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MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
Obiectivul: sprijin pentru investițiile și reformele ce vizează sporirea
rezilienței economiilor UE și promovarea creșterii durabile
Mecanismul: granturi și împrumuturi
Necesitățile rezultate în urma crizei și impactul preconizat
 Criza cauzată de COVID-19 va afecta grav toate statele membre ale UE. Cu toate acestea,
impactul și consecințele crizei vor diferi de la un stat membru la altul. Scopul
Mecanismului de redresare și reziliență va fi de a îmbunătăți reziliența economiilor
statelor membre, de a reduce impactul economic și social al crizei și de a sprijini
redresarea, promovând, în același timp, tranziția verde și digitală, evitând astfel o
subminare a convergenței dintre statele membre din cauza crizei.
 Impactul pe termen scurt al crizei cauzate de COVID-19 va depinde în mod esențial de

durata și asprimea măsurilor de izolare, de structura producției și de măsurile de politică
economică luate pentru a atenua impactul imediat al crizei. Consecințele pe termen mediu
și lung ale crizei vor depinde de cât de repede se vor redresa economiile statelor membre
după criză, lucru care, la rândul său, depinde de reziliența economiilor lor și de capacitatea
de a lua măsurile adecvate. Având în vedere pozițiile de plecare fiscale inegale, ratele de
infectare a populației și gradele de urgență sanitară publică foarte diferite, există un risc
real de amplificare suplimentară a divergențelor din UE ca urmare a crizei cauzate de
COVID-19. Acest lucru ar fi foarte costisitor din punct de vedere economic, social și
politic și, dacă nu se vor lua măsuri, redresarea nu va fi durabilă.
 Mecanismul de redresare și reziliență va oferi sprijin financiar la scară largă pentru

investiții și reforme, inclusiv pentru tranziția verde și digitală, care vizează sporirea
rezilienței economiilor și pregătirea acestora să facă față mai bine provocărilor viitorului.
Acesta va ajuta statele membre să abordeze provocările cu care se confruntă și mai acut
după criză. Este esențial faptul că mecanismul va asigura, de asemenea, că aceste investiții
și reforme se vor concentra pe provocările și nevoile de investiții legate de tranziția verde
și digitală, asigurând astfel o redresare durabilă. Prin urmare, mecanismul va contracara
posibilele tendințe de a pune pe plan secundar investițiile pe termen mai lung în
transformarea verde și digitală a economiilor noastre după încheierea crizei. Mecanismul
va fi însoțit de o ofertă de sprijin tehnic semnificativ.

Implementare
 Mecanismul va avea o capacitate de acțiune semnificativă și va fi un program-cheie al
instrumentului Next Generation EU, ca parte a cadrului financiar multianual revizuit.
Acesta va furniza atât granturi, cât și împrumuturi pentru finanțarea nevoilor de investiții
și în materie de reforme.
 Mecanismul de redresare și reziliență va fi integrat în semestrul european. Statele membre
vor prezenta planuri naționale de redresare și reziliență ca parte a programelor lor
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naționale de reformă. Aceste planuri vor conține agenda lor de investiții și reforme pentru
anii următori, precum și pachetele de investiții și reforme care ar urma să fie finanțate în
cadrul mecanismului. Comisia va evalua planurile pe baza impactului acestora asupra
durabilității competitive, rezilienței economice și sociale, creșterii durabile și tranziției
verzi și digitale a statelor membre.
 Alocarea resurselor va reflecta obiectivul instrumentului: facilitarea unei redresări
durabile, îmbunătățirea rezilienței economiilor UE și reducerea divergențelor economice
dintre statele membre. Nu va fi necesară nicio cofinanțare națională.

Complementaritatea cu politicile naționale și ale UE
 Mecanismul va face parte din semestrul european. Investițiile prezentate în planurile de

redresare și reziliență ar trebui să fie coerente cu strategiile pe termen lung ale Uniunii, în
special cu Pactul verde european și cu transformarea digitală, cu planurile naționale ale
statelor membre privind energia și clima, precum și cu planurile privind tranziția justă, ori
de câte ori acest lucru este relevant.
 Mecanismul va fi complementar asistenței în materie de redresare pentru coeziune
(REACT-UE), care va viza acțiunile pe termen mai scurt de remediere a consecințelor
crizei în ceea ce privește piețele forței de muncă, asistența medicală și IMM-urile (sprijin
sub formă de lichidități și pentru solvabilitate), precum și investițiilor esențiale în tranziția
verde și digitală pentru a oferi sprijin imediat și direct economiilor statelor membre.
Mecanismul de redresare și reziliență va sprijini acele investiții și reforme care vor avea
un impact de durată asupra productivității și rezilienței economiilor statelor membre.
 Statele membre vor indica în planurile lor naționale de redresare și reziliență finanțarea
existentă sau planificată în cadrul altor politici ale Uniunii și modul în care se va asigura
complementaritatea acestor investiții. Decizia de a oferi sprijin financiar unui anumit stat
membru în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență va lua în considerare măsurile
finanțate din alte fonduri și programe ale Uniunii, evitând astfel dubla finanțare. În fine,
investițiile și reformele care vor beneficia de contribuții financiare în cadrul Mecanismului
de redresare și reziliență vor fi identificate în contextul semestrului european, asigurând
astfel adiționalitatea și facilitând monitorizarea punerii lor în aplicare.

Aspectele financiare
Pachetul financiar al Mecanismului de redresare și reziliență mobilizat prin instrumentul Next
Generation EU va fi de 560 de miliarde EUR, din care 310 miliarde EUR pentru granturi și
250 de miliarde EUR pentru împrumuturi.

2

ASISTENȚĂ ÎN MATERIE DE REDRESARE PENTRU
COEZIUNE
ȘI TERITORIILE EUROPEI (REACT-UE)
Obiectivul: investiții în acțiuni pe termen scurt de remediere a
consecințelor crizei
Mecanismul: în principal granturi
Necesitățile rezultate în urma crizei și impactul preconizat
 Politica de coeziune va fi crucială pentru asigurarea unei redresări echilibrate, evitându-se
amplificarea asimetriilor și divergențelor dintre statele membre și în interiorul lor. Aceasta
va oferi sprijin statelor membre și regiunilor celor mai afectate de epidemia de
COVID-19. Noua inițiativă REACT-UE are ca scop sporirea sprijinului acordat statelor
membre, reducând astfel decalajul dintre măsurile luate ca prim răspuns și redresarea pe
termen mai lung.
 REACT-UE va oferi finanțare suplimentară celor mai importante sectoare, sprijinind
acțiunile de remediere a consecințelor crizei care vor fi necesare pentru a pune bazele unei
redresări verzi, digitale și reziliente.
 Acest lucru va implica investiții pentru redresarea piețelor forței de muncă, inclusiv prin
subvenții pentru ocuparea forței de muncă, sisteme de șomaj parțial și măsuri de sprijinire
a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, sprijin pentru sistemele de sănătate și
furnizarea de sprijin esențial sub formă de lichidități pentru capitalul circulant
întreprinderilor mici și mijlocii. Acest sprijin va fi disponibil în toate sectoarele
economice, inclusiv pentru sectoarele turismului și culturii, care sunt extrem de afectate;
având în vedere că acestea reprezintă o parte foarte mare a unora dintre economiile UE
cele mai afectate de criza cauzată de COVID-19, REACT-UE poate, de asemenea, să
contrabalanseze tendințele de accentuare a divergențelor în Uniune.
 Sprijinul suplimentar poate fi utilizat și pentru a investi în tranziția necesară pentru a
respecta Pactul verde european și în tranziția digitală, ca parte a măsurilor de remediere a
consecințelor crizei, în vederea consolidării investițiilor semnificative în aceste domenii
care sunt efectuate deja și care sunt planificate prin programele de coeziune.
 De asemenea, epidemia de COVID-19 afectează grav persoanele cele mai vulnerabile din
societatea noastră. Prin urmare, o parte din resursele suplimentare poate fi utilizată și
pentru a sprijini persoanele care suferă de deprivare alimentară și materială.

Implementare
 Programele politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 funcționează la viteză de

croazieră. Acestea sunt adaptabile și flexibile, în special ca urmare a modificărilor
efectuate în pachetele privind Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus. Acestea
vor continua să suporte costurile proiectelor eligibile până la sfârșitul anului 2023.
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 În cadrul RECT-EU, se va acorda sprijin suplimentar actualelor programe de coeziune

pentru măsurile esențiale de remediere a consecințelor crizei în 2020, 2021 și 2022.
Angajamentele suplimentare vor fi puse în aplicare prin modificări ale programelor sau
printr-un nou program dedicat, prezentat de statele membre și adoptat de Comisie.
 Resursele suplimentare vor fi alocate pe baza gravității impactului economic și social al
crizei și a prosperității relative a statelor membre. Se va menține flexibilitatea
suplimentară oferită prin intermediul Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus.
Acest lucru include simplificarea procedurilor, posibilitatea de a transfera resurse între
fonduri și categorii de regiuni, precum și o relaxare a normelor privind cofinanțarea,
permițând astfel finanțarea integrală din bugetul UE.

Complementaritatea cu politicile naționale și ale UE
 REACT-UE va fi complementar Mecanismului de redresare și reziliență și sprijinului
existent acordat politicii de coeziune. REACT-UE va viza acțiunile pe termen mai scurt de
remediere a consecințelor crizei în ceea ce privește piețele forței de muncă, asistența
medicală și IMM-urile (sprijin sub formă de lichidități pentru capitalul circulant), precum
și investițiile esențiale în tranziția verde și digitală pentru a furniza sprijin imediat și direct
economiilor statelor membre, în timp ce Mecanismul de redresare și reziliență va sprijini
acele investiții și reforme care vor avea un impact de durată asupra productivității și
rezilienței economiei statelor membre.
 REACT-UE va fi, de asemenea, complementar propunerilor privind viitoarele programe
ale politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027. Aceste propuneri sunt în curs de
ajustare pentru a oferi un sprijin mai puternic investițiilor în domenii precum reziliența
sistemelor de sănătate naționale, în sectoare precum turismul și cultura sau în ceea ce
privește măsurile privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, educația și
competențele și măsurile de combatere a sărăciei în rândul copiilor. Acestea vor asigura,
de asemenea, un sprijin adecvat întreprinderilor mici și mijlocii. Propunerile vor prevedea
un grad mai mare de flexibilitate în ceea ce privește transferurile între fonduri și vor
introduce noi dispoziții care să permită o reacție rapidă în situații de urgență. O revizuire a
alocărilor naționale în materie de coeziune în 2024 va asigura un sprijin suplimentar
adecvat pentru statele membre și regiunile cele mai afectate, ținând seama de cele mai
recente statistici naționale și regionale disponibile.

Aspectele financiare
 Resursele pentru REACT-UE vor fi de 55 de miliarde EUR, care vor fi angajate în 2020,

2021 și 2022.
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INVEST EU
(CARE INCLUDE UN MECANISM DE INVESTIȚII
STRATEGICE)
Obiectivul: mobilizarea investițiilor pentru a sprijini redresarea și
creșterea pe termen lung, inclusiv un nou mecanism de promovare a
investițiilor în lanțurile valorice europene strategice
Mecanismul: provizionarea de garanții bugetare
Necesitățile rezultate în urma crizei și impactul preconizat
 Programul InvestEU este foarte potrivit pentru a furniza finanțare de urgență și a sprijini
politicile Uniunii în procesul de redresare de pe urma unei crize economice profunde.
Acest lucru a fost confirmat de experiența dobândită în ceea ce privește execuția Fondului
european pentru investiții strategice și a instrumentelor financiare — precursoarele
InvestEU — în urma crizei financiare precedente.
 În ceea ce privește criza actuală, alocarea pe piață a resurselor financiare nu este pe deplin
eficientă, iar riscurile percepute afectează în mod semnificativ fluxul de investiții private.
Incertitudinea profundă compromite în prezent calitatea informațiilor privind piața
financiară și capacitatea creditorilor de a evalua viabilitatea întreprinderilor și a
proiectelor de investiții. Dacă nu se vor lua măsuri de diminuare a riscurilor, acest lucru va
putea crea o aversiune persistentă față de riscuri în ceea ce privește proiectele de investiții
private și ar putea contribui la o „criză a creditelor”. În astfel de circumstanțe, ar trebui
exploatată caracteristica esențială a programului InvestEU, deosebit de valoroasă, ce
constă în eliminarea riscurilor privind proiectele pentru a atrage finanțare privată.
 Un program InvestEU consolidat va putea oferi un sprijin crucial întreprinderilor pe
perioada redresării și, în același timp, va asigura faptul că investitorii investesc puternic în
prioritățile de politică pe termen mediu și lung ale Uniunii, cum ar fi Pactul verde
european și provocarea legată de digitalizare. Acesta va spori capacitatea de asumare a
riscurilor a Grupului Băncii Europene de Investiții și a băncilor naționale de promovare, în
sprijinul redresării economice.
 Programul va fi consolidat și printr-un Mecanism de investiții strategice, care se va

concentra pe crearea de lanțuri valorice reziliente, în conformitate cu agenda strategică a
Uniunii și cu noua strategie industrială prezentată de Comisie. Astfel de proiecte ar putea
include proiecte importante de interes european comun sau proiecte cu caracteristici
similare, de exemplu în industria farmaceutică.
 Un astfel de mecanism este deosebit de important în situația de după încheierea crizei,

deoarece s-ar putea ca unele state membre să nu aibă mijloacele financiare necesare pentru
a sprijini proiecte de acest tip prin ajutoare de stat naționale și, totodată, multe proiecte
sunt transfrontaliere și necesită o abordare europeană. Noul mecanism va contribui la
depășirea acestor dificultăți.
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Implementare
 Colegiuitorii au convenit deja asupra caracteristicilor a patru componente de politică ale

InvestEU, dar capacitatea financiară a acestora va fi întărită. Capacitatea de a asigura
finanțare a Grupului Băncii Europene de Investiții și a celorlalți parteneri de implementare
va fi consolidată în consecință.
 Noul Mecanism de investiții strategice va fi cea de a cincea componentă din cadrul
fondului InvestEU, reprezentând o parte importantă a pachetului de redresare.
Mecanismul va sprijini crearea și dezvoltarea de lanțuri valorice puternice și reziliente în
întreaga UE. Prin faptul că vizează lanțurile valorice din UE, mecanismul va consolida
autonomia strategică a economiei Uniunii, oferind în același timp, din interiorul UE,
resursele necesare pentru ca întreprinderile importante din punct de vedere strategic să
prospere și să se dezvolte. Mecanismul va viza întreprinderile stabilite și care desfășoară
în Uniunea Europeană activități care au o importanță strategică și se încadrează în domenii
precum infrastructurile și tehnologiile critice și furnizarea de asistență medicală critică. În
plus, acesta va sprijini lanțurile valorice strategice, de exemplu în domeniul sănătății
inteligente, al internetului industrial al obiectelor, al industriei cu emisii scăzute de CO2 și
al securității cibernetice. Este posibil ca astfel de operațiuni să fie în mod inerent mai
riscante în mediul de afaceri de după COVID, deoarece promotorii vor fi mai expuși
riscului asociat cererii sau ofertei. Prin urmare, investițiile pe termen lung vor juca un rol
crucial în consolidarea întreprinderilor care pun în aplicare proiecte de o mare importanță
strategică.

Complementaritatea cu politicile naționale și ale UE
 Mecanismul de investiții strategice va fi complementar Instrumentului de sprijin pentru
solvabilitate din cadrul Fondului european pentru investiții strategice. Instrumentul de
sprijin pentru solvabilitate este un instrument temporar de acordare de sprijin imediat,
menit să ofere sprijin pentru acoperirea nevoilor în materie de solvabilitate ale
întreprinderilor celor mai afectate de criza cauzată de COVID-19, cu scopul de a le ajuta
să-și recapete poziția de capital, ca măsură de răspuns la criză.
 Mecanismul de investiții strategice va avea o abordare orientată mai spre viitor,
contribuind la crearea de piețe după criză, prin concentrarea sprijinului pe proiectele
relevante pentru obținerea autonomiei strategice în lanțurile valorice esențiale pe piața
unică, sprijinind extinderea proiectelor UE prin investiții transfrontaliere.

Aspectele financiare
 Contribuția financiară

suplimentară din instrumentul Next Generation EU, de
15,3 miliarde EUR pentru componentele de politică existente și de 15 miliarde EUR
pentru componenta reprezentată de Mecanismul de investiții strategice, va duce la o dotare
totală a InvestEU cu fonduri în valoare de 30,3 miliarde EUR. Acest lucru va face posibil
un nivel de garantare de 72 de miliarde EUR, ceea ce va permite un nivel total al
investițiilor de până la 400 de miliarde EUR.
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INSTRUMENTUL DE SPRIJIN PENTRU SOLVABILITATE
Obiectivul: mobilizarea investițiilor private pentru a oferi sprijin pentru
solvabilitate întreprinderilor viabile afectate de criză
Mecanismul: provizionarea unei garanții bugetare
Necesitățile rezultate în urma crizei și impactul preconizat
 În prezent, întreprinderile primesc un ajutor substanțial sub formă de lichidități pentru a le

ajuta să depășească perioada de criză, în principal din bugetele naționale, în cadrul
sprijinului temporar acordat economiei în contextul COVID-19 prin intermediul
ajutoarelor de stat. Cu toate acestea, ca urmare a crizei, tot mai multe întreprinderi care
altfel ar fi fost viabile se vor confrunta cu probleme de solvabilitate, iar sprijinul sub
formă de lichidității nu va fi suficient. Acest lucru este legat parțial de faptul că sprijinul
sub formă de lichidități ia, de regulă, forma împrumuturilor, ceea ce poate slăbi și mai
mult bilanțurile întreprinderilor, deoarece multe societăți s-au confruntat cu o creștere
constantă a efectului de levier în ultimii ani. Acest lucru înseamnă că multe dintre
întreprinderile din UE aveau temelii financiare relativ șubrede când au intrat în criză și
este probabil să înregistreze o deteriorare rapidă a câștigurilor și a pozițiilor de capitaluri
proprii pe măsură ce recesiunea își continuă cursul.
 Estimările inițiale indică faptul că, în cazul în care se materializează scenariul economic

de bază din previziunile de primăvară, pierderile totale care vor fi suportate de
întreprinderile cu peste 20 de angajați ar putea fi de 720 de miliarde EUR până la sfârșitul
anului. Aceste pierderi ar crește până la aproximativ 1,2 mii de miliarde EUR dacă se
materializează scenariul de criză. Întreprinderile pot contrabalansa parțial pierderile
suferite prin utilizarea activelor lichide și a capitalului circulant, însă, în multe cazuri,
aceste rezerve nu vor fi suficiente. Estimările arată că între 35 % și 50 % din firmele cu
peste 20 de angajați s-ar putea confrunta cu deficite de capital circulant până la sfârșitul
anului, în funcție de scenariul care se va materializa: cel central sau cel de criză. Aceasta
înseamnă că un număr de până la 260 000 de întreprinderi europene, care au în total
aproximativ 35 de milioane de angajați, s-ar putea confrunta cu un deficit de finanțare în
cazul scenariului pesimist. În general, majoritatea ecosistemelor industriale europene se
bazează pe lanțuri complexe de aprovizionare răspândite în toate statele membre, pe piața
unică. Dacă nu vor fi corectate, aceste deficite de capital pot conduce la o perioadă
prelungită de investiții mai reduse și de creștere a ratei șomajului. Impactul deficitului de
capital va fi inegal între sectoare, între ecosistemele industriale și între statele membre,
ceea ce va duce la divergențe în cadrul pieței unice și la o deteriorare durabilă a
potențialului nostru de producție și a capacității de a ieși din recesiune.
 Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate este un instrument nou și temporar, instituit ca

parte a Fondului european pentru investiții strategice pentru a evita deficitele de capital
masive și posibilele intrări în incapacitate de plată din cauza crizei cauzate de COVID-19
a unor întreprinderi care altfel ar fi fost viabile. Acesta va contribui la mobilizarea
resurselor private pentru sprijinirea întreprinderilor europene viabile în vederea
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soluționării problemelor de solvabilitate. Instrumentul va fi temporar și va viza exclusiv și
strict abordarea impactului COVID-19.
 În unele state membre, statul va fi în măsură să intervină pentru a sprijini întreprinderile

respective. În altele, capacitatea de acordare de sprijin din partea statului va fi mai
limitată. Efectele economice ale pandemiei de COVID-19 au fost, de asemenea, diferite de
la un stat membru la altul. Dacă nu vor fi remediate, astfel de diferențe vor duce la o
denaturare permanentă a condițiilor de concurență echitabile și la o accentuare
suplimentară a diferențelor economice din cadrul Uniunii. Instrumentul de sprijin pentru
solvabilitate va contrabalansa aceste denaturări și va sprijini buna funcționare a pieței
unice.

Implementare
 Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate va oferi Grupului Băncii Europene de Investiții
o garanție a Uniunii în vederea mobilizării de capital privat pentru sprijinirea
întreprinderilor eligibile afectate de criza cauzată de COVID-19.
 Deși se va asigura faptul că toate statele membre și toate sectoarele pot beneficia de
garanția Uniunii, utilizarea garanției Uniunii va fi direcționată către statele membre și
sectoarele cel mai puternic afectate de criza cauzată de COVID-19, precum și către
întreprinderile din statele membre cu capacități mai reduse de acordare de sprijin pentru
solvabilitate.
 Grupul Băncii Europene de Investiții va utiliza garanția Uniunii pentru a reduce riscul la
care se expun investitorii privați atunci când investesc în întreprinderi eligibile, prin
furnizarea de garanții sau de finanțare vehiculelor investiționale (fondurilor gestionate
privat sau entităților cu scop special) care sunt gestionate în condiții comerciale,
mobilizând astfel resurse private pentru sprijinirea unor astfel de întreprinderi. Acest lucru
le va permite întreprinderilor eligibile să obțină capital nou de la investitori privați,
consolidându-și astfel baza de capital și eliminând riscurile la adresa solvabilității lor. Un
astfel de sistem de intermediere asigură faptul că numai administratorii independenți ai
vehiculelor investiționale vor fi cei care vor decide ce întreprinderi vor fi sprijinite.
Implicarea sectorului privat în calitate de investitori potențiali va permite ca furnizarea de
capital să fie mai bine direcționată, către întreprinderile cu adevărat viabile.

Complementaritatea cu politicile naționale și ale UE
 Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate este o completare imediată și temporară a unei
componente pentru IMM-uri consolidate din cadrul InvestEU, un pachet financiar de
coeziune consolidat destinat IMM-urilor, a Fondului de garantare COVID-19, care este în
curs de instituire de către Banca Europeană de Investiții, precum și a Mecanismului de
investiții strategice din cadrul InvestEU.
 Instrumentul ar urma să completeze politicile naționale pe care un număr limitat de state
membre le instituie în prezent, asigurând disponibilitatea sprijinului pentru solvabilitate în
întreaga Uniune. Condițiile instrumentelor ar trebui să fie în concordanță cu normele
privind ajutoarele de stat, pentru a asigura condiții de concurență echitabile și a facilita
posibile combinații cu sprijinul furnizat direct de către statele membre, ținându-se totodată
seama în mod corespunzător de natura europeană a instrumentului și de gestionarea
comercială a fondurilor.
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Aspectele financiare
Un pachet financiar de 31 de miliarde EUR va majora cu 66 de miliarde EUR garanția UE
prevăzută de cadrul financiar actual. Această garanție va permite mobilizarea încă din 2020 a
unor investiții de aproximativ 300 de miliarde EUR.
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PROGRAMUL EU4HEALTH
Obiectivul: investiții în securitatea sanitară și în reziliența sistemelor de
sănătate
Mecanismul: granturi și achiziții
Necesitățile rezultate în urma crizei și impactul preconizat
 EU4Health, un program în domeniul sănătății ambițios și de sine stătător, va reflecta
lecțiile învățate din criza cauzată de COVID-19 și din programele anterioare din domeniul
sănătății. Acesta poate contribui la construirea și reconstruirea capacităților de tratare și a
rezervelor de echipamente medicale și medicamente, oferind astfel sprijin pentru a face
față provocărilor viitoare în materie de sănătate. Noul program va fi un instrument-cheie
pentru a ajuta Europa să fie pregătită să facă față viitoarelor amenințări la adresa sănătății.
 Acesta va urmări crearea unui cadru cuprinzător pentru abordarea unor astfel de
amenințări la adresa sănătății, va stabili legături cu toate programele relevante ale UE
legate de sănătate și va stabili noi modalități de punere în aplicare a acțiunilor și de
asigurare a disponibilității unor contramăsuri și resurse medicale în cazul unor amenințări
majore la adresa sănătății.
 O primă componentă a programului va aborda problema securității sanitare. Aceasta va
oferi un cadru puternic, solid din punct de vedere juridic și dotat cu resurse financiare
adecvate pentru prevenire, pregătirea și răspunsul UE în caz de crize sanitare. Un astfel de
cadru va consolida capacitatea națională și a UE de planificare de contingență și le va
permite statelor membre să-și unească forțele în fața unor amenințări comune la adresa
sănătății, în special a unor amenințări transfrontaliere (inclusiv din afara UE), în cazul
cărora intervenția UE poate aduce o valoare adăugată tangibilă.
 O a doua componentă va sprijini o viziune pe termen mai lung de tipul „o singură
sănătate”, ce constă în îmbunătățirea rezultatelor în materie de sănătate prin intermediul
unor sisteme de sănătate eficiente și incluzive în statele membre, printr-o mai bună
prevenire și supraveghere a bolilor și prin îmbunătățirea promovării sănătății, accesului,
diagnosticării și tratării bolilor, precum și prin colaborarea transfrontalieră în domeniul
sănătății.
 Noul program va aborda și bolile netransmisibile. Acestea s-au dovedit a fi un factor
determinant important al mortalității în cazul contractării COVID-19.
 În plus, o serie de inițiative specifice ambițioase ar putea avea drept obiectiv eradicarea
anumitor boli și, de exemplu, ar putea viza reducerea cazurilor de cancer de col uterin și
de gripă sezonieră. Acestea ar contribui la prevenirea evenimentelor adverse evitabile și a
costurilor evitabile și ar reduce inegalitățile în materie de sănătate.
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Implementare
 Programul se va baza pe activitatea în curs, ca de exemplu cea privind Rețelele de
referință europene pentru boli rare și pentru prevenirea, pregătirea și gestionarea crizelor,
pentru a asigura o masă critică suficientă și economii de scară. Va sprijini convergența în
sens ascendent, va promova prevenirea, integrarea asistenței medicale și accesul egal la
asistență medicală.
 Programul va asigura investiții susținute în structurile și instrumentele necesare pentru
acordarea de sprijin operațional în UE pentru a face față crizelor sanitare, abordând
prevenirea, pregătirea și răspunsul și sprijinind o coordonare transsectorială veritabilă la
nivelul UE. Activitățile se vor desfășura în strânsă colaborare cu ECDC, EMA, EFSA sau
ECHA, cu grupurile de experți, cu laboratoarele de referință din UE și cu organismele
internaționale, precum Organizația Mondială a Sănătății.
 Pe baza avizelor științifice, programul EU4Health va asigura achizițiile strategice pentru
articole precum produsele biocide (dezinfectanții), reactivii pentru teste, echipamentele de
protecție, medicamentele, echipamentele medicale și reactivii de diagnosticare esențiali
(de exemplu, echipamente de acordare de ajutor pentru respirație, scanere CT) și alte
produse relevante (cum ar fi materialele pentru injecții și bandajele sterile). Programul va
viza instituirea unei aprovizionări în timp util cu măsuri adecvate de combatere a bolilor
transmisibile majore, care le vor fi disponibile statelor membre atunci când vor avea
nevoie de aceasta. Programul va oferi, de asemenea, stimulente pentru dezvoltarea,
producția și furnizarea de vaccinuri în Uniune și pentru relansarea producției UE de
medicamente și de ingrediente farmaceutice active/precursori activi.
 Noul program va sprijini eforturile rescEU de consolidare a Corpului medical european
prin subvenționarea unor echipe permanente de experți. Pe baza experienței din domeniul
veterinar, acesta va subvenționa experții din domeniile sănătății și logisticii și, după caz,
personal medical care să poată fi activat în orice moment în timp util și să poată fi trimis
oriunde în UE pentru a oferi consultanță și expertiză. Echipele vor fi sprijinite cu
echipamente (de exemplu, laboratoare mobile).
 Programul va sprijini, de asemenea, coordonarea dintre infrastructurile medicale și
capacitatea medicală și veterinară a laboratoarelor în întreaga Uniune, inclusiv pregătirile
pentru crearea unei infrastructuri europene pentru schimbul de informații privind
posibilitățile de asistență medicală critică. Programul va institui un sistem simplu de
sprijinire a achizițiilor comune transfrontaliere de produse, instrumente și servicii care
demonstrează o valoare adăugată a UE clară pentru colaborarea dintre sistemele de
sănătate.
 Programul EU4Health va contribui la alocarea de fonduri pentru intervenții esențiale în esănătate, care se vor adăuga finanțării din cadrul programului Europa digitală, inclusiv la
sprijinirea utilizării datelor pentru asistență medicală, cercetare și elaborarea de politici (în
contextul spațiului european al datelor medicale) prin tehnologii de tip cloud sau alte
infrastructuri și tehnologii bazate pe utilizarea intensivă a datelor, cum ar fi instrumentele
de inteligență artificială. Acesta va sprijini utilizarea sporită a serviciilor de sănătate la
distanță, inclusiv adoptarea și consolidarea modelului de telemedicină al Rețelelor
europene de referință. Programul va contribui la instituirea de criterii de referință
europene și de soluții transnaționale.
 Programul va contribui la prevenirea bolilor, inclusiv prin sprijinirea statelor membre în
politicile lor și pe baza orientărilor lor tehnice și a alegerilor lor politice puternice, în ceea
ce privește prevenția și promovarea unui stil de viață sănătos. Acesta va contribui la
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colectarea și la comunicarea adecvată a surselor disponibile de date și de date operative
între servicii, între agențiile UE, precum și între organismele naționale și internaționale
din domeniul sănătății și va promova cele mai bune practici bazate pe date concrete în
ceea ce privește prevenirea și gestionarea bolilor.
 Măsurile de prevenire se vor baza pe o veritabilă abordare a bolilor de tipul „o singură
sănătate” și vor include dezvoltarea cunoștințelor și înțelegerea evoluției zoonozelor,
precum și a eventualelor zoonoze.
 Programul va sprijini acțiunile de îmbunătățire a prevenirii și controlului infecțiilor, de
testare și diagnosticare rapide și corecte ale infecțiilor, de tratare a pacienților utilizând
antimicrobiene adecvate și de reducere a utilizării necorespunzătoare și periculoase a
antimicrobienelor în toate domeniile. O componentă internațională va asigura faptul că
politica europeană în domeniul sănătății ține pasul cu evoluțiile internaționale și
completează în mod util acțiunile întreprinse cu privire la chestiuni de interes regional și
global.

Complementaritatea cu politicile naționale și ale UE
 Principiul-cheie va consta în faptul că noul program va fi catalizatorul unor noi abordări
bazate pe cele mai bune practici, pe soluții inovatoare sau pe rezultatele unor proiecte de
cercetare, contribuind la pilotarea și testarea acestora la nivelul populației susceptibile
înainte de implementarea lor la scară completă. Noul program va interacționa, de
asemenea, cu Mecanismul de redresare și reziliență. Deși mecanismul va oferi stimulente
pentru efectuarea de noi reforme, noul program EU4Health poate sprijini coordonarea
punerii în aplicare între statele membre.
 Noul program va urmări obținerea de rezultate axate direct pe sănătate. Prin urmare,
acesta va crea sinergii și va contribui la integrarea sănătății în alte programe ale UE, cum
ar fi Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Orizont
Europa, programul Europa digitală, Programul privind piața unică și politica agricolă
comună. Noul program va interacționa și va fi complementar în special cu rescEU, care se
concentrează pe capacitățile de răspuns direct la criză, pe rezerve, pe mobilizarea și pe
trimiterea strategică de echipamente și personal în situații de urgență, prin asigurarea
contribuțiilor în materie de sănătate necesare.
 Se va asigura o colaborare între program și statele membre, cu respectarea repartizării
competențelor prevăzute la articolul 168 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene și pe baza mecanismelor de cooperare existente, punându-se accentul pe
aspectele strategice și transfrontaliere.
 Complementaritatea cu rezultatele agențiilor care au atribuții în domeniul sănătății va
beneficia de investiții din acest program, în special în vederea transferului de bune
practici, de protocoale de supraveghere sau de programe de consolidare a capacităților.
 Noul program va sprijini, de asemenea, eforturile comune ale Uniunii și ale statelor
membre de asigurare a disponibilității resurselor medicale (medicamente, vaccinuri,
resurse umane, echipamente), în strânsă colaborare cu viitorul program rescEU.

Aspectele financiare
 Pachetul financiar suplimentar mobilizat prin instrumentul Next Generation EU va fi de
7,7 miliarde EUR.
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MECANISMUL DE PROTECȚIE CIVILĂ AL UNIUNII/rescEU
Obiectivul: consolidarea capacității de răspuns a Mecanismului de
protecție civilă al Uniunii
Mecanismul: granturi și achiziții
Necesitățile rezultate în urma crizei și impactul preconizat
 Consolidarea capacităților Mecanismului de protecție civilă al Uniunii/rescEU le va
permite UE și statelor membre să fie mai bine pregătite și mai în măsură să reacționeze
rapid și flexibil în situații de criză, în special la crizele cu impact puternic, având în vedere
potențiala perturbare a economiilor și a societăților noastre, lucru constatat în mod foarte
clar cu ocazia situației de urgență cauzate de COVID-19. Deși relativ rare, situațiile de
urgență și catastrofele la scară largă pot cauza daune grave și de durată economiilor și
societăților noastre și, prin urmare, necesită un nivel mult mai ridicat de planificare și de
pregătire.
 Pe baza lecțiilor învățate în urma crizei, capacitățile rescEU extinse ar trebui să îi permită
UE să dezvolte și să achiziționeze capacitate de depozitare și capacitatea de expediere
aferentă (cum ar fi spații de depozitare, mijloace de transport și sprijin logistic global).
 Pentru a asigura un răspuns global eficace al UE la situațiile de urgență la scară largă,
rescEU necesită o flexibilitate maximă și o veritabilă capacitate de a acționa la nivelul UE,
inclusiv flexibilitate și simplificare bugetare și operaționale, atunci când statele membre
copleșite de situație nu pot face acest lucru.
 Programul consolidat îi va conferi, de asemenea, Uniunii capacități și o infrastructură
logistică de înaltă calitate care să poată răspunde diferitelor tipuri de situații de urgență,
inclusiv celor care au o componentă medicală de urgență. Acest lucru ar implica
mecanisme care i-ar permite UE:






să achiziționeze, să închirieze și să depoziteze capacități rescEU identificate;
să aducă produse și personal din afara UE și să le trimită în interiorul UE;
să transporte rapid din mai multe puncte din UE către alte puncte din UE produse și
personal, acolo unde sunt necesare. Expertiză care să poată fi mobilizată la nivel
internațional pentru toate tipurile de dezastre (inclusiv experți medicali transportați pe
cale aeriană — medici specialiști, asistenți medicali, epidemiologi, cadre medicale
specializate în anestezie și terapie intensivă și echipe medicale de urgență integrate
bine dotate cu echipamente);
să transfere rapid victimele dezastrelor/pacienții acolo unde pot beneficia de îngrijire
în modul cel mai eficient posibil, atunci când capacitățile locale și naționale sunt
depășite de situație. O astfel de infrastructură va include un sistem de unități medicale
disponibile în toate statele membre.

 Mecanismul va include un sistem integrat și performant de comunicații în direct, accesibil
tuturor statelor membre, astfel încât resursele relevante să poată fi activate rapid în orice
moment.
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 Componenta de pregătire și răspuns la nivel internațional va fi, de asemenea, consolidată,
astfel încât capacitățile să poată fi utilizate și în afara UE.

Implementare
 UE va fi în măsură să achiziționeze, să finanțeze și să instituie în mod direct capacități
rescEU strategice, depozite de logistică și transport de logistică adecvate, precum și o
infrastructură de gestionare a informațiilor de urgență interconectată, care să poată acoperi
orice tip de urgență și să fie mobilizată sub auspiciile rescEU. Capacitățile strategice vor fi
complementare celor ale statelor membre. Acestea ar trebui să fie situate pe teritoriile mai
multor state membre ale UE, astfel încât să se asigure cea mai eficace acoperire geografică
în răspunsul la o situație de urgență. Bugetul UE va suporta costurile de
intrare/ieșire/transport, precum și costurile de depozitare și cele financiare.
 Comisia ar trebui să poată achiziționa, închiria sau da în chirie capacitatea de transport și
logistică (capacitate de transport/transport aerian în scopuri multiple). Acest lucru i-ar
permite UE să răspundă oricărui tip de situație de urgență pe teritoriul său și în țările terțe
(inclusiv: transfer medical al victimelor dezastrelor, al pacienților, al doctorilor, al
echipelor medicale europene, repatrieri medicale, precum și transport de orice tip de
bunuri legate de răspunsul la situații de urgență). Depozitarea asistenței și capacitatea de
transport ar trebui să fie interconectate strategic pentru a mări viteza de livrare și pentru a
asigura buna funcționare a lanțului de aprovizionare.
 Procedurile administrative vor fi menținute la un nivel minim pentru a reduce sarcina
administrativă și întârzierile în implementare, aceasta fiind esențială în situațiile de
urgență.
 RescEU va conține dispoziții care vor permite o flexibilitate bugetară, inclusiv o
programare multianuală pentru componenta de prevenire și pregătire și asigurarea
disponibilității imediate și a flexibilității fondurilor pentru răspuns. Așa cum s-a putut
constata în mod foarte clar în cadrul crizei cauzate de COVID-19, situațiile de urgență
sunt, prin natura lor, imprevizibile și nu sunt distribuite uniform pe parcursul unei
perioade de programare, însă, atunci când apare o situație de urgență, rapiditatea
răspunsului este esențială.

Complementaritatea cu politicile naționale și ale UE
 Mecanismul consolidat de protecție civilă al Uniunii/rescEU va fi elementul central al
unei abordări mai integrate în materie de gestionare a situațiilor de urgență. Prin
intermediul Platformei sale europene consolidate de gestionare a situațiilor de urgență,
mecanismul va fi ghișeul unic operațional de gestionare a capacităților strategice ale UE și
de furnizare a unui răspuns rapid și eficace la toate tipurile de crize de mare amploare.
 Acesta va deservi toate statele membre în diferite sectoare cu tipuri diferite de capacități
rescEU strategice, în funcție de situația de criză. Deținerea unor capacități logistice proprii
ar trebui să fie suficientă pentru un transfer de bunuri, de personal medical și de pacienți
în măsura necesară oricărui stat depășit de situație, aducând în timp util o valoare adăugată
a UE tangibilă.
 Se va asigura complementaritatea componentei rescEU a Mecanismului de protecție civilă
al Uniunii, în special cea legată de constituirea de rezerve pentru situații de urgență, cu
alte acțiuni de pregătire finanțate de UE. Se va baza pe criterii specifice, cum ar fi
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categoriile de articole acoperite (nișă de specialiști, nevoi generice, articole pentru
personalul care asigură prima intervenție etc.).

Aspectele financiare
 Pachetul financiar suplimentar pentru rescEU mobilizat prin instrumentul Next Generation
EU va fi de 2 miliarde EUR.
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