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MEHANIZEM ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Cilj: podpiranje naložb in reform za večjo odpornost gospodarstev EU in
spodbujanje trajnostne rasti
Mehanizem: nepovratna sredstva in posojila
Potrebe, nastale zaradi krize, in pričakovani učinek
 Kriza zaradi COVID-19 bo močno vplivala na vse države članice EU. Vendar se bodo
učinki in posledice krize med državami članicami razlikovali. Cilj mehanizma za
okrevanje in odpornost bo izboljšati odpornost gospodarstev držav članic, ublažiti
gospodarske in socialne posledice krize in podpreti okrevanje ob spodbujanju zelenega in
digitalnega prehoda ter s tem preprečiti, da bi kriza oslabila konvergenco med državami
članicami.
 Kratkoročne posledice krize zaradi COVID-19 bodo močno odvisne od trajanja in
strogosti ukrepov zapore, strukture proizvodnje in ukrepov gospodarske politike, sprejetih
za blažitev neposrednih učinkov krize. Srednje- in dolgoročne posledice krize bodo
odvisne od tega, kako hitro bodo države članice okrevale, slednje pa bo odvisno od
odpornosti njihovih gospodarstev in zmožnosti sprejemanja ustreznih ukrepov. Zaradi
neenakih fiskalnih izhodišč ter precejšnjih razlik v stopnji okužb in resnosti izrednih
razmer v javnem zdravju obstaja realno tveganje, da bo kriza zaradi COVID-19 vodila k
nadaljnjemu poglabljanju razlik v EU. To bi pomenilo visoke stroške z gospodarskega,
družbenega in političnega vidika ter bi bilo nevzdržno, če ne ukrepamo.
 Mehanizem za okrevanje in odpornost bo zagotovil obsežno finančno podporo naložbam
in reformam, ki bodo izboljšale odpornost gospodarstev in njihovo pripravljenost na
prihodnost, tudi na področju zelenega in digitalnega prehoda. Državam članicam bo
pomagal, da se po krizi z izzivi spopadejo še bolj odločno. Prav tako bo zagotovil, da
bodo te naložbe in reforme osredotočene na izzive in potrebe, povezane z zelenim in
digitalnim prehodom, s čimer se bo zagotovilo trajnostno okrevanje. Tako bo nevtraliziral
morebitne težnje, da bi se po krizi zapostavile dolgoročne naložbe v zeleni in digitalni
prehod naših gospodarstev. Mehanizem bo spremljala tudi znatna tehnična podpora.

Izvajanje
 Mehanizem bo imel veliko zmogljivost financiranja in bo ključen program instrumenta
„Next Generation EU“ kot del revidiranega večletnega finančnega okvira. Zagotovil bo
tako nepovratna sredstva kot posojila za financiranje potreb po naložbah in reformah.
 Mehanizem za okrevanje in odpornost bo vključen v evropski semester. Države članice
bodo nacionalne načrte za okrevanje in odpornost predložile kot del svojih nacionalnih
reformnih programov. Vsebovali bodo načrte za naložbe in reforme v prihodnjih letih ter
svežnje naložb in reform, ki naj bi se financirale v okviru mehanizma. Komisija bo
ocenila načrte na podlagi njihovega učinka na konkurenčno trajnostnost, gospodarsko in
socialno odpornost, trajnostno rast ter zeleni in digitalni prehod držav članic.
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 Dodelitev sredstev bo odražala cilje instrumenta: omogočanje trajnega okrevanja,
izboljšanje odpornosti gospodarstev EU in zmanjšanje gospodarskih razlik med državami
članicami. Ne bo potrebno nacionalno sofinanciranje.

Dopolnjevanje s politikami EU in nacionalnimi politikami
 Mehanizem bo del evropskega semestra. Naložbe iz načrtov za okrevanje in odpornost bi
morale biti skladne z dolgoročnimi strategijami Unije, zlasti evropskim zelenim
dogovorom in digitalno preobrazbo, nacionalnimi načrti držav članic za energijo in
podnebje ter načrti za pravični prehod, če je relevantno.
 Mehanizem bo dopolnjeval pomoč pri okrevanju za kohezijo (REACT-EU), ki bo
osredotočena na ukrepe za kratkoročnejše odpravljanje posledic krize, povezane s trgi
dela, zdravstvenim varstvom ter MSP (podpora za likvidnost in plačilno sposobnost), ter
ključne naložbe v zeleni in digitalni prehod za takojšnjo in neposredno podporo
gospodarstvom držav članic. Mehanizem za okrevanje in odpornost bo podpiral naložbe in
reforme s trajnim učinkom na produktivnost in odpornost gospodarstev držav članic.
 Države članice bodo v nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost opredelile obstoječe
ali načrtovano financiranje v okviru politik Unije ter navedle, kako se bodo te naložbe
dopolnjevale. Pri odločitvi o finančni podpori državam članicam v okviru mehanizma za
okrevanje in odpornost se bodo upoštevali ukrepi, financirani v okviru drugih skladov in
programov Unije, da se prepreči dvojno financiranje. In nazadnje, naložbe in reforme, ki
bodo prejele finančni prispevek v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, bodo
opredeljene v okviru evropskega semestra, s čimer se bo zagotovila dodatnost in olajšalo
spremljanje njihovega izvajanja.

Finančni vidiki
Finančna sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost, mobilizirana z instrumentom „Next
Generation EU“, bodo znašala 560 milijard EUR, od tega 310 milijard EUR za nepovratna
sredstva in 250 milijard EUR za posojila.
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POMOČ PRI OKREVANJU ZA KOHEZIJO
IN OBMOČJA EVROPE (REACT-EU)
Cilj: naložbe v kratkoročne ukrepe za odpravljanje posledic krize
Mehanizem: večinoma nepovratna sredstva
Potrebe, nastale zaradi krize, in pričakovani učinek
 Kohezijska politika bo ključna za zagotavljanje uravnoteženega okrevanja, da bi preprečili
povečevanje nesimetričnosti in razlik med državami članicami in znotraj njih. Podpirala
bo države članice in regije, ki jih je izbruh COVID-19 najbolj prizadel. Cilj nove pobude
REACT-EU je povečanje podpore za države članice, da se premosti vrzel med ukrepi za
prvi odziv in dolgoročnejšim okrevanjem.
 Pobuda REACT-EU bo zagotovila dodatno financiranje za najpomembnejše sektorje in
podprla ukrepe za odpravljanje posledic krize, ki bodo potrebni za ustvarjanje podlage za
zeleno, digitalno in odporno okrevanje.
 To bo vključevalo naložbe za sanacijo trgov dela, tudi s subvencijami za zaposlovanje,
ureditvami skrajšanega delovnega časa in ukrepi za zaposlovanje mladih, pomoč
sistemom zdravstvenega varstva ter ključno likvidnostno podporo za obratni kapital malih
in srednje velikih podjetij. Takšna podpora bo na voljo za vse gospodarske sektorje,
vključno z zelo prizadetima turizmom in kulturo. Ker sta ta dva sektorja še posebej
pomembna v nekaterih gospodarstvih EU, ki jih je kriza zaradi COVID-19 najbolj
prizadela, je lahko REACT-EU protiutež trendom povečevanja razlik v Uniji.
 Dodatna podpora se lahko uporabi tudi za naložbe v evropski zeleni dogovor in digitalni
prehod kot del ukrepov za odpravljanje posledic krize, da se okrepijo znatne naložbe na
navedenih področjih, ki se že izvajajo in načrtujejo v okviru kohezijskih programov.
 Izbruh COVID-19 ima tudi hude posledice za najranljivejše osebe v naši družbi. Zato se
del dodatnih sredstev lahko nameni tudi za podporo ljudem, ki trpijo za pomanjkanjem
hrane in materialnim pomanjkanjem.

Izvajanje
 Programi kohezijske politike za obdobje 2014–2020 se izvajajo ustaljeno. So prilagodljivi
in prožni, zlasti po spremembah, sprejetih v okviru svežnjev naložbene pobude v odziv na
koronavirus. Še naprej bodo pomagali pri stroških za upravičene projekte do konca leta
2023.
 V okviru REACT-EU bodo sedanji kohezijski programi prejeli dodatno podporo za
ukrepe za odpravljanje posledic krize v letih 2020, 2021 in 2022. Dodatne zaveze se bodo
izvajale s spremembami programov ali novimi namenskimi programi, ki jih bodo
predložile države članice, sprejela pa jih bo Komisija.
 Dodatna sredstva bodo dodeljena na podlagi resnosti gospodarskih in socialnih posledic
krize in relativne blaginje držav članic. Ohranila se bo dodatna prožnost, ki jo zagotavljajo
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naložbene pobude v odziv na koronavirus. To vključuje poenostavljene postopke, možnost
prenašanja sredstev med skladi in kategorijami regij ter manj stroga pravila o
sofinanciranju. Tako bo celotno financiranje lahko prišlo iz proračuna EU.

Dopolnjevanje s politikami EU in nacionalnimi politikami
 Pobuda REACT-EU bo dopolnjevala mehanizem za okrevanje in odpornost ter obstoječo
podporo kohezijske politike. Osredotočena bo na kratkoročnejše ukrepe za odpravljanje
posledic krize, povezane s trgi dela, zdravstvenim varstvom in MSP (likvidnostna podpora
za obratni kapital), ter ključne naložbe v zeleni in digitalni prehod za takojšnjo in
neposredno podporo gospodarstvom držav članic, mehanizem za okrevanje in odpornost
pa bo podpiral naložbe in reforme s trajnim učinkom na produktivnost in odpornost
gospodarstev držav članic.
 Pobuda REACT-EU bo prav tako dopolnjevala predloge za prihodnje programe
kohezijske politike za obdobje 2021–2027. Predlogi se prilagajajo, da bi se naložbe še bolj
usmerile na področja, kot je odpornost nacionalnih zdravstvenih sistemov, v sektorje, kot
sta turizem in kultura, ali v ukrepe za zaposlovanje mladih, izobraževanje, znanja in
spretnosti ter boj proti revščini otrok. Zagotavljali bodo tudi primerno podporo za mala in
srednje velika podjetja. Omogočili bodo večjo prožnost glede prenosov sredstev in uvedli
nove določbe za hitro odzivanje v izrednih razmerah. Revizija nacionalnih dodelitev
kohezijskih sredstev leta 2024 bo ob upoštevanju najnovejših nacionalnih in regionalnih
statistik zagotovila primerno dodatno podporo državam članicam in regijam, ki najbolj
potrebujejo pomoč.

Finančni vidiki
 Sredstva za REACT-EU bodo znašala 55 milijard EUR in se bodo dodelila v letih 2020,
2021 in 2022.
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INVEST EU
(VKLJUČNO Z INSTRUMENTOM ZA STRATEŠKE
NALOŽBE)
Cilj: mobiliziranje naložb za podporo okrevanju in dolgoročni rasti,
vključno z novim mehanizmom za spodbujanje naložb v strateške
evropske vrednostne verige
Mehanizem: oblikovanje rezervacij za proračunska jamstva
Potrebe, nastale zaradi krize, in pričakovani učinek
 Program InvestEU ima edinstveno sposobnost, da zagotovi nujna sredstva in podpira
politike Unije pri okrevanju po hudi gospodarski krizi. To potrjujejo izkušnje z izvajanjem
Evropskega sklada za strateške naložbe in finančnih instrumentov – predhodnikov
programa InvestEU – po pretekli finančni krizi.
 Pri trenutni krizi tržno dodeljevanje finančnih sredstev ni povsem učinkovito, zaznano
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih naložb. Velike negotovosti trenutno ogrožajo
kakovost informacij o finančnih trgih in zmožnost posojilodajalcev za ocenjevanje
poslovne vzdržnosti podjetij in naložbenih projektov. Brez ukrepanja lahko to ustvari
splošno nenaklonjenost tveganju pri zasebnih naložbenih projektih in vodi h kreditnemu
krču. V takih okoliščinah je ključna zmožnost programa InvestEU, da zmanjšuje tveganje
projektov in privabi zasebno financiranje, še zlasti dragocena in bi jo bilo treba izkoristiti.
 Okrepljeni program InvestEU bo lahko zagotovil ključno podporo podjetjem v fazi
okrevanja ter hkrati zagotovil močno osredotočenost vlagateljev na srednje- in dolgoročne
prednostne naloge Unije, kot sta evropski zeleni dogovor in izziv digitalizacije. Povečal
bo zmogljivost prevzemanja tveganja skupine Evropske investicijske banke in nacionalnih
spodbujevalnih bank v podporo gospodarskemu okrevanju.
 Program bo dodatno okrepljen z instrumentom za strateške naložbe, ki se bo osredotočil
na izgradnjo odpornih vrednostnih verig v skladu s strateškim programom Unije in novo
industrijsko strategijo, ki jo je predstavila Komisija. Taki projekti bi lahko vključevali
pomembne projekte skupnega evropskega interesa ali podobne projekte, na primer v
farmacevtski industriji.
 Tak instrument je še zlasti pomemben v pokriznih razmerah, saj nekatere države članice
morda nimajo finančnih sredstev za podpiranje takih projektov z nacionalno državno
pomočjo, poleg tega so številni projekti čezmejni in zahtevajo evropski pristop. Novi
instrument bo pomagal premostiti te težave.

Izvajanje
 Sozakonodajalca sta se že dogovorila o podrobnostih štirih sklopov politike programa
InvestEU, vendar se bo njihova finančna zmogljivost še okrepila. Ustrezno se bo povečala
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tudi zmogljivost skupine Evropske investicijske banke in drugih izvajalskih partnerjev za
zagotavljanje financiranja.
 Novi instrument za strateške naložbe bo kot pomemben del svežnja za okrevanje
predstavljal peti sklop sklada InvestEU. Podpiral bo ustvarjanje in razvoj močnih in
odpornih vrednostnih verig po vsej EU. Z osredotočanjem na vrednostne verige EU bo
instrument okrepil strateško neodvisnost gospodarstva Unije, hkrati pa s sredstvi EU
omogočil razvoj in rast strateško pomembnih podjetij. Instrument bo usmerjen v podjetja,
ki imajo sedež in so dejavna v Evropski uniji ter katerih dejavnosti so strateško
pomembne in spadajo na področja, kot so kritična infrastruktura in tehnologije ter
zagotavljanje kritične zdravstvene oskrbe. Poleg tega bo podpiral strateške vrednostne
verige, na primer v pametno zdravje, industrijski internet stvari, nizkoemisijsko industrijo
in kibernetsko varnost. Takšni projekti so lahko v poslovnem okolju po krizi zaradi
COVID-19 sami po sebi bolj tvegani, saj so njihovi nosilci bolj izpostavljeni tveganjem na
strani ponudbe ali povpraševanja. Dolgoročne naložbe bodo zato bistvene za okrepitev
podjetij, ki izvajajo projekte z velikim strateškim pomenom.

Dopolnjevanje s politikami EU in nacionalnimi politikami
 Instrument za strateške naložbe bo dopolnjeval instrument za podporo plačilni sposobnosti
v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe. Instrument za podporo plačilni
sposobnosti je takojšnji in začasni instrument za podpiranje solventnostnih potreb podjetij,
ki jih je kriza zaradi COVID-19 najbolj prizadela, njegov cilj pa je ponovno vzpostaviti
njihov kapitalski položaj kot ukrep za odzivanje na krizo.
 Instrument za strateške naložbe bo sledil bolj daljnosežnemu pristopu in pomagal graditi
trge po krizi, tako da bo podporo osredotočil na projekte, pomembne za doseganje
strateške neodvisnosti v ključnih vrednostnih verigah na enotnem trgu, in s čezmejnimi
naložbami podpiral povečanje obsega projektov EU.

Finančni vidiki
 Z dodatnim finančnim prispevkom instrumenta „Next Generation EU“ v višini 15,3
milijarde EUR za obstoječe sklope politike in 15 milijard EUR za sklop instrumenta za
strateške naložbe bo skupna dodelitev sredstev v okviru InvestEU znašala 30,3 milijarde
EUR. S tem se bodo zagotovila jamstva v višini 72 milijard EUR za skupne naložbe do
400 milijard EUR.

6

INSTRUMENT ZA PODPORO PLAČILNI SPOSOBNOSTI
Cilj: mobiliziranje zasebnih naložb za podpiranje plačilne sposobnosti
uspešnih podjetij, ki jih je prizadela kriza
Mehanizem: oblikovanje rezervacij za proračunska jamstva
Potrebe, nastale zaradi krize, in pričakovani učinek
 Trenutno podjetja prejemajo znatno podporo za likvidnost, da premostijo krizno obdobje,
in sicer večinoma iz nacionalnih proračunov v okviru začasne državne pomoči
gospodarstvu v kontekstu COVID-19. Vendar bo imelo zaradi posledic krize vse več
podjetij, ki bi bila sicer uspešna, težave s plačilno sposobnostjo in podpora za likvidnost
ne bo zadoščala. To je deloma povezano z dejstvom, da je podpora za likvidnost običajno
v obliki posojil, kar lahko dodatno oslabi bilance stanja podjetij, saj se številna v zadnjih
letih vse bolj opirajo na finančne vzvode. To pomeni, da so številna podjetja EU krizo
pričakala z relativno slabo finančno podlago in se bosta njihov zaslužek in lastniški kapital
v recesiji verjetno hitro zmanjšala.
 Prve ocene kažejo, da bi lahko, če se bo uresničil izhodiščni gospodarski scenarij iz
spomladanske napovedi, skupne izgube podjetij z več kot 20 zaposlenimi do konca leta
znašale do 720 milijard EUR. Te izgube bi se po stresnem scenariju povečale na približno
1,2 bilijona EUR. Podjetja lahko v določeni meri te izgube pokrijejo z likvidnostnimi
sredstvi in obratnim kapitalom, vendar v številnih primerih to ne bo zadoščalo. Ocene
kažejo, da bi lahko med 35 % in 50 % podjetij z več kot 20 zaposlenimi do konca leta
imelo primanjkljaj obratnega kapitala, odvisno od tega, kateri scenarij se uresniči. To
pomeni, da bi lahko imelo po neugodnem scenariju do 260 000 evropskih podjetij, ki
zaposlujejo 35 milijonov ljudi, finančni primanjkljaj. Na splošno se večina evropskih
industrijskih ekosistemov opira na kompleksne dobavne verige, ki se raztezajo po
različnih državah članicah na enotnem trgu. Če se ti kapitalski primanjkljaji ne bodo
obravnavali, lahko vodijo do daljših obdobij nižjih naložb in večje brezposelnosti. Vpliv
kapitalskih primanjkljajev v različnih sektorjih, industrijskih ekosistemih in državah
članicah ne bo enak, kar bo povzročilo razlike na enotnem trgu ter trajno oslabilo naš
proizvodni potencial in zmožnost za okrevanje po recesiji.
 Instrument za podporo plačilni sposobnosti je nov začasni instrument v okviru Evropskega
sklada za strateške naložbe, ki bo pomagal preprečiti, da bi prišlo do množičnih
kapitalskih primanjkljajev in morebitnih neplačil sicer uspešnih podjetij zaradi
koronavirusne krize. Pomagal bo mobilizirati zasebna sredstva za podpiranje uspešnih
evropskih podjetij pri reševanju solventnostnih težav. Instrument bo začasen in usmerjen
samo na obravnavanje posledic COVID-19.
 V nekaterih državah članicah bodo takšna podjetja lahko podpirale tudi države. V drugih
bo državna pomoč bolj omejena. Ekonomski učinek pandemije COVID-19 se med
državami članicami razlikuje. Če se te razlike ne bodo obravnavale, bodo vodile v trajno
izkrivljanje enakih konkurenčnih pogojev in nadaljnje poglabljanje gospodarskih razlik v
Uniji. Instrument za podporo plačilni spodobnosti bo deloval kot protiutež takšnemu
izkrivljanju in podpiral nemoteno delovanje enotnega trga.
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Izvajanje
 Instrument za podporo plačilni sposobnosti bo skupini Evropske investicijske banke
zagotovil jamstvo Unije, da bo lahko mobilizirala zasebni kapital za podporo upravičenim
podjetjem, ki jih je prizadela kriza zaradi COVID-19.
 Zagotoviti bi bilo treba, da imajo lahko od jamstva Unije koristi vse države članice in
sektorji, vendar bi bilo treba jamstvo usmeriti predvsem na tiste, ki jih je kriza zaradi
COVID-19 najbolj gospodarsko prizadela, ter na podjetja v državah članicah, v katerih je
razpoložljivost državne podpore za solventnost bolj omejena.
 Skupina Evropske investicijske banke bo s pomočjo jamstva Unije zmanjšala tveganje
zasebnih vlagateljev pri naložbah v upravičena podjetja, saj bo zagotavljala jamstva ali
financiranje naložbenih nosilcev (zasebno upravljani skladi ali namenske družbe), ki se
vodijo pod komercialnimi pogoji, in tako mobilizirala zasebna sredstva za pomoč takim
podjetjem. Tako bodo upravičena podjetja skušala pridobiti nov kapital zasebnih
vlagateljev ter okrepila svojo kapitalsko osnovo in obravnavala tveganja za plačilno
sposobnost. Tak posredniški sistem zagotavlja, da bodo samo neodvisni upravljavci
naložbenih nosilcev odločali, katera podjetja bodo dobila podporo. Vključenost zasebnega
sektorja kot potencialnega vlagatelja bo omogočila bolj usmerjeno zagotavljanje kapitala
podjetjem, ki so zares sposobna preživeti.

Dopolnjevanje s politikami EU in nacionalnimi politikami
 Instrument za podporo plačilni sposobnosti predstavlja takojšnjo in začasno dopolnitev
okrepljenega sklopa za MSP v okviru programa InvestEU, kohezijskih sredstev za MSP,
Jamstvenega sklada za COVID-19, ki ga vzpostavlja Evropska investicijska banka, ter
instrumenta za strateške naložbe programa InvestEU.
 Ta instrument bo dopolnjeval nacionalne politike, ki jih vzpostavlja omejeno število držav
članic, da se zagotovi, da bo podpora za plačilno sposobnost na voljo po vsej Uniji. Pogoji
bodo skladni s pravili o državni pomoči, da se zagotovi enake konkurenčne pogoje in
olajša morebitno kombiniranje s podporo, ki jo neposredno zagotavljajo države članice,
hkrati pa se bosta ustrezno upoštevala evropska narava instrumenta in poslovno
upravljanje skladov.

Finančni vidiki
Finančna sredstva v višini 31 milijard EUR bodo jamstvo EU v trenutnem finančnem okviru
povečala za 66 milijard EUR. To jamstvo bo omogočilo mobilizacijo naložb v višini približno
300 milijard EUR, in to že leta 2020.
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PROGRAM EUzaZDRAVJE
Cilj: naložbe v zdravstveno varnost in odpornost zdravstvenih sistemov
Mehanizem: nepovratna sredstva in javna naročila
Potrebe, nastale zaradi krize, in pričakovani učinek
 Ambiciozen samostojen program EUzaZDRAVJE bo upošteval izkušnje, pridobljene med
krizo zaradi COVID-19 in pri drugih zdravstvenih programih. Pomaga lahko pri izgradnji
in ponovni vzpostavitvi zmogljivosti za zdravljenje ter zalog opreme in zdravil in s tem
pri obravnavanju prihodnjih zdravstvenih izzivov. Novi program bo ključno orodje za
boljšo pripravljenost Evrope na prihodnje zdravstvene grožnje.
 Njegov cilj bo osnovanje celovitega okvira za obravnavanje takšnih zdravstvenih groženj,
povezovanje z vsemi zadevnimi programi EU v zvezi z zdravjem ter vzpostavitev novih
načinov za izvajanje ukrepov in zagotavljanje razpoložljivosti zdravstvenih protiukrepov
in sredstev v primeru večjih groženj za zdravje.
 Prvi sklop programa bo obravnaval zdravstveno varnost. Zagotovil bo močan okvir s
trdno pravno podlago in zadostnimi finančnimi sredstvi za zmogljivost EU za
preprečevanje zdravstvenih kriz ter pripravljenost in odzivanje nanje. Tak okvir bo okrepil
zmogljivost držav in EU za načrtovanje ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih ter državam
članicam omogočil, da se bodo lahko skupaj spopadle skupnimi zdravstvenimi grožnjami
(tudi tistimi, ki prihajajo iz držav izven EU), pri katerih ima ukrepanje na ravni EU lahko
oprijemljivo dodano vrednost.
 Drugi sklop bo podpiral dolgoročno vizijo „eno zdravje“ za izboljšanje zdravstvenih
rezultatov s pomočjo učinkovitih in vključujočih zdravstvenih sistemov v državah
članicah, boljšega preprečevanja in spremljanja bolezni, spodbujanja zdravja, dostopa do
zdravstvenih storitev, diagnosticiranja in zdravljenja, pa tudi čezmejnega sodelovanja na
področju zdravja.
 Novi program bo obravnaval tudi nenalezljive bolezni. Za njih se je izkazalo, da močno
vplivajo na smrtnost zaradi COVID-19.
 Poleg tega bi bile lahko ambiciozne posebne pobude namenjene izkoreninjenju določenih
bolezni in se na primer osredotočile na zmanjšanje primerov raka materničnega vratu in
sezonske gripe. Pomagale bi preprečevati škodo in stroške, ki se jim je mogoče izogniti,
ter zmanjšati neenakosti v zdravju.

Izvajanje
 Program bo temeljil na tekočem delu, na primer v okviru evropskih referenčnih mrež za
redke bolezni in preprečevanje kriz, pripravljenost in upravljanje, da se zagotovijo
zadostna kritična masa in ekonomije obsega. Podpiral bo navzgor usmerjeno
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konvergenco, spodbujal preprečevanje, integracijo oskrbe in enak dostop do
zdravstvenega varstva.
 Program bo zagotovil stalne naložbe v potrebne strukture in orodja za operativno podporo
EU pri spopadanju z zdravstvenimi krizami, pri čemer bo obravnaval preprečevanje,
pripravljenost in odzivanje ter podpiral resnično čezmejno usklajevanje na ravni EU. Delo
se bo opravljalo v tesnem sodelovanju z ECDC, EMA, EFSA ali ECHA, strokovnimi
skupinami in referenčnimi laboratoriji EU ter mednarodnimi organi, kot je Svetovna
zdravstvena organizacija.
 Na podlagi znanstvenih nasvetov bo program EUzaZDRAVJE zagotovil strateška javna
naročila za izdelke, kot so biocidi (razkužila), reagenti za testiranje, zaščitna oprema,
esencialna zdravila, medicinski izdelki (npr. pomoč pri dihanju, skenerji za računalniško
tomografijo), diagnostični reagenti in drugo potrebno blago (na primer injekcijski material
in sterilni povoji). Cilj bo zagotoviti, da bodo imele države članice hitro na voljo ustrezne
protiukrepe za večje nalezljive bolezni, če jih bodo potrebovale. Program bo prav tako
zagotovil spodbude za razvoj, proizvodnjo in uporabo cepiv v Uniji ter ponovno
vzpostavitev proizvodnje zdravil in aktivnih farmacevtskih sestavin/predhodnih sestavin v
EU.
 Novi program bo podpiral prizadevanja rescEU za krepitev evropske zdravstvene enote s
subvencijami za stalne strokovne skupine. Na podlagi izkušenj z veterinarskega področja
bo zagotovil subvencije za strokovnjake s področja zdravja in logistike ter, če je primerno,
za medicinsko osebje, ki ga je mogoče aktivirati kadar koli in poslati kamor koli v EU, da
ponudi nasvete in strokovno znanje. Skupinam bo zagotovljena oprema (npr. mobilni
laboratoriji).
 Program bo podpiral tudi usklajevanje med infrastrukturo zdravstvenega varstva ter
medicinsko in veterinarsko laboratorijsko zmogljivostjo po vsej Uniji, vključno s
pripravami za vzpostavitev evropske infrastrukture za izmenjavo informacij o možnostih
za intenzivno nego. Program bo vzpostavil enostaven sistem za podpiranje čezmejnih
skupnih javnih naročil za izdelke, orodja in storitve z jasno dodano vrednostjo EU za
sodelovanje zdravstvenih sistemov.
 Program EUzaZDRAVJE bo pomagal pri koncentriranju financiranja na ključne
intervencije v e-zdravju, to financiranje pa bo dopolnjevalo financiranje iz programa za
digitalno Evropo. Tako bo podpiral tudi uporabo podatkov za zdravstveno varstvo,
raziskave in oblikovanje politike (v okviru evropskega prostora zdravstvenih podatkov) s
pomočjo oblakov ali druge infrastrukture in podatkovno zahtevnih tehnologij, kot so
orodja umetne inteligence. Podpiral bo obsežnejšo uporabo zdravstvenih storitev na
daljavo, vključno z uvajanjem in krepitvijo modela telemedicine evropskih referenčnih
mrež. Pomagal bo razviti evropska referenčna merila in čeznacionalne rešitve.
 Program bo prispeval k preprečevanju bolezni, tudi s podpiranjem držav članic pri
njihovih politikah, in bo temeljil na trdnih tehničnih smernicah in političnih odločitvah za
preprečevanje bolezni in spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Pomagal bo pri
zbiranju in ustrezni souporabi razpoložljivih virov podatkov in zaupnih informacij med
službami, agencijami EU ter nacionalnimi in mednarodnimi zdravstvenimi organi ter
spodbujal na dokazih temelječe najboljše prakse preprečevanja in obvladovanja bolezni.
 Ukrepi za preprečevanje bodo temeljili na pristopu k boleznim po načelu „eno zdravje“ in
bodo vključevali krepitev obveščenosti in znanja o razvoju zoonoz in potencialnih zoonoz.
 Program bo podpiral ukrepe za izboljšanje preprečevanja in nadziranja okužb, hitro in
pravilno testiranje ter diagnosticiranje okužb, zdravljenje pacientov z ustreznimi
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antimikrobiki ter zmanjšanje neustrezne in nevarne uporabe antimikrobikov na vseh
področjih. Mednarodni vidik bo zagotovil, da bo evropska zdravstvena politika povezana
z mednarodnim razvojem in primerno dopolnjevala ukrepe glede vprašanj regionalnega in
globalnega pomena.

Dopolnjevanje s politikami EU in nacionalnimi politikami
 Ključno načelo bo, da bo novi program deloval kot katalizator za nove pristope na podlagi
dobrih praks ali inovativne rešitve ter za rezultate raziskovalnih projektov tako, da jih bo
pomagal pri pilotnih projektih in testiranju na dovzetnem delu populacije, preden se
začnejo širše izvajati. Novi program se bo prav tako povezoval z mehanizmom za
okrevanje in odpornost. Mehanizem bo zagotovil spodbude za nove reforme, novi
program EUzaZDRAVJE pa lahko podpira usklajevanje izvajanj v državah članicah.
 Cilj novega programa bo zagotoviti rezultate, neposredno usmerjene na zdravje. Tako bo
ustvaril sinergije in pomagal vključiti zdravje v druge programe EU, kot so Evropski sklad
za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad plus, Obzorje Evropa, program za digitalno
Evropo, program za enotni trg in skupna kmetijska politika. Novi program bo s
potrebnimi zdravstvenimi prispevki zlasti ustvaril sinergije in dopolnjevanje z
mehanizmom rescEU, ki se osredotoča na zmogljivosti za neposredno odzivanje na krizo,
ustvarjanje zalog, pošiljanje opreme in napotitev osebja v izrednih razmerah.
 Delo v okviru programa bo potekalo v sodelovanju z državami članicami, pri čemer se bo
upoštevala razdelitev kompetenc iz člena 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije, in
sicer na podlagi obstoječih mehanizmov sodelovanja ob osredotočanju na strateške in
čezmejne vidike.
 Naložbe iz tega programa bodo koristile dopolnjevanju z rezultati zadevnih agencij, ki se
ukvarjajo z zdravjem, zlasti na področju prenašanja najboljših praks, protokolov za
spremljanje ali programov za krepitev zmogljivosti.
 Novi program bo prav tako podpiral skupna prizadevanja Unije in držav članic pri
zagotavljanju razpoložljivosti medicinskih virov (zdravil, cepiv, človeških virov, opreme)
ob tesnem sodelovanju s prihodnjim programom rescEU.

Finančni vidiki
 Dodatna finančna sredstva, ki jih bo mobiliziral instrument „Next Generation EU“, bodo
znašala 7,7 milijarde EUR.
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MEHANIZEM UNIJE NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE
(rescEU)
Cilj: krepitev odzivne zmogljivosti Unije na področju civilne zaščite
Mehanizem: nepovratna sredstva in javna naročila
Potrebe, nastale zaradi krize, in pričakovani učinek
 Okrepljene zmogljivosti mehanizma Unije na področju civilne zaščite (rescEU) bodo EU
in državam članicam omogočile, da se bolje pripravijo ter hitro in prožno odzivajo na
krize, zlasti tiste s hudimi posledicami zaradi potencialnih motenj v naših gospodarstvih in
družbah, kot se je jasno pokazalo pri krizi zaradi COVID-19. Čeprav so razmeroma redke,
lahko izredne razmere in katastrofe velikega obsega povzročijo hudo in dolgoročno škodo
našim gospodarstvom in družbam in zato zahtevajo večjo raven načrtovanja in
pripravljenosti.
 Na podlagi izkušenj, pridobljenih med sedanjo krizo, bi morale razširjene zmogljivosti
rescEU omogočiti EU, da razvije in pridobi sposobnost za ustvarjanje zalog in ustrezno
razpošiljanje (na primer skladiščni prostori, prevozna sredstva in splošna logistična
podpora).
 Za zagotavljanje učinkovitega splošnega odziva EU na izredne razmere velikega obsega
rescEU potrebuje čim večjo prožnost in resnično zmožnost ukrepanja na ravni EU,
vključno s proračunsko in operativno prožnostjo ter racionalizacijo v primerih, ko države
članice zaradi preobremenjenosti ne morejo ukrepati.
 Izboljšani program bo Uniji zagotovil tudi zmogljivosti in učinkovito logistično
infrastrukturo, ki bo lahko zadovoljila potrebe v različnih vrstah izrednih razmer, tudi
tistih, povezanih z zdravjem. To bo vključevalo mehanizme, ki bi EU omogočili, da:






nabavi, najame, zakupi in skladišči opredeljene zmogljivosti rescEU;
pripelje izdelke in osebje iz držav zunaj EU in jih napoti znotraj EU;
hitro prevaža izdelke in osebje iz različnih točk po EU na druge točke, kjer so
potrebni. Mednarodno prenosljivo strokovno znanje za vse vrste nesreč (tudi „mobilni
medicinski strokovnjaki“ – specialisti, medicinske sestre, epidemiologi, interventni
delavci in povezane, dobro opremljene ekipe za nujno medicinsko pomoč);
hitro premesti žrtve nesreč/paciente tja, kjer lahko najbolj učinkovito prejmejo oskrbo,
če lokalni in nacionalni organi zaradi prezasedenosti tega ne zmorejo. Takšna
infrastruktura bo vključevala sistem razpoložljivih zmogljivosti za oskrbo po vseh
državah članicah.

 Mehanizem bo vključeval okrepljen, povezan komunikacijski operativni sistem, dostopen
v vseh državah članicah, da bo mogoče hitro in v vsakem trenutku aktivirati zadevna
sredstva.
 Vidik mednarodne pripravljenosti in odzivanja bo prav tako okrepljen, da se zmogljivosti
lahko uporabijo tudi zunaj EU.
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Izvajanje
 EU bo lahko neposredno naročala, financirala in zagotovila primerne strateške
zmogljivosti rescEU, logistično skladiščenje in prevoz ter povezano infrastrukturo za
upravljanje informacij za nujne primere. Te zmogljivosti bodo lahko zadovoljile potrebe v
vseh vrstah izrednih razmer in jih bo mogoče uporabiti pod okriljem rescEU. Te strateške
zmogljivosti bodo dopolnjevale zmogljivosti v državah članicah. Nahajati bi se morale na
ozemljih več držav članic EU, da bi se zagotovila najbolj učinkovita geografska pokritost
pri odzivu na izredne razmere. Proračun EU bi kril vstopne/izstopne/prevozne stroške ter
stroške skladiščenja in finančne stroške.
 Komisija bi morala biti zmožna nabaviti, najeti ali zakupiti prevozne in logistične
zmogljivosti (večnamenski zračni transport/prevozna zmogljivost). To bi EU omogočilo,
da se odzove na vse vrste izrednih razmer znotraj EU in v tretjih državah (tudi
zdravstvene: prevoz žrtev naravnih nesreč, pacientov, zdravnikov, evropskih ekip za
medicinsko pomoč, oseb za repatriacijo ter vseh vrst tovora, povezanega z nujnim
odzivanjem). Skladiščenje pomoči in prevozna zmogljivost bi morali biti strateško
povezani, da bila dostava hitrejša in da bi vrednostne verige dobro delovale.
 Upravni postopki bodo čim manj zapleteni, da se zmanjšajo breme in zamude pri
intervencijah, kar je v izrednih razmerah ključno.
 RescEU bo vključeval določbe za proračunsko prožnost, vključno z večletnim
načrtovanjem za preprečevanje in pripravljenost ter zagotavljanjem takojšnje
razpoložljivosti in prožnosti sredstev za odzivanje. Kot se je jasno pokazalo pri krizi
zaradi COVID-19, so izredne razmere po naravi nepredvidljive in niso enakomerno
razporejene po programskem obdobju; ko nastanejo, je ključen hiter odziv.

Dopolnjevanje s politikami EU in nacionalnimi politikami
 Okrepljen mehanizem Unije na področju civilne zaščite (rescEU) bo v središču bolj
integriranega pristopa k obvladovanju izrednih razmer. Z okrepljenim evropskim
vozliščem za obvladovanje izrednih razmer bo predstavljal operativno enotno kontaktno
točko, ki bo upravljala strateške zmogljivosti EU in zagotavljala hiter in učinkovit odziv
na vse vrste kriz velikega obsega.
 Pomagal bo vsem državam članicam v različnih sektorjih, saj bo imel različne vrste
strateških zmogljivosti rescEU, odvisno od kriznih razmer. Z lastnimi logističnimi
zmogljivostmi bi moral zadostiti potrebam po prevozu blaga, zdravniškega osebja in
pacientov v takšnem obsegu, kot ga potrebujejo preobremenjene države, s tem pa hitro
zagotoviti oprijemljivo dodano vrednost EU.
 Zagotovljeno bo dopolnjevanje mehanizma Unije na področju civilne zaščite rescEU ter
zlasti vidika za ustvarjanje zalog z drugimi ukrepi za pripravljenost, ki jih financira EU.
Temeljil bo na posebnih merilih, kot so kategorije zajetih izdelkov (za specialiste, splošne
potrebe, prve posredovalce itd.)

Finančni vidiki
 Dodatna finančna sredstva, ki jih bo mobiliziral instrument „Next Generation EU“ za
rescEU, bodo znašala 2 milijardi EUR.
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