li jitrawmu
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u b’hekk tiġi evitata l-kriżi li timmina l-konverġenza
bejn l-Istati Membri.
 L-impatt fi żmien medju tal-kriżi tal-COVID-19 se jiddependi b’mod kritiku fuq kemm

idumu u fuq is-severità tal-miżuri ta' lockdown, il-kompożizzjoni tal-output u l-miżuri talpolitika ekonomika meħuda biex itaffu l-impatt immedjat tal-kriżi. Il-konsegwenzi fuq
żmien medju u twil tal-kriżi se jiddependu fuq kemm l-ekonomiji tal-Istati Membri
jirkupraw mill-Kriżi, li min-naħa l-oħra jiddependu fuq ir-reżiljenza tal-ekonomiji
tagħhom u l-abilità li jieħdu miżuri adegwati. Fid-dawl ta’ pożizzjonijiet fiskali inizjali
inekwi u rati ta’ infezzjoni differenti sew u l-grad tal-emerġenza tas-saħħa pubblika,
hemm riskju reali li l-kriżi tal-COVID-19 se twassal għal twessigħ ulterjuri tad-diverġenzi
fl-UE. Dan ikollu impatt ekonomiku, soċjali u politiku negattiv għoli u mhux sostenibbli jekk ma jkunx indirizzat.
 Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza se toffri appoġġ finanzjarju fuq skala kbira għall-

investimenti u r-riformi, anki fil-qasam tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, li jagħmlu
l-ekonomiji aktar reżiljenti, u mħejjija aħjar għall-futur. Se tgħin lill-Istati Membri
jindirizzaw l-isfidi li qegħdin jiffaċċaw, b’mod saħansitra aktar kritiku wara l-kriżi.
B’mod kruċjali, se tiżgura wkoll li dawn l-investimenti u r-riformi jiffokaw fuq l-isfidi u lħtiġijiet ta’ investiment relatati mat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u b’hekk jiġi
żgurat irkupru sostenibbli. B’hekk, il-Faċilità se tirreaġixxi kontra tendenzi possibbli li
jitwarrab investiment fit-tul fit-trasformazzjoni ekoloġika u diġitali tal-ekonomiji tagħna
fis-segwitu tal-kriżi. Il-Faċilità se tkun akkumpanjata mill-offerta ta’ appoġġ tekniku
sinifikanti.

Implimentazzjoni
 Il-Faċilità se jkollha qawwa sinifikanti u se tkun programm ewlieni ta’ Next Generation
EU bħala parti mill-qafas finanzjarju pluriennali rivedut. Se tipprovdi kemm għotjiet kif
ukoll self biex jiġu ffinanzjati ħtiġijiet ta’ investiment u ta’ riforma.
 Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza se tkun inkorporata fis-Semestru Ewropew. L-Istati
Membri se jippreżentaw pjanijiet nazzjonali ta’ Rkupru u Reżiljenza bħala parti millProgrammi Nazzjonali ta’ Riforma. Dawn il-pjanijiet se jkun fihom l-aġenda ta’
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investiment u riforma tagħhom għas-snin li ġejjin, kif ukoll il-pakketti ta’ investiment u
riforma li għandhom ikunu ffinanzjati permezz tal-Faċilità. Il-Kummissjoni se tivvaluta lpjanijiet fuq il-bażi tal-impatt tagħhom fuq ir-reżiljenza ekonomika u soċjali tassostenibbiltà kompetittiva, it-tkabbir sostenibbli, u t-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali talIstati Membri.
 L-allokazzjoni tar-riżorsi se tkun espressjoni tal-objettiv tal-istrument: li tiffaċilita rkupru
dejjiemi, ittejjeb ir-reżiljenza tal-ekonomiji tal-UE u tnaqqas id-diverġenzi ekonomiċi bejn
l-Istati Membri. L-ebda kofinanzjament nazzjonali mhu se jkun meħtieġ.

Kumplimentarjetà mal-UE u politiki nazzjonali
 Il-Faċilità se tkun parti mis-Semestru Ewropew. Investimenti ppreżentati permezz tal-

pjanijiet ta’ Rkupru u Reżiljenza jenħtieġ li jkunu koerenti mal-istrateġiji fit-tul talUnjoni, partikolarment il-Patt Ekoloġiku Ewropew u t-trasformazzjoni diġitali, malpjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima tal-Istati Membri, kif ukoll mal-pjanijiet ta’
Tranżizzjoni Ġusta fejn ikunu rilevanti.
 Il-Faċilità se tkun kumplimentari għall-assistenza ta’ rkupru għall-koeżjoni (REACT-EU),
li se tiffoka fuq l-azzjonijiet ta’ riabilitazzjoni għall-kriżi fi żmien qasir relatati mas-swieq
tax-xogħol, il-kura tas-saħħa u l-SMEs (appoġġ għal-likwidità u s-solvenza), u
investimenti essenzjali fit-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali biex tipprovdi appoġġ
immedjat u dirett lill-ekonomiji tal-Istati Membri. Il-Faċilità għall-Ikupru u r-Reżiljenza
se tappoġġa investimenti u riformi li se jkollhom impatt dejjiemi fuq il-produttività u rreżiljenza tal-ekonomiji tal-Istati Membri.
 Fil-pjanijiet tagħhom ta’ rkupru u reżiljenza l-Istati Membri se jindikaw finanzjament
ippjanat jew eżistenti permezz ta' politiki oħra tal-Unjoni u kif se tkun żgurata lkumplimentarjetà bejn dawn l-investimenti. Deċiżjonijiet biex ikun ipprovdut appoġġ
finanzjarju lil Stat Membru mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza se tikkunsidra lmiżuri ffinanzjati minn fondi u programmi oħra tal-Unjoni, biex b’hekk ikun evitat
finanzjament doppju. Fl-aħħar nett, investimenti u riformi li se jibbenefikaw millkontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza se jkunu identifikati
fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, biex b’hekk tkun żgurata l-addizzjonalità u jkun
iffaċilitat il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tagħhom.

Aspetti Finali
L-envelop finanzjarju tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza mobilizzat minn Next
Generation EU se jkun ta’ EUR 560 biljun li minnhom EUR 310 biljun għal għotjiet u EUR
250 biljun għal self.
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ASSISTENZA TA’ RKUPRU GĦALL-KOEŻJONI
U T-TERRITORJI TAL-EWROPA (REACT -EU)
Objettiv: Investiment f’azzjonijiet ta’ riabilitazzjoni għall-kriżi fuq żmien
qasir
Mekkaniżmu: Prinċipalment għotjiet
Ħtiġijiet tal-kriżi u impatt mistenni
 Il-politika ta’ koeżjoni se tkun kruċjali biex tiżgura rkupru bbilanċjat, waqt li tevita li
jikbru l-assimetriji u d-diverġenzi bejn l-Istati Membri u fihom. Se tipprovdi appoġġ lillIstati Membri u lir-reġjuni l-aktar milquta mit-tifqigħa tal-COVID-19. L-inizjattiva lġdida REACT-EU għandha l-għan li żżid l-appoġġ lill-Istati Membri, waqt li xxejjen illakuna bejn il-miżuri tal-ewwel rispons u l-irkupru fuq żmien twil.
 REACT-EU se tipprovdi finanzjament addizzjonali għall-aktar setturi importanti li jassistu
l-azzjonijiet ta’ riabilitazzjoni għall-kriżi li se jkunu neċessarji biex jinbena l-pedament
għal irkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti.
 Dan se jinvolvi investiment biex jirriabilità s-swieq tax-xogħol, anki permezz ta’ sussidji
tal-impjiegi, skemi ta’ xogħol għal żmien qasir u miżuri għall-impjieg taż-żgħażagħ,
appoġġ għas-sistemi tal-kura tas-saħħa u provvediment ta’ appoġġ essenzjali ta’ likwidità
għall-kapital operatorju għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Tali appoġġ se jkun
disponibbli għas-setturi ekonomiċi kollha, anki għas-setturi tat-turiżmu u tal-kultura li
ntlaqtu ħażin ħafna; minħabba li dawn jifformaw parti kbira ta’ xi ekonomiji tal-UE laktar milquta mill-kriżi tal-COVID-19, REACT-EU jista’ wkoll jibbilanċja xejriet ta’
diverġenzi li qegħdin jiżdiedu fl-Unjoni.
 L-appoġġ addizzjonali jista’ jintuża biex isir investiment fil-Patt Ekoloġiku Ewropew u
fit-tranżizzjoni diġitali bħala parti mill-miżuri ta’ riabilitazzjoni tal-kriżi, biex isaħħaħ linvestiment sinifikanti f’dawk l-oqsma li diġà qiegħed isir u huwa ppjanat permezz ta’
programmi ta’ koeżjoni.
 It-tifqigħa tal-COVID-19 qiegħed ikollha wkoll impatt qawwi fuq l-aktar vulnerabbli tassoċjetà tagħna. Għalhekk, parti mir-riżorsi addizzjonali tista’ tintuża wkoll biex tappoġġa
persuni li jbatu minn privazzjoni alimentari u materjali.

Implimentazzjoni
 Il-programmi ta’ koeżjoni tal-2014-2020 qabdu sew. Huma adattabbli u flessibbli, b’mod

partikolari wara emendi bħala parti mill-pakketti tal-Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons
għall-Coronavirus. Se jkomplu jappoġġaw il-kostijiet għal proġetti eliġibbli sa tmiem l2023.
 Taħt REACT-EU, il-programm ta’ koeżjoni kurrenti se jirċievi appoġġ addizzjonali għall-

miżuri ewlenin ta’ riabilitazzjoni għall-kriżi., fl-2020, fl-2021 u fl-2022. L-impenji
addizzjonali se jkunu implimentati permezz tal-emendi tal-programm jew programm ġdid
dedikat ippreżentat mill-Istati Membri u adottat mill-Kummissjoni.
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 Ir-riżorsi addizzjonali se jkunu allokati fuq il-bażi tal-gravità tal-impatti ekonomiċi u
soċjali tal-kriżi u tal-prosperità relattiva tal-Istati Membri. Il-flessibilità addizzjonali
provduta permezz l-Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus se tkompli.
Dan jinkludi proċeduri simplifikati, il-possibilità li jkunu trasferiti r-riżorsi bejn il-fondi u
l-kategoriji tar-reġjuni, u laxkar tar-regoli dwar il-kofinanzjament - biex b’hekk
jippermetti l-iffinanzjar sħiħ mill-baġit tal-UE.

Kumplimentarjetà mal-UE u politiki nazzjonali
 REACT-EU se tkun komplementari għall-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u għallappoġġ eżistenti tal-politika ta’ koeżjoni. Hija se tiffoka fuq l-azzjonijiet ta’ riabilitazzjoni
għall-kriżi fi żmien qasir relatati mas-swieq tax-xogħol, il-kura tas-saħħa u l-SMEs
(appoġġ ta’ likwidità għall-kapital operatorju), u investimenti essenzjali fit-tranżizzjonijiet
ekoloġiċi u diġitali biex tipprovdi appoġġ immedjat u dirett lill-ekonomiji tal-Istati
Membri, waqt li l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza se tappoġġa investimenti u riformi
li se jkollhom impatt dejjiemi fuq il-produttività u r-reżiljenza tal-ekonomiji tal-Istati
Membri.
 REACT-UE se tkun ukoll komplementari għall-proposti għall-programmi futuri talpolitika ta’ koeżjoni għall-2021-2027. Dawn il-proposti qegħdin ikunu aġġustati biex
jagħtu appoġġ aktar b’saħħtu lill-investimenti f’oqsma bħar-reżiljenza tas-sistemi
nazzjonali tal-kura tas-saħħa, f’setturi bħat-turiżmu u l-kultura, jew f’miżuri għall-impjieg
taż-żgħażagħ, edukazzjoni u ħiliet u miżuri li jikkombattu l-faqar fost it-tfal. Huma se
jiżguraw ukoll appoġġ xieraq għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. Se jipprovdu aktar
flessibilità għat-trasferimenti bejn il-fondi u jintroduċu provvedimenti ġodda biex
jippermettu reazzjoni rapida f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza. Rieżami ta’ allokazzjonijiet
ta’ koeżjoni nazzjonali fl-2024 se jiżguraw appoġġ addizzjonali xieraq lill-Istati Membri u
lir-reġjuni l-aktar fil-bżonn, waqt li jikkunsidraw l-aħħar statistika nazzjonali u reġjonali
disponibbli .

Aspetti Finali
 Ir-Riżorsi ta’ REACT-EU se jkunu EUR 55 biljun li għandhom ikunu impenjati fl-2020,

fl-2021 u fl-2022.
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INVEST EU
(INKLUŻA FAĊILITÀ TA' INVESTIMENT STRATEĠIKU)
Objettiv: L-immobilizzar tal-investiment biex jappoġġa l-irkupru u ttkabbir fuq żmien twil, inkluża faċilità ġdida biex tippromwovi linvestimenti f’katini tal-valur Ewropej Strateġiċi
Mekkaniżmu: Proviżjonament għall-garanzija tal-baġit
Ħtiġijiet tal-kriżi u impatt mistenni
 Il-Programm InvestEU huwa unikament xieraq biex jipprovdi finanzjament ta’ emerġenza
u biex jappoġġa politiki tal-Unjoni fi rkupru minn kriżi ekonomika profonda. Dan ħareġ
mill-esperjenza bl-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u talistrumenti finanzjarji — il-prekursuri ta’ InvestEU — fid-dawl tal-kriżi finanzjarja
preċedenti.
 Fil-kriżi attwali, l-allokazzjoni tas-suq tar-riżorsi finanzjarji mhix kompletament effiċjenti
u ir-riskju perċepit ifixkel il-fluss ta’ investiment privat b’mod sinifikanti. Inċertezza
profonda bħalissa tikkomprometti l-kwalità tal-informazzjoni tas-swieq finanzjarji u labilità tal-mutwanti li jivvalutaw il-vijabilità tal-kumpaniji u tal-proġetti ta’ investiment.
Jekk ma tkunx ikkontrollata, din tista’ toħloq averżjoni mifruxa għar-riskju lejn il-proġetti
ta’ investiment privat u tikkontribwixxi għal “kriżi tal-kreditu”. F’tali ċirkostanzi, il-fattur
ewlieni ta’ InvestEU li jneħħi r-riskju mill-proġetti biex idaħħal finanzjament privat huwa
partikolarment ta’ valur u jenħtieġ li jkun sfruttat.
 Il-programm InvestEU imsaħħaħ ikun jista’ jipprovdi appoġġ kruċjali lill-kumpaniji filfażi ta’ rkupru u fl-istess waqt jiżgura li l-investituri jiffukaw sew fuq il-prijoritajiet fuq
żmien medju u twil tal-Unjoni bħall-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-isfida taddiġitalizzazzjoni. Se jżid il-kapaċità għat-teħid tar-riskju tal-Grupp tal-Bank Ewropew talInvestiment u tal-Banek Promozzjonali Nazzjonali b’appoġġ għall-irkupru ekonomiku.
 Il-programm se jissaħħaħ ulterjorment permezz ta’ Faċilità ta' Investiment Strateġiku li se

tiffoka fuq il-bini ta’ katini tal-valur reżiljenti skont l-aġenda strateġika tal-Unjoni u listrateġija industrijali l-ġdida preżentata mill-Kummissjoni. Tali proġetti jistgħu jinkludu
Proġetti Importanti ta’ Interess Ewropew Komuni jew proġetti b’karatteristiċi simili,
pereżempju fl-industrija farmaċewtika.
 Faċilità bħal din hija ta’ importanza partikolari fis-sitwazzjoni ta’ wara l-kriżi, minħabba li

ċerti Stati Membri jaf ma jkollhomx il-mezzi finanzjarji biex jappoġġaw tali proġetti
b’għajnuna mill-Istat nazzjonali, u ħafna proġetti huma transfruntiera u jeħtieġu approċċ
Ewropew. Il-faċilità l-ġdida se tgħin biex jingħelbu dawn id-diffikultajiet.

Implimentazzjoni
 Il-karatteristiċi ta’ erba’ sezzjonijiet tal-politika ta’ InvestEU diġà ġew miftehma mill-

koleġiżlaturi, iżda l-qawwa finanzjarja tagħhom se tiżdied. Il-kapaċità tal-Grupp tal-Bank
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Ewropew tal-Investiment u sħab oħra inkarigati mill-implimentazzjoni li jipprovdu
finanzjament se tiżdied bl-istess mod.
 Il-Faċilità ta' Investiment Strateġiku l-ġdida se tkun il-ħames settur tal-fond InvestEU
bħala parti importanti tal-pakkett ta’ rkupru. Il-Faċilità se tappoġġa l-ħolqien u l-iżvilupp
ta’ katini tal-valur b’saħħithom u reżiljenti madwar l-UE. Billi tiffoka fuq il-katini talvalur, il-Faċilità se ssaħħaħ l-awtonomija strateġika tal-ekonomija tal-Unjoni waqt li
tipprovdi riżorsi mill-UE biex korporattivi li huma strateġikament importanti jirnexxu u
jikbru. Il-Faċilità se tiffoka fuq korporattivi stabbiliti u li joperaw fl-Unjoni Ewropea li lattivitajiet tagħhom huma ta’ importanza strateġika u li jaqgħu taħt oqsma bħallinfrastruttura u teknoloġija kritika u provvedimenti kritiċi tal-kura tas-saħħa. Barra minn
hekk, se tappoġġa katini tal-valur strateġiċi pereżempju fis-saħħa intelliġenti, l-internet
tal-oġġetti industrijali, l-industrija b’emissjonijiet baxxi tas-CO2 u ċ-ċibersigurtà.
Operazzjonijiet bħal dawn jistgħu jkunu fihom infushom aktar riskjużi fl-ambjent tannegozju ta’ wara il-COVID fid-dawl li l-promoturi huma aktar esposti għar-riskju taddomanda u l-forniment. Investimenti fit-tul għaldaqstant se jkollhom rwol kruċjali biex
isaħħu l-kumpaniji li jimplimentaw proġetti ta’ importanza strateġika għolja.

Kumplimentarjetà mal-UE u politiki nazzjonali
 Il-Faċilità ta’ Investiment Strateġiku se tkun komplementari għall-Istrument ta’ Appoġġ
għas-Solvenza fil-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi. L-Istrument ta’ Appoġġ
għas-Solvenza huwa strument immedjat u temporanju maħsub biex jipprovdi appoġġ
għall-ħtiġijiet ta’ solvenza tal-kumpaniji l-aktar affettwati mill-kriżi tal-COVID-19, bilgħan li jibnu mill-ġdid il-pożizzjoni kapitali tagħhom bħala miżura ta' rispons għall-kriżi.
 Il-Faċilità ta' Investiment Strateġiku se tħares aktar ’il quddiem bl-approċċ tagħha, billi
tgħin fil-bini tas-swieq wara l-kriżi, billi tiffoka fuq l-appoġġ tal-proġetti rilevanti biex
tinkiseb awtonomija strateġika f’katina tal-valur ewlenin fis-suq uniku billi tappoġġa liskalar tal-proġetti bbażati fl-UE permezz ta’ investimenti transfruntiera.

Aspetti Finali
 Il-kontibuzzjoni finanzjarja addizzjonali minn Next Generation EU ta’ EUR 15,3-il biljun

għas-setturi ta’ politika eżistenti u EUR 15-il biljun għas-settur tal-Faċilità ta’ Investiment
Strateġiku biljun se jwassal l-allokazzjoni totali ta’ InvestEU għal livell ta’ EUR 30,3
biljun. Dan jippermetti livell ta’ garanzija ta’ EUR 72 biljun, li jippermetti livell ta’
investiment kumplessiv sa EUR 400 biljun.
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STRUMENT TA’ APPOĠĠ GĦAS-SOLVENZA
Objettiv: L-immobilizzar ta’ investiment privat biex jipprovdi appoġġ
għas-solvenza lill-kumpaniji vijabbli milquta mill-kriżi
Mekkaniżmu: Proviżjonament għall-garanzija tal-baġit
Ħtiġijiet tal-kriżi u impatt mistenni
 Bħalissa, il-kumpaniji qegħdin jirċievu appoġġ ta’ likwidità sostanzjali biex jgħinhom

jgħaddu fil-perjodu ta’ kriżi, prinċipalment permezz tal-baġits nazzjonali taħt l-appoġġ
temporanju tal-għajnuna mill-Istat lill-ekonomija fil-kuntest tal-COVID-19. Madankollu,
b’konsegwenza tal-kriżi, aktar u aktar kumpaniji li kieku kienu jkunu vijabbli se jiffaċċaw
problemi ta’ solvenza u l-appoġġ ta’ likwidità mhux se jkun biżżejjed. Dan huwa
parzjalment relatat mal-fatt li l-appoġġ ta’ likwidità tipikament jikkonsisti f’self, li jista’
jdgħajjef ulterjorment il-karta bilanċjali korporattivi moinħabba li ħafna kumpaniji raw
żieda stabbli fl-ingranaġġ fis-snin riċenti. Dan ifisser li n-negozji tal-UE daħlu għall-kriżi
f’qagħda finanzjarja relattivament dgħajfa u x’aktarx li jaraw deterjorament rapidu talqligħ tal-kumpanija u l-pożizzjonijiet ta’ ekwità hekk kif tiżviluppa r-reċessjoni.
 Stimi inizjali jindikaw li, f’każ li x-xenarju ekonomiku ta’ referenza mit-Tbassir tar-

Rebbiegħa jimmaterjalizzaw, it-telf totali li għandu jkun imġarrab mill-kumpaniji li
għandhom aktar minn 20 impjegat jista’ jammonta għal EUR 720 biljun sa tmiem is-sena.
Dan it-telf jiżdied għal madwar EUR 1,2 triljun fix-xenarju ta’ kriżi. Il-kumpaniji jistgħu
parzjalment ikopru t-telf imġarrab billi joqogħdu fuq l-assi likwidi u l-kapital operatorju,
iżda f’ħafna każijiet dwar il-bafers mhux se jkunu suffiċjenti. L-estimi juru li bejn 35 % u
50 % tal-kumpaniji b’aktar minn 20 impjegat jistgħu jesperjenzaw defiċit ta’ kapital
operatorju sa tmiem is-sena, skont jekk ix-xenarju ċentrali jew ix-xenarju ta’ kriżi jsirux
realtà. Dan ifisser li sa 260 000 kumpanija Ewropea li jimpjegaw madwar 35 miljun
impjegat jistgħu jesperjenzaw nuqqas ta’ finanzjament fil-każ tax-xenarju avvers. B’mod
ġenerali, il-biċċa l-kbira tal-ekosistemi industrijali Ewropej jiddependu fuq ktajjen ta’
provvista kumplessi mifruxa madwar l-Istati Membri fis-Suq Uniku. Jekk ma jiġux
indirizzati, dan id-defiċit ta’ kapital jista’ jwassal għal perjodu twil ta’ investiment aktar
baxx u qgħad ogħla. L-impatt tad-defiċit ta’ kapital se jkun inugwali bejn is-setturi, lekosistemi industrijali u l-Istati Membri, li jwassal għal diverġenzi fis-Suq Uniku, u ħsara
dejjiema lill-potenzjal produttiv tagħna u lill-kapaċità li nirkupraw mir-reċessjoni.
 L-Istrument ta’ Appoġġ għas-Solvenza huwa strument ġdid u temporanju maħluq bħala

parti mill-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi biex jevita għadd kbir ta’ defiċit ta’
kapital u inadempjenzi possibbli ta’ kumpaniji li f’sitwazzjonijiet oħra kienu jkunu
vijabbli minħabba l-kriżi tal-COVID-19. Se jgħin biex jimmobilizza r-riżorsi privati biex
jappoġġaw kumpaniji Ewropej vijabbli biex jindirizzaw tħassib ta’ insolvenza. Se jkun
temporanju, immirat biss u strettament biex jindirizza l-impatt tal-COVID-19.
 F’xi Stati Membri, l-Istat se jkollu l-kapaċità li jidħol biex jappoġġa dawk il-kumpaniji.

F’oħrajn, il-kapaċità għall-appoġġ mill-Istat se tkun aktar limitata. L-effetti ekonomiċi talpandemija tal-COVID-19kienu wkoll differenti madwar l-Istati Membri. Jekk ma jkunux
indirizzati, tali differenzi jwasslu għal distorsjoni permanenti tal-kundizzjonijiet
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ekwivalenti ta’ kompetizzjoni u twessigħ akbar tad-diverġenzi ekonomiċi fl-Unjoni. LIstrument ta’ Appoġġ għas-Solvenza se jibbilanċja tali distorsjonijiet u jappoġġa lfunzjonament bla intoppi tas-suq uniku.

Implimentazzjoni
 L-Istrument ta’ Appoġġ għas-Solvenza se jipprovdi garanzija tal-Unjoni lill-Grupp talBank Ewropew tal-Investiment biex jimmobilizza kapital biex jappoġġa kumpaniji
eliġibbli li jkunu sofrew impatt negattiv mill-kriżi tal-COVID-19.
 Filwaqt li jiġi żgurat li l-Istati Membri u s-setturi kollha jistgħu jibbenefikaw millgaranzija tal-Unjoni, l-użu tal-garanzija tal-Unjoni se jkun indirizzat lejn l-Istati Membri u
s-setturi li ntlaqtu l-aktar ekonomikament mill-kriżi tal-COVID-19, u lill-kumpaniji flIstati Membri fejn id-disponibbiltà tal-appoġġ għas-solvenza mill-Istat huwa aktar limitat.
 Il-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment se juża l-garanzija tal-Unjoni biex inaqqas irriskju għall-investituri privati li jinvestu f’kumpaniji eliġibbli billi jipprovdi garanziji jew
finanzjament għall-istrumenti ta’ investiment (fondi ġestiti privatament jew Veikolu bi
Skop Speċjali) li huma ġestiti b’kundizzjonijiet kummerċjali, b’hekk jimmobilizza riżorsi
privati biex jappoġġaw tali korporattivi. Dan se jippermetti lill-kumpaniji eliġibbli jfittxu
kapital ġdid minn investituri privati, biex b’hekk isaħħu l-bażi tal-kapital tagħhom u
jindirizzaw ir-riskji għas-solvenza tagħhom. Sistema intermedjata bħal din tiżgura li lmaniġers indipendenti tal-istrumenti ta’ investiment biss se jiddeċiedu dwar liema
kumpaniji se jkunu appoġġati. L-involviment tas-settur privat bħala investituri potenzjali
se jippermetti forniment aktar immirat ta’ kapital lil kumpaniji li huma ġenwinament
vijabbli.

Kumplimentarjetà mal-UE u politiki nazzjonali
 L-Istrument ta’ Appoġġ għas-Solvenza huwa komplement immedjat u temporanju għal
settur msaħħaħ tal-SMEs f’InvestEU, pakkett ta’ koeżjoni miżjud immirat lejn l-SMEs u lFond ta’ Garanzija tal-COVID-19 li qed jiġi stabbilit mill-Bank Ewropew tal-Investiment,
kif ukoll għall-Faċilità ta’ Investiment Strateġiku taħt InvestEU.
 L-istrument jikkomplementa l-politiki nazzjonali li għadd limitat ta’ Stati Membri qed
jistabbilixxu, filwaqt li jiżgura li jkun hemm disponibbli appoġġ ta’ solvenza madwar lUnjoni. Il-kundizzjonijiet tal-istrumenti jenħtieġ li jkunu konsistenti mar-regoli dwar lgħajnuna mill-Istat biex jiżguraw kundizzjonijiet ekwi u jiffaċilitaw kombinazzjonijiet
possibbli ma’ appoġġ ipprovdut direttament mill-Istati Membri, filwaqt li tingħata
kunsiderazzjoni xierqa għan-natura Ewropea tal-istrument u għall-ġestjoni kummerċjali
tal-fondi.

Aspetti Finali
Pakkett finanzjarju ta’ EUR 31 biljun se jżid il-garanzija tal-UE fil-qafas finanzjarju kurrenti
b’EUR 66 biljun. Din il-garanzija se tippermetti l-immobilizzar ta’ madwar EUR 300 biljun,
diġà mill-2020.
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PROGRAMM L-UE GĦAS-SAĦĦA
Objettiv: Investimenti fis-sigurtà tas-saħħa u r-reżiljenza tas-sistemi tassaħħa
Mekkaniżmu: Għotjiet u akkwist
Ħtiġijiet tal-kriżi u impatt mistenni
 Il-programm indipendenti u ambizzjuż l-UE għas-Saħħa se jirrifletti t-tagħlimiet meħuda
mill-kriżi tal-COVID-19 u minn programmi tas-saħħa preċedenti. Dan jista’ jgħin biex
jinbnew jew jinbnew mill-ġdid kapaċitajiet ta’ trattament u tagħmir u provvisti talmediċina, u b’hekk jingħata appoġġ għall-isfidi tas-saħħa li ġejjin. Il-programm il-ġdid se
jkun għodda ewlenija li tgħin biex l-Ewropa tarma ruħha kontra theddid għas-saħħa filfutur.
 Se jimmira li joħloq qafas komprensiv biex jiġu indirizzati tali theddidiet għas-saħħa,
jorbot mal-programmi rilevanti kollha tal-UE relatati mas-saħħa u jistabbilixxi modi
ġodda biex jiġu implimentati azzjonijiet u biex jiżgura d-disponibbiltà ta’ kontromiżuri u
riżorsi mediċi f’każ ta’ theddid maġġuri għas-saħħa.
 L-ewwel linja tal-programm se tindirizza s-sigurtà tas-saħħa. Se tipprovdi qafas b’saħħtu,
legalment sod u finanzjarjament mgħammar tajjeb għall-prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons
għall-kriżijiet tas-saħħa fl-UE. Qafas bħal dan se jsaħħaħ il-kapaċità tal-UE għall-ippjanar
ta’ kontinġenza li jabilita lill-Istati Membri biex flimkien jiffaċċaw theddid komuni tassaħħa, b’mod partikolari mat-theddid transfruntier (inklużi dawk minn barra l-UE), fejn lintervent tal-UE jista’ jżid valur tanġibbli.
 It-tieni linja se tappoġġa viżjoni fit-tul “Saħħa Waħda” għat-titjib tal-eżiti tas-saħħa
permezz ta’ sistemi tas-saħħa effiċjenti u inklużivi fl-Istati Membri kollha, permezz ta’
prevenzjoni u sorveljanza aħjar tal-mard, il-promozzjoni tas-saħħa, l-aċċess, id-dijanjożi u
t-trattament, kif ukoll il-kollaborazzjoni transfruntiera fis-saħħa.
 Il-programm il-ġdid se jindirizza wkoll il-mard li ma jitteħidx. Huma wrew li huma
determinant b’saħħtu tal-mortalità minn COVID-19.
 Barra minn hekk, inizjattivi speċifiċi ambizzjużi jistgħu pereżempju jiffukaw fuq leradikazzjoni ta’ mard speċifiku, bħat-tnaqqis ta’ każijiet tal-kanċer ċervikali u linfluwenza staġonali. Dawn jgħinu biex tiġi evitata ħsara li tista’ tiġi evitata u spejjeż li
jistgħu jiġu evitati, u biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa.

Implimentazzjoni
 Il-programm se jibni fuq il-ħidma li għaddejja, bħan-Networks ta’ Referenza Ewropej
għal mard rari u l-prevenzjoni tal-kriżijiet, it-tħejjija u l-ġestjoni, biex jiġu żgurati massa
kritika u ekonomiji ta’ skala suffiċjenti. Dan se jappoġġa l-konverġenza ’l fuq,
jippromwovi l-prevenzjoni, l-integrazzjoni tal-kura u l-aċċess ugwali għall-kura tas-saħħa.
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 Il-programm se jiżgura investimenti sostnuti fl-istrutturi u l-għodod meħtieġa għal appoġġ
operazzjonali fl-UE biex jiġu indirizzati l-kriżijiet tas-saħħa, l-indirizzar tal-prevenzjoni,
it-tħejjija u r-rispons, u l-appoġġ għal koordinazzjoni transsettorjali ġenwina fil-livell talUE. Il-ħidma se titwettaq b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-ECDC, l-EMA, l-EFSA jew lECHA, gruppi ta’ esperti u laboratorji ta’ referenza tal-UE kif ukoll ma’ korpi
internazzjonali bħall-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.
 Fuq il-bażi tal-parir xjentifiku, il-programm l-UE għas-Saħħa se jiżgura l-akkwist
strateġiku għal oġġetti bħal bijoċidi (diżinfettanti), reaġenti għall-ittestjar, tagħmir
protettiv, mediċini essenzjali, tagħmir mediku, reaġenti dijanjostiċi (pereż. appoġġ għatteħid tan-nifs, CT scanners) u oġġetti rilevanti oħra (bħal materjal ta’ injezzjoni u faxex
sterili). Se jkollu l-għan li jistabbilixxi provvista f’waqtha ta’ kontromiżuri xierqa għal
mard ewlieni li jittieħed, disponibbli meta meħtieġ għall-Istati Membri. Il-programm se
jipprovdi wkoll inċentivi għall-iżvilupp, il-produzzjoni u l-użu ta’ vaċċini fl-Unjoni u biex
titnieda mill-ġdid il-produzzjoni tal-UE ta’ mediċini u ta’ ingredjenti farmaċewtiċi /
prekursuri attivi.
 Il-programm il-ġdid se jappoġġa l-isforzi tar-rescEU biex jissaħħaħ il-Korp Mediku
Ewropew billi jissussidja gruppi ta’ esperti permanenti. Filwaqt li jibni fuq l-esperjenza
mill-qasam veterinarju, se jissussidja esperti tas-saħħa u l-loġistika u, fejn rilevanti,
persunal mediku li jista’ jiġi attivat fi kwalunkwe mument u jintbagħtu madwar l-UE biex
jipprovdi pariri u għarfien espert. It-timijiet se jkunu appoġġati b’tagħmir (pereż.
laboratorji mobbli).
 Il-programm se jappoġġa wkoll il-koordinazzjoni bejn l-infrastrutturi tal-kura tas-saħħa u
l-kapaċità tal-laboratorji mediċi u veterinarji madwar l-Unjoni, fosthom it-tħejjijiet għallistabbiliment ta’ infrastruttura Ewropea għall-iskambju ta’ informazzjoni dwar
possibbiltajiet ta’ kura kritika. Il-programm se jistabbilixxi sistema sempliċi biex tappoġġa
l-akkwist konġunt transfruntier ta’ prodotti, għodod u servizzi li juru valur miżjud ċar talUE għall-kollaborazzjoni tas-sistemi tas-saħħa.
 Il-programm l-UE għas-Saħħa se jgħin biex jitwarrab finanzjament għal interventi
ewlenin fis-Saħħa elettronika flimkien ma’ finanzjament fil-Programm Ewropa Diġitali,
inkluż l-appoġġ tal-użu ta’ data għall-kura tas-saħħa, ir-riċerka u t-tfassil tal-politika (filkuntest tal-Ispazju tad-Data Ewropea dwar is-Saħħa) permezz ta’ clouds jew infrastrutturi
oħra u teknoloġiji intensivi tad-data bħal għodod ta’ intelliġenza artifiċjali. Se jappoġġa lużu akbar tat-telesaħħa, inkluż l-użu u t-tisħiħ tal-mudell tat-telemediċina ta’ Networks ta’
Referenza Ewropej. Se jgħin biex jiġu żviluppati punti ta’ riferiment Ewropej u
soluzzjonijiet transnazzjonali.
 Il-programm se jgħin fil-prevenzjoni ta’ mard, anki permezz ta’ appoġġ lill-Istati Membri
fil-politiki tagħhom u fuq il-bażi tal-gwida teknika u għażliet politiċi b’saħħithom, dwar
il-prevenzjoni u l-promozzjoni ta’ stil ta’ ħajja tajjeb għas-saħħa. Se jgħin fil-ġbir u lkondiviżjoni xierqa ta’ sorsi ta’ data u intelligence disponibbli fis-servizzi, l-aġenziji talUE kif ukoll korpi nazzjonali u internazzjonali relatati mas-saħħa u jippromwovi l-aħjar
prattiki bbażati fuq l-evidenza fil-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ mard.
 L-azzjoni fuq il-prevenzjoni se tkun ibbażata fuq approċċ veru ta’ “Saħħa Waħda” għallmard u se tinkludi l-bini ta’ għarfien u fehim tal-evoluzzjoni taż-żoonożi, u żoonożi
potenzjali.
 Il-programm se jappoġġa azzjonijiet li jtejbu l-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet, li
jittestjaw malajr u b’mod korrett għall-infezzjonijiet u li jiddijanjostikaw l-infezzjonijiet, li
jittrattaw lill-pazjenti bl-użu tal-antimikrobiċi xierqa u li jnaqqsu l-użu mhux xieraq u
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perikoluż tal-antimikrobiċi fl-oqsma kollha. Komponent internazzjonali se jiżgura li lpolitika tas-saħħa Ewropea tkun marbuta ma’ żviluppi internazzjonali u tikkomplementa
b’mod utli l-azzjonijiet dwar kwistjonijiet ta’ tħassib reġjonali u globali.

Kumplimentarjetà mal-UE u politiki nazzjonali
 Il-prinċipju ewlieni se jkun li l-programm il-ġdid se jkun il-katalizzatur għal approċċi
ġodda mill-aħjar prattiki jew soluzzjonijiet innovattivi, jew riżultati ta’ proġetti ta’ riċerka
billi jgħinhom jagħmlu proġetti pilota u jittestjawhom fil-livell tal-popolazzjoni
suxxettibbli qabel l-introduzzjoni fuq skala sħiħa. Il-programm il-ġdid se jinteraġixxi
wkoll mal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Filwaqt li l-Faċilità se tipprovdi inċentivi
għal riformi ġodda, il-programm il-ġdid programm l-UE għas-Saħħa jista’ jappoġġa lkoordinazzjoni tal-implimentazzjoni madwar l-Istati Membri.
 Il-programm il-ġdid se jkollu l-għan li jikseb eżiti li huma direttament iffukati fuq issaħħa. B’hekk, se joħloq sinerġiji u se jgħin biex is-saħħa tiġi integrata fi programmi oħra
tal-UE bħall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus,
Orizzont Ewropa, il-Programm Ewropa Diġitali, il-Programm tas-Suq Uniku u l-politika
agrikola komuni. B’mod partikolari, il-programm il-ġdid se jaħdem ma’ rescEU, li huwa
ffukat fuq kapaċitajiet diretti għar-rispons għall-kriżijiet, il-bini ta’ riżervi, l-iskjerament u
t-tqassim ta’ tagħmir u persunal f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza u jkun komplementari
għalih, billi jipprovdi l-kontribuzzjonijiet tas-saħħa meħtieġa.
 Il-programm il-ġdid se jaħdem mal-Istati Membri, filwaqt li jirrispetta t-tqassim talkompetenzi stabbilit fl-Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
u jibni fuq mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni eżistenti, billi jiffoka fuq aspetti strateġiċi u
transfruntiera.
 Il-komplementarjetà mal-outputs tal-aġenziji kkonċernati se tibbenefika minn investimenti
minn dan il-programm, b’mod partikolari fid-dawl tat-trasferiment tal-aħjar prattiki,
protokolli għas-sorveljanza jew programmi għall-bini tal-kapaċità.
 Il-programm il-ġdid se jappoġġa wkoll l-isforzi komuni tal-Unjoni u tal-Istati Membri
tagħha fl-iżgurar tad-disponibbiltà ta’ riżorsi mediċi (mediċini, vaċċini, riżorsi umani,
tagħmir), f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-programm futur rescEU.

Aspetti Finali
 Il-pakkett finanzjarju addizzjonali mmobilizzat minn Next Generation EU se jkun ta’ EUR
7,7 biljuni.
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IL-MEKKANIŻMU TAL-UNJONI GĦALL-PROTEZZJONI
ĊIVILI / rescEU
Objettiv: It-tisħiħ tal-kapaċità ta’ rispons tal-mekkaniżmu tal-Unjoni
għall-protezzjoni ċivili
Mekkaniżmu: Għotjiet u akkwist
Ħtiġijiet tal-kriżi u impatt mistenni
 Il-kapaċitajiet tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili / rescEU se jippermettu
lill-UE u lill-Istati Membri jkunu mħejjija aħjar u kapaċi jirreaġixxu malajr u b’mod
flessibbli fi kriżijiet, b’mod partikolari dawk b’impatt qawwi fid-dawl tat-tfixkil potenzjali
tal-ekonomiji u s-soċjetajiet tagħna, kif jidher ċar fl-emerġenza tal-COVID-19. Għalkemm
relattivament rari, emerġenzi u katastrofi fuq skala kbira jistgħu jikkawżaw ħsara serja u
fit-tul għall-ekonomiji u s-soċjetajiet tagħna, u għalhekk jeħtieġu livell ferm akbar ta’
ppjanar u tħejjija.
 Fuq il-bażi tat-tagħlimiet meħuda mill-kriżi, il-kapaċitajiet estiżi ta’ rescEU jenħtieġ li
jippermettu lill-UE tiżviluppa u takkwista kapaċità ta’ ħażna flimkien ma’ kapaċità ta’
dispaċċ rilevanti (bħal faċilitajiet ta’ mħażen, mezzi ta’ trasport u sostenn loġistiku
ġenerali).
 L-iżgurar ta’ rispons kumplessiv effettiv tal-UE għal emerġenzi fuq skala kbira, rescEU
jeħtieġ flessibbiltà massima u kapaċità reali li wieħed jaġixxi fil-livell tal-UE, inkluża lflessibbiltà baġitarja u operazzjonali u r-razzjonalizzazzjoni, f’sitwazzjonijiet meta l-Istati
Membri ma jkunux jistgħu jagħmlu dan.
 Il-programm aġġornat se jagħti wkoll lill-Unjoni kapaċitajiet u infrastruttura loġistika
profiċjenti li tista’ tipprovdi għal tipi differenti ta’ emerġenza, inklużi dawk b’komponent
ta’ emerġenza medika. Dan jinvolvi mekkaniżmi li jippermettu lill-UE:






Takkwista, tikri, tieħu b’lokazzjoni u taħżen kapaċitajiet identifikati ta’ rescEU;
Iddaħħal prodotti u persunal minn barra l-UE u tiskjerahom fl-UE;
Tittrasporta malajr kemm jista’ jkun prodotti u persunal minn diversi punti madwar lUE għal punti oħra fejn il-prodotti u l-persunal huma meħtieġa. Għarfien espert li
jista’ jkun skjerat internazzjonalment għal kull tip ta’ diżastru (inklużi “esperti mediċi
pronti” – tobba speċjalisti, infermiera, epidemjologi, intensivisti u timijiet mediċi ta’
emerġenza integrati mgħammra sew);
Tittrasferixxi malajr vittmi ta’ diżastri/pazjenti għal fejn ikunu jistgħu jirċievu l-kura
b’mod l-aktar effiċjenti meta l-kapaċitajiet lokali u nazzjonali ma jkunux jistgħu
jlaħħqu. Infrastruttura bħal din se tinkludi sistema ta’ faċilitajiet ta’ kura disponibbli
madwar l-Istati Membri.

 Il-mekkaniżmu se jinkludi sistema ta’ komunikazzjoni diretta u mtejba li tkun aċċessibbli
għall-Istati Membri kollha, sabiex l-assi rilevanti jkunu jistgħu jiġu attivati fi żmien qasir
fi kwalunkwe mument.
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 Il-komponent tat-tħejjija u tar-rispons internazzjonali se jittejjeb ukoll sabiex ilkapaċitajiet ikunu jistgħu jintużaw ukoll barra mill-UE.

Implimentazzjoni
 L-UE se tkun tista’ takkwista direttament, tiffinanzja u tistabbilixxi kapaċitajiet strateġiċi
adegwati ta’ rescEU, il-ħżin loġistiku u t-trasport loġistiku, kif ukoll infrastruttura ta’
ġestjoni ta’ informazzjoni ta’ emerġenza interkonnessa li tkun tista’ tkopri kwalunkwe tip
ta’ emerġenza, li tista’ tintuża taħt l-awspiċji ta’ rescEU. Dawn il-kapaċitajiet strateġiċi se
jkunu supplimentari għal dawk tal-Istati Membri. Jenħtieġ li jkunu lokalizzati fit-territorji
ta’ bosta Stati Membri tal-UE b’tali mod li jiżguraw l-aktar kopertura ġeografika effettiva
f’rispons għal emerġenza. Il-baġit tal-UE jġarrab kostijiet ta’ dħul/ħruġ/trasport kif ukoll
kostijiet ta’ ħżin u finanzjarji.
 Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista’ takkwista, tikri jew tieħu b’lokazzjoni kapaċità
loġistika u ta’ trasport (kapaċità ta’ trasport bl-ajru/trasport bi skopijiet multipli). Dan
jippermetti lill-UE tirreaġixxi għal kwalunkwe tip ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza fl-UE u
f’pajjiżi terzi (inkluża dik medika: it-trasferiment ta’ vittmi ta’ diżastri, pazjenti, tobba,
Timijiet Mediċi Ewropej, ripatrijazzjonijiet, kif ukoll kwalunkwe tip ta’ merkanzija
relatata ma’ rispons ta’ emerġenza). Il-ħżin tal-assistenza u l-kapaċità tat-trasport jenħtieġ
li jkunu interkonnessi b’mod strateġiku biex iżidu l-veloċità tal-forniment u jiżguraw ilfunzjonament tajjeb tal-katina tal-provvista.
 Il-proċeduri amministrattivi se jinżammu minimi sabiex jitnaqqas il-piż u d-dewmien fliskjerament, li huwa kruċjali f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza.
 Il-mekkaniżmu rescEU se jkollu dispożizzjonijiet li jippermettu flessibbiltà baġitarja,
fosthom programmazzjoni pluriennali għal komponent ta’ prevenzjoni u tħejjija u liżgurar ta’ disponibbiltà immedjata u flessibbiltà ta’ fondi għal rispons . Kif intwera
b’mod ċar mill-kriżi tal-COVID-19, l-emerġenzi huma min-natura tagħhom imprevedibbli
u mhux mifruxa b’mod ugwali tul perjodu ta’ programmazzjoni; iżda meta sseħħ
emerġenza, il-ħeffa tar-rispons hija essenzjali.

Kumplimentarjetà mal-UE u politiki nazzjonali
 Il-mekkaniżmu msaħħaħ tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili / rescEU se jkun fil-qalba ta’
approċċ ta’ ġestjoni ta’ emerġenza aktar integrat. Permezz taċ-Ċentru Ewropew ta’
Ġestjoni tal-Emerġenza tagħha, se jkun il-punt uniku ta’ servizz operazzjonali li
jiġġestixxi l-kapaċitajiet strateġiċi tal-UE u li jipprovdi rispons rapidu u effettiv għal kull
tip ta’ kriżi fuq skala kbira.
 Se jservi lill-Istati Membri kollha f’setturi differenti, b’tipi differenti ta’ kapaċitajiet
strateġiċi ta’ rescEU, skont is-sitwazzjoni ta’ kriżi. Jenħtieġ li l-kapaċitajiet loġistiċi
proprji tiegħu jkunu suffiċjenti għat-trasferiment ta’ merkanzija, persunal mediku u
pazjenti sal-grad meħtieġ minn kwalunkwe Stat f’diffikultà, li jwassal b’mod f’waqtu
valur miżjud tal-UE tanġibbli.
 Se tiġi żgurata l-komplementarjetà tal-komponent rescEU tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni
għall-Protezzjoni Ċivili, u b’mod partikolari l-ħażna ta’ emerġenza tiegħu, ma’ azzjonijiet
oħra ta’ tħejjija ffinanzjati mill-UE. Se jkun ibbażat fuq kriterji speċifiċi, bħall-kategoriji
ta’ oġġetti koperti (qasam speċjalizzat, ħtiġijiet ġeneriċi, oġġetti tajbin għall-persuni talewwel rispons, eċċ.).
13

Aspetti Finali
 Il-pakkett finanzjarju addizzjonali mmobilizzat minn Next Generation EU għal rescEU se
jkun ta’ EUR 2 biljuni.
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