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FACILITEIT VOOR HERSTEL EN VEERKRACHT
Doelstelling: Steun voor investeringen en hervormingen om de
economieën van de EU veerkrachtiger te maken en duurzame groei te
bevorderen
Mechanisme: Subsidies en leningen
Crisisbehoeften en verwachte gevolgen
 De COVID-19-crisis zal ernstige gevolgen hebben voor alle lidstaten van de EU. De
impact en de gevolgen van de crisis zullen echter van lidstaat tot lidstaat verschillen. De
faciliteit voor herstel en veerkracht zal erop gericht zijn de veerkracht van de economieën
van de lidstaten te vergroten, de economische en sociale gevolgen van de crisis te
beperken en het herstel te ondersteunen, en hierbij groene en digitale transities te
ondersteunen, om te vermijden dat de crisis de convergentie tussen de lidstaten
ondermijnt.
 De gevolgen van de COVID-19-crisis op de korte termijn hangen in belangrijke mate af

van de duur en de ernst van de lockdownmaatregelen, de samenstelling van de productie
en de economische beleidsmaatregelen die worden genomen om de onmiddellijke
gevolgen van de crisis te verzachten. De gevolgen van de crisis op de middellange en
lange termijn zullen afhangen van de snelheid waarmee de economieën van de lidstaten
herstellen van de crisis, wat op zijn beurt afhankelijk is van de veerkracht van hun
economieën en van het vermogen om passende maatregelen te nemen. Gezien de
ongelijke budgettaire uitgangsposities, het sterk uiteenlopende aantal geïnfecteerde
gevallen en de verschillen in de mate van ernst van de volksgezondheidscrisis, bestaat er
een reëel risico dat de COVID-19-crisis zal leiden tot een verdere toename van de
verschillen binnen de EU. Dit zou een zeer hoge tol kunnen eisen op economisch, sociaal
en politiek vlak en — indien er niets aan wordt gedaan — niet houdbaar zijn.
 De faciliteit voor herstel en veerkracht zal grootschalige financiële steun bieden voor

investeringen en hervormingen, onder meer op het gebied van groene en digitale
transities, die de economieën veerkrachtiger zullen maken en deze beter zullen
voorbereiden op de toekomst. Zij zal de lidstaten helpen om de uitdagingen waarmee zij in
de nasleep van de crisis worden geconfronteerd, op een nog kritischer manier aan te
pakken. Van cruciaal belang is ook dat deze investeringen en hervormingen gericht zijn
op de uitdagingen en investeringsbehoeften in verband met de groene en digitale
transities, waardoor een duurzaam herstel wordt gewaarborgd. De faciliteit zal aldus
tegenwicht bieden aan mogelijke tendensen waarbij investeringen op langere termijn in de
groene en digitale transformatie van onze economieën in de nasleep van de crisis
veronachtzaamd worden. De faciliteit zal gepaard gaan met aanzienlijke technische
bijstand.
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Uitvoering
 De faciliteit zal aanzienlijke slagkracht hebben en zal een belangrijk programma van
NextGenerationEU zijn als onderdeel van het herziene meerjarig financieel kader. In het
kader van deze faciliteit zullen zowel subsidies als leningen worden verleend om
investeringen en hervormingsbehoeften te financieren.
 De faciliteit voor herstel en veerkracht zal worden geïntegreerd in het Europees semester.
De lidstaten zullen nationale plannen voor herstel en veerkracht indienen als onderdeel
van hun nationale herstel- en veerkrachtplannen. Deze plannen zullen hun investerings- en
hervormingsagenda voor de komende jaren bevatten, alsook de in het kader van de
faciliteit te financieren investerings- en hervormingspakketten. De Commissie zal de
plannen beoordelen op basis van hun impact op concurrerende duurzaamheid,
economische en sociale veerkracht, duurzame groei en groene en digitale transitie van de
lidstaten.
 De toewijzing van middelen beantwoordt aan de doelstelling van het instrument: een
duurzaam herstel vergemakkelijken, de veerkracht van de economieën van de EU
verbeteren en de economische verschillen tussen de lidstaten verkleinen. Er is geen
nationale medefinanciering vereist.

Complementariteit met EU-beleid en nationaal beleid
 De faciliteit zal deel uitmaken van het Europees semester. De in het kader van de herstel-

en veerkrachtplannen gepresenteerde investeringen moeten stroken met de
langetermijnstrategieën van de Unie, met name de Europese Green Deal en de digitale
transformatie, de nationale energie- en klimaatplannen van de lidstaten en, in voorkomend
geval, de plannen voor een rechtvaardige transitie.
 De faciliteit vormt een aanvulling op de herstelbijstand voor cohesie (React-EU), die
gericht is op crisisherstelmaatregelen op korte termijn met betrekking tot arbeidsmarkten,
gezondheidszorg en midden- en kleinbedrijf (liquiditeits- en solvabiliteitssteun), en
essentiële investeringen in de groene en digitale transities, om de economieën van de
lidstaten onmiddellijk en rechtstreeks te ondersteunen. De faciliteit voor herstel en
veerkracht zal investeringen en hervormingen ondersteunen die duurzame gevolgen zullen
hebben voor de productiviteit en de veerkracht van de economieën van de lidstaten.
 De lidstaten zullen in hun nationale herstel- en veerkrachtplannen de bestaande of
geplande financiering in het kader van andere beleidsterreinen van de Unie vermelden en
aangeven hoe voor complementariteit tussen deze investeringen zal worden gezorgd.
Besluiten om in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht financiële steun te
verlenen aan een lidstaat zullen rekening houden met de maatregelen die worden
gefinancierd uit andere fondsen en programma’s van de Unie, waardoor dubbele
financiering wordt vermeden. Ten slotte zullen in het kader van het Europees semester
investeringen en hervormingen worden bepaald die in aanmerking komen voor financiële
bijdragen uit de faciliteit voor herstel en veerkracht, waardoor voor additionaliteit wordt
gezorgd en het toezicht op de uitvoering ervan wordt vergemakkelijkt.
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Financiële aspecten
De financiële middelen van de faciliteit voor herstel en veerkracht die door
NextGenerationEU worden gemobiliseerd zullen 560 miljard EUR bedragen, waarvan
310 miljard EUR voor subsidies en 250 miljard EUR voor leningen.
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HERSTELBIJSTAND VOOR COHESIE
EN DE REGIO’S VAN EUROPA (REACT-EU)
Doelstelling: Investeringen in crisisherstelmaatregelen op korte termijn
Mechanisme: Hoofdzakelijk subsidies
Crisisbehoeften en verwachte gevolgen
 Het cohesiebeleid zal van cruciaal belang zijn voor een evenwichtig herstel, waarbij
asymmetrieën en verschillen tussen en binnen de lidstaten moeten worden vermeden. In
het kader daarvan zal steun worden verleend aan de lidstaten en de regio’s die het zwaarst
getroffen zijn door de COVID-19-uitbraak. Het nieuwe React-EU-initiatief is bedoeld om
de steun aan de lidstaten te vergroten, zodat de kloof tussen eersteresponsmaatregelen en
herstel op langere termijn wordt overbrugd.
 In het kader van React-EU zal aanvullende financiering voor de belangrijkste sectoren
worden verstrekt ter ondersteuning van de crisisherstelmaatregelen die nodig zullen zijn
om de basis te leggen voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel.
 Het zal hierbij gaan om investeringen om de arbeidsmarkten te herstellen, onder meer
door werkgelegenheidssubsidies, arbeidsduurvermindering en maatregelen voor
jongerenwerkgelegenheid, steun voor gezondheidszorgstelsels en het verstrekken van
essentiële liquiditeitssteun voor werkkapitaal aan het midden- en kleinbedrijf. Dergelijke
steun zal in alle economische sectoren beschikbaar zijn, met name in de sterk getroffen
sectoren van het toerisme en de cultuur; aangezien deze een bijzonder groot deel uitmaken
van sommige economieën van de EU die het zwaarst zijn getroffen door de COVID-19crisis, kan React-EU ook een tegenwicht vormen voor de toenemende verschillen binnen
de Unie.
 De aanvullende steun kan ook worden gebruikt om te investeren in de Europese Green
Deal en de digitale transitie als onderdeel van de crisisherstelmaatregelen, om de
aanzienlijke investeringen te verhogen die reeds in het kader van de cohesieprogramma’s
op die gebieden worden uitgevoerd en zijn gepland.
 De COVID-19-uitbraak heeft ook ernstige gevolgen voor de meest kwetsbare groepen van
onze samenleving. Daarom kan een deel van de extra middelen ook worden gebruikt om
mensen te helpen die zich in een situatie van alimentaire en materiële deprivatie bevinden.

Uitvoering
 De cohesiebeleidsprogramma’s voor 2014-2020 functioneren op kruissnelheid. Zij zijn

aanpasbaar en flexibel, met name na wijzigingen hierop als onderdeel van de pakketten
van het investeringsinitiatief coronavirusrespons. Zij zullen de kosten voor in aanmerking
komende projecten tot eind 2023 blijven ondersteunen.
 In het kader van React-EU zullen de huidige cohesieprogramma’s in 2020, 2021 en 2022
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crisisherstelmaatregelen.

De

aanvullende

verplichtingen zullen worden uitgevoerd door middel van programmawijzigingen of een
nieuw specifiek programma dat door de lidstaten wordt ingediend en door de Commissie
wordt goedgekeurd.
 De extra middelen zullen worden toegewezen op basis van de ernst van de economische
en sociale gevolgen van de crisis en de relatieve welvaart van de lidstaten. De extra
flexibiliteit die via de investeringsinitiatieven voor coronavirusrespons wordt geboden, zal
worden gehandhaafd. Het betreft onder meer vereenvoudigde procedures, de mogelijkheid
om middelen over te dragen tussen fondsen en categorieën van regio’s, en een
versoepeling van de regels voor medefinanciering, waardoor de financiering volledig uit
de EU-begroting kan komen.

Complementariteit met EU-beleid en nationaal beleid
 React-EU zal een aanvulling vormen op de faciliteit voor herstel en veerkracht en op
bestaande steun voor het cohesiebeleid. Het zal zich toespitsen op crisisherstelmaatregelen
op korte termijn met betrekking tot arbeidsmarkten, gezondheidszorg, midden- en
kleinbedrijf (liquiditeitssteun voor werkkapitaal) en essentiële investeringen in groene en
digitale transities, om onmiddellijke en rechtstreekse steun te verlenen aan de economieën
van de lidstaten, terwijl de faciliteit voor herstel en veerkracht investeringen en
hervormingen zal ondersteunen die duurzame gevolgen zullen hebben op de productiviteit
en de veerkracht van de economie van de lidstaten.
 React-EU zal ook een aanvulling vormen op de voorstellen voor de toekomstige
cohesiebeleidprogramma’s voor de periode 2021-2027. Die voorstellen worden
momenteel aangepast om meer steun te bieden aan investeringen op gebieden als de
veerkracht van de nationale gezondheidszorgstelsels, in sectoren als toerisme en cultuur,
of aan maatregelen voor jongerenwerkgelegenheid, onderwijs en vaardigheden en
maatregelen ter bestrijding van kinderarmoede. Zij zullen ook zorgen voor passende
ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf. Zij zullen voorzien in meer flexibiliteit
voor overdrachten tussen fondsen en nieuwe bepalingen invoeren om snel te kunnen
reageren in noodsituaties. Een herziening van de nationale cohesietoewijzingen in 2024
zal zorgen voor passende aanvullende steun aan de lidstaten en de meest behoeftige
regio’s, rekening houdend met de meest recente nationale en regionale statistieken.

Financiële aspecten
 De middelen voor React-EU zullen 55 miljard EUR bedragen die moeten worden

vastgelegd in 2020, 2021 en 2022.
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INVEST EU
(MET INBEGRIP VAN EEN FACILITEIT VOOR
STRATEGISCHE INVESTERINGEN)
Doelstelling: Mobiliseren van investeringen ter ondersteuning van het
herstel en de groei op lange termijn, met inbegrip van een nieuwe faciliteit
om investeringen in strategische Europese waardeketens te bevorderen
Mechanisme: Voorziening van begrotingsgarantie
Crisisbehoeften en verwachte gevolgen
 Het InvestEU-programma leent zich bij uitstek tot de verstrekking van noodfinanciering
en ondersteuning van het beleid van de Unie bij het herstel van een diepe economische
crisis. Dit is gebleken uit de ervaring met de uitvoering van het Europees Fonds voor
strategische investeringen en financiële instrumenten — de voorgangers van InvestEU —
in de nasleep van de vorige financiële crisis.
 In de huidige crisis is de toewijzing van financiële middelen op de markt niet volledig
efficiënt en brengt het vermeende risico aanzienlijke schade toe aan de particuliere
investeringsstromen. De diepe onzekerheid brengt momenteel de kwaliteit van de
informatie over de financiële markten en het vermogen van kredietverleners om de
levensvatbaarheid van ondernemingen en investeringsprojecten te beoordelen, in het
gedrang. Indien hieraan niets wordt gedaan, kan dit leiden tot wijdverbreid risicomijdend
gedrag ten aanzien van particuliere investeringsprojecten, en tot kredietschaarste. In
dergelijke omstandigheden is het belangrijkste kenmerk van InvestEU, namelijk het
ondervangen van de risico’s van projecten waarvoor particuliere financiering wordt
aangetrokken, bijzonder waardevol en moet dit worden benut.
 Dankzij een versterkt InvestEU-programma zal in de herstelfase cruciale steun aan
ondernemingen kunnen worden verleend en kan er tegelijkertijd voor worden gezorgd dat
investeerders zich vooral richten op de beleidsprioriteiten van de Unie voor de
middellange en lange termijn, zoals de Europese Green Deal en de uitdaging van de
digitalisering. Dit zal de risicodragende capaciteit van de Europese Investeringsbank
Groep en van nationale stimuleringsbanken ter ondersteuning van het economisch herstel
vergroten.
 Het programma zal verder worden versterkt door middel van een faciliteit voor

strategische investeringen, die zich zal richten op de opbouw van veerkrachtige
waardeketens in overeenstemming met de strategische agenda van de Unie en de nieuwe
industriële strategie die de Commissie heeft voorgesteld. Dergelijke projecten kunnen
belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang of projecten met
vergelijkbare kenmerken omvatten, bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie.
 Een dergelijke faciliteit is van bijzonder belang in de postcrisissituatie, aangezien

sommige lidstaten mogelijk niet over de financiële middelen beschikken om dergelijke
projecten met nationale overheidssteun te ondersteunen, en veel projecten
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grensoverschrijdend zijn en een Europese aanpak vereisen. De nieuwe faciliteit zal deze
problemen helpen oplossen.

Uitvoering
 De medewetgevers hebben al overeenstemming bereikt over de kenmerken van vier

beleidsvensters van InvestEU, maar de financiële slagkracht ervan zal worden vergroot.
De capaciteit van de Europese Investeringsbank Groep en andere uitvoerende partners om
financiering te verstrekken, zal dienovereenkomstig worden vergroot.
 De nieuwe faciliteit voor strategische investeringen zal het vijfde venster van het
InvestEU-fonds vormen en is daarmee een belangrijk onderdeel van het herstelpakket. De
faciliteit zal de totstandbrenging en ontwikkeling van sterke en veerkrachtige
waardeketens in de hele EU ondersteunen. Door zich te richten op EU-waardeketens zal
de faciliteit de strategische autonomie van de economie van de Unie versterken en
tegelijkertijd binnen de EU in de middelen voorzien die strategisch belangrijke
ondernemingen zullen toelaten te gedijen en te groeien. De faciliteit zal gericht zijn op
ondernemingen die gevestigd en actief zijn in de Europese Unie en waarvan de activiteiten
van strategisch belang zijn en vallen onder gebieden als kritieke infrastructuur en
technologieën en het verlenen van kritieke gezondheidszorg. Bovendien zal het
strategische waardeketens ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van slimme
gezondheidszorg, het industriële internet der dingen, industrieën met een lage CO2uitstoot en cyberbeveiliging. Dergelijke verrichtingen kunnen van nature meer risico
inhouden in het ondernemersklimaat van de periode na de COVID-19-crisis, aangezien de
promotoren meer aan het vraag- of aanbodrisico worden blootgesteld.
Langetermijninvesteringen zullen dan ook een cruciale rol spelen bij de versterking van
ondernemingen die projecten van groot strategisch belang uitvoeren.

Complementariteit met EU-beleid en nationaal beleid
 De faciliteit voor strategische investeringen zal een aanvulling vormen op het instrument
voor solvabiliteitssteun in het kader van het Europees Fonds voor strategische
investeringen. Het instrument voor solvabiliteitssteun is een rechtstreeks en tijdelijk
instrument dat erop gericht is om steun te verlenen voor de solvabiliteitsbehoeften van de
ondernemingen die het zwaarst door de COVID-19-crisis zijn getroffen, met de bedoeling
hun kapitaalpositie als crisisresponsmaatregel te herstellen.
 De faciliteit voor strategische investeringen zal een meer toekomstgerichte aanpak volgen,
door markten van na de crisis te helpen opbouwen en door de steun te richten op projecten
die relevant zijn voor het bereiken van strategische autonomie in belangrijke waardeketens
op de eengemaakte markt door de opschaling van in de EU gevestigde projecten via
grensoverschrijdende investeringen te ondersteunen.

Financiële aspecten
 Met de aanvullende financiële bijdrage van NextGenerationEU van 15,3 miljard EUR

voor de bestaande beleidsvensters en van 15 miljard EUR voor het venster “faciliteit
strategische investeringen” zal de totale toewijzing van InvestEU 30,3 miljard EUR
bedragen. Hierdoor kan een garantiebedrag van 72 miljard EUR worden bereikt, waardoor
een totaal investeringsniveau van tot 400 miljard EUR mogelijk is.
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INSTRUMENT VOOR SOLVABILITEITSSTEUN
Doelstelling: Mobilisering van particuliere investeringen voor het
verstrekken van solvabiliteitssteun aan levensvatbare ondernemingen die
door de crisis zijn getroffen
Mechanisme: Voorziening van begrotingsgarantie
Crisisbehoeften en verwachte gevolgen
 Momenteel ontvangen ondernemingen aanzienlijke liquiditeitssteun om hen te helpen de

crisisperiode te overbruggen, voornamelijk via de nationale begrotingen onder de vorm
van overheidssteun voor de tijdelijke ondersteuning van de economie in de context van de
COVID-19-crisis. Als gevolg van de crisis zullen echter steeds meer ondernemingen die
anders levensvatbaar zouden zijn, te maken krijgen met solvabiliteitsproblemen en de
liquiditeitssteun zal bijgevolg niet volstaan. Dit houdt deels verband met het feit dat
liquiditeitssteun doorgaans de vorm aanneemt van leningen, die kunnen leiden tot een
verdere verzwakking van de bedrijfsbalansen aangezien veel ondernemingen in de
afgelopen jaren een gestage toename van de hefboomwerking hebben gekend. Dit
betekent dat veel bedrijven in de EU in de crisis terechtgekomen zijn op een vrij zwakke
financiële basis en waarschijnlijk met een snelle achteruitgang van de winst en de
aandelenposities van de onderneming te maken krijgen naarmate de recessie zich
ontwikkelt.
 Uit de eerste ramingen blijkt dat, indien het economische basisscenario van de

voorjaarsprognoses werkelijkheid wordt, de totale verliezen die de ondernemingen met
meer dan 20 werknemers zouden kunnen oplopen, tegen het einde van het jaar mogelijk
tot 720 miljard EUR kunnen bedragen. Deze verliezen zouden in het stressscenario tot
ongeveer 1,2 biljoen EUR oplopen. Ondernemingen kunnen de geleden verliezen
gedeeltelijk te boven komen door te steunen op liquide middelen en werkkapitaal, maar in
veel gevallen zullen deze buffers niet voldoende zijn. Uit de ramingen blijkt dat tussen
35 % en 50 % van de ondernemingen met meer dan 20 werknemers tegen het eind van het
jaar tekorten aan werkkapitaal zullen hebben, naargelang het centrale of het stressscenario
zich voordoet. Dit betekent dat tot 260 000 Europese ondernemingen die ongeveer
35 miljoen werknemers in dienst hebben, in het geval van het ongunstige scenario met een
financieringstekort zouden kunnen te kampen hebben. In het algemeen zijn de meeste
Europese industriële ecosystemen aangewezen op complexe toeleveringsketens die
verspreid zijn over de lidstaten op de eengemaakte markt. Als deze kapitaaltekorten niet
worden aangepakt, kunnen zij tot een langdurige periode van lagere investeringen en
hogere werkloosheid leiden. De gevolgen van het kapitaaltekort zullen ongelijk zijn voor
de sectoren, industriële ecosystemen en lidstaten, wat zal leiden tot verschillen in de
eengemaakte markt en tot blijvende schade voor ons productiepotentieel en ons vermogen
om van de recessie te herstellen.
 Het instrument voor solvabiliteitssteun is een nieuw en tijdelijk instrument dat is opgezet

in het kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen om massale
kapitaaltekorten en mogelijke wanbetalingen van anderszins levensvatbare
ondernemingen als gevolg van de COVID-19-crisis te voorkomen. Het zal bijdragen tot
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het mobiliseren van particuliere middelen om levensvatbare Europese ondernemingen te
ondersteunen bij het aanpakken van solvabiliteitsproblemen. Het zal tijdelijk zijn en
uitsluitend gericht zijn op de gevolgen van de COVID-19-crisis.
 In sommige lidstaten zal de overheid de capaciteit hebben om deze ondernemingen te

ondersteunen. In andere lidstaten zal de capaciteit om overheidssteun te verlenen
beperkter zijn. De economische gevolgen van de COVID-19-pandemie zijn ook binnen de
lidstaten verschillend. Als deze verschillen niet worden aangepakt, kunnen zij leiden tot
een permanente verstoring van het gelijke speelveld en een verdere toename van de
economische verschillen binnen de Unie. Het instrument voor solvabiliteitssteun zal
dergelijke verstoringen compenseren en de goede werking van de eengemaakte markt
ondersteunen.

Uitvoering
 Het instrument voor solvabiliteitssteun zal de Europese Investeringsbank Groep een
garantie van de Unie bieden om particulier kapitaal te mobiliseren voor de ondersteuning
van in aanmerking komende ondernemingen die negatieve gevolgen van de COVID-19crisis hebben ondervonden.
 Door ervoor te zorgen dat alle lidstaten en sectoren een garantie van de Unie kunnen
genieten, zou het gebruik van de garantie van de Unie worden toegespitst op de lidstaten
en sectoren die economisch het zwaarst zijn getroffen door de COVID-19-crisis, en op
ondernemingen in lidstaten waar de beschikbaarheid van solvabiliteitssteun van de
overheid beperkter is.
 De Europese Investeringsbank Groep zal gebruikmaken van de garantie van de Unie om
het risico voor particuliere investeerders van investeringen in in aanmerking komende
ondernemingen te beperken door het verstrekken van garanties of financiering aan
investeringsinstrumenten (fondsen onder particulier beheer of special purpose vehicles)
die onder commerciële voorwaarden worden beheerd, waardoor particuliere middelen
worden gemobiliseerd om dergelijke ondernemingen te steunen. Hierdoor kunnen in
aanmerking komende ondernemingen nieuw kapitaal van particuliere investeerders
aantrekken, waardoor hun kapitaalbasis wordt versterkt en risico’s voor hun solvabiliteit
worden aangepakt. Een dergelijk systeem via intermediairs zorgt ervoor dat alleen
onafhankelijke beheerders van de investeringsinstrumenten beslissen welke
ondernemingen worden ondersteund. De betrokkenheid van de particuliere sector als
potentiële investeerders zal toelaten op meer gerichte wijze kapitaal te verstrekken aan
ondernemingen die echt levensvatbaar zijn.

Complementariteit met EU-beleid en nationaal beleid
 Het instrument voor solvabiliteitssteun vormt een rechtstreekse en tijdelijke aanvulling op
een versterkt venster voor midden- en kleinbedrijf in InvestEU, een verhoogd
cohesiebudget voor het midden- en kleinbedrijf en het COVID-19-garantiefonds dat wordt
opgericht door de Europese Investeringsbank, alsook op de faciliteit voor strategische
investeringen in het kader van InvestEU.
 Het instrument zou een aanvulling vormen op het nationale beleid dat een beperkt aantal
lidstaten invoert, en ervoor zorgen dat in de hele Unie solvabiliteitssteun beschikbaar is.
De voorwaarden met betrekking tot de instrumenten moeten in overeenstemming zijn met
de staatssteunregels zodat voor een gelijk speelveld wordt gezorgd en mogelijke
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combinaties met steun die rechtstreeks door de lidstaten wordt verleend, worden
vergemakkelijkt, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met het Europese
karakter van het instrument en het commerciële beheer van de fondsen.

Financiële aspecten
De financiële toewijzing van 31 miljard EUR zal de garantie van de EU in het kader van het
huidige financiële kader met 66 miljard EUR verhogen. Dankzij deze garantie kunnen al
vanaf 2020 investeringen van ongeveer 300 miljard EUR worden gemobiliseerd.
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EU-GEZONDHEIDSPROGRAMMA
Doelstelling: Investeringen in gezondheidsbeveiliging en veerkracht van
gezondheidszorgstelsels
Mechanisme: Subsidies en aanbesteding
Crisisbehoeften en verwachte gevolgen
 Een ambitieus, zelfstandig EU-gezondheidsprogramma zal rekening houden met de lering
die uit de COVID-19-crisis en de vorige gezondheidsprogramma’s is getrokken. Het kan
helpen bij het opbouwen en herstellen van behandelingscapaciteiten en uitrusting en
geneesmiddelenvoorziening, om zo ondersteuning te bieden met het oog op de
toekomstige uitdagingen op het gebied van gezondheid. Het nieuwe programma zal een
belangrijk instrument zijn om Europa te helpen zich uit te rusten om het hoofd te kunnen
bieden aan toekomstige bedreigingen voor de gezondheid.
 Het programma is erop gericht een alomvattend kader te creëren voor de aanpak van
dergelijke bedreigingen voor de gezondheid en zal aansluiten bij alle relevante EUprogramma’s op het gebied van gezondheid en nieuwe manieren vaststellen om acties uit
te voeren en te zorgen voor de beschikbaarheid van medische tegenmaatregelen en
middelen in geval van ernstige bedreigingen voor de gezondheid.
 Een eerste onderdeel van het programma heeft betrekking op gezondheidsbeveiliging. Het
zal voorzien in een solide, juridisch sluitend en financieel goed ondersteund kader voor de
preventie van, de paraatheid voor en de respons op de gezondheidscrises door de EU. Een
dergelijk kader zal de nationale en Europese capaciteit voor noodplanning versterken en
de lidstaten in staat stellen gezamenlijk het hoofd te bieden aan gemeenschappelijke
bedreigingen voor de volksgezondheid, in het bijzonder grensoverschrijdende
bedreigingen (met inbegrip van bedreigingen die buiten de EU plaatsvinden), waar
optreden van de EU een tastbare meerwaarde kan opleveren.
 Een tweede onderdeel zal een “één gezondheid”-visie op de langere termijn ondersteunen
die erop gericht is om de gezondheidsresultaten te verbeteren door middel van efficiënte
en inclusieve gezondheidszorgstelsels in alle lidstaten, betere ziektepreventie en surveillance, gezondheidsbevordering, toegang tot gezondheidszorg, diagnose,
behandeling, alsmede grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van gezondheid.
 In het nieuwe programma zal ook aandacht worden besteed aan niet-overdraagbare
ziekten. Deze ziekten bleken een sterke determinant te zijn voor sterfte door COVID-19.
 Daarnaast kunnen ambitieuze specifieke initiatieven bijvoorbeeld gericht zijn op de
uitroeiing van specifieke ziekten, zoals het terugdringen van het aantal gevallen van
baarmoederhalskanker en seizoensinfluenza. Zij kunnen helpen vermijdbare schade en
kosten te voorkomen en ongelijkheden op gezondheidsgebied te verminderen.
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Uitvoering
 Het programma bouwt voort op lopende werkzaamheden, zoals de Europese
referentienetwerken voor zeldzame ziekten en crisispreventie, -paraatheid en -beheersing,
om te zorgen voor voldoende kritische massa en schaalvoordelen. Het zal opwaartse
convergentie ondersteunen en preventie, integratie van de zorg en een gelijke toegang tot
gezondheidszorg bevorderen.
 Het programma zal zorgen voor aanhoudende investeringen in de noodzakelijke structuren
en instrumenten voor operationele ondersteuning in de EU om gezondheidscrises aan te
pakken, preventie, paraatheid en respons te bevorderen, en echte sectoroverschrijdende
coördinatie op EU-niveau te ondersteunen. De werkzaamheden zullen in nauwe
samenwerking met het ECDC, het EMA, de EFSA of het ECHA, deskundigengroepen en
EU-referentielaboratoria, alsook met internationale organisaties zoals de
Wereldgezondheidsorganisatie, worden uitgevoerd.
 Op basis van wetenschappelijk advies zal het EU-gezondheidsprogramma zorgen voor
strategische aanbestedingen voor producten als biociden (ontsmettingsmiddelen),
reageermiddelen voor het testen, beschermende uitrustingen, essentiële geneesmiddelen,
medische apparatuur (bv. ademhalingsapparatuur, CT-scanners), reageermiddelen voor
het stellen van een diagnose en ander relevant materiaal (zoals injectiemateriaal en steriele
verbanden). Het programma zal gericht zijn op een tijdige bevoorrading met adequate
tegenmaatregelen voor belangrijke overdraagbare ziekten, zodat deze beschikbaar zijn
wanneer de lidstaten ze nodig hebben. Het programma zal ook stimulansen bieden voor de
ontwikkeling, de productie en het inzetten van vaccins in de Unie, en de productie van
geneesmiddelen en werkzame farmaceutische bestanddelen/precursoren in de EU weer op
gang brengen.
 Het nieuwe programma zal de inspanningen van rescEU ondersteunen om het Europees
medisch korps te versterken door permanente teams van deskundigen te subsidiëren. Op
basis van de opgedane ervaring op veterinair gebied zal het programma gezondheids- en
logistieke deskundigen en, in voorkomend geval, medisch personeel subsidiëren, die te
allen tijde kunnen worden ingezet en in de hele EU worden uitgezonden om advies en
expertise te verstrekken. Er zullen teams worden ondersteund met apparatuur (bv. mobiele
laboratoria).
 Het programma zal ook de coördinatie tussen gezondheidszorginfrastructuren en de
medische en veterinaire laboratoria in de hele Unie ondersteunen; hierbij gaat het met
name om voorbereidingen voor de oprichting van een Europese infrastructuur voor de
uitwisseling van informatie over de mogelijkheden met betrekking tot intensieve zorg. Het
programma zal een eenvoudig systeem opzetten voor de ondersteuning van de
grensoverschrijdende gezamenlijke aanbesteding van producten, instrumenten en diensten
die een duidelijke EU-meerwaarde zullen bieden voor de samenwerking tussen
gezondheidszorgstelsels.
 Het EU-gezondheidsprogramma zal helpen om financiering te reserveren voor belangrijke
maatregelen op het gebied van e-gezondheid, naast de financiering in het kader van het
programma Digitaal Europa, met inbegrip van ondersteuning van het gebruik van
gegevens voor gezondheidszorg, onderzoek en beleidsvorming (in het kader van de
Europese ruimte voor gezondheidsgegevens) door middel van clouds of andere
infrastructuren en data-intensieve technologieën zoals instrumenten voor artificiële
intelligentie. Het programma zal het toegenomen gebruik van e-gezondheid ondersteunen,
met name het gebruik en de versterking van het telegeneeskundemodel ontwikkeld door
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Europese referentienetwerken. Het zal bijdragen tot de ontwikkeling van Europese
benchmarks en grensoverschrijdende oplossingen.
 Het programma zal helpen bij het voorkomen van ziekten, onder meer door de lidstaten te
ondersteunen bij hun beleid op het vlak van preventie en bevordering van een gezonde
levensstijl, op grond van hun krachtig technisch advies en politieke keuzes. Het zal helpen
bij het verzamelen en het op passende wijze uitwisselen van beschikbare gegevensbronnen
en inlichtingen tussen de verscheidene diensten, EU-agentschappen en nationale en
internationale gezondheidsinstanties, en bij het promoten van op bewijzen gebaseerde
beste praktijken op het gebied van preventie en beheer van ziekten.
 Maatregelen op het gebied van preventie zullen gebaseerd zijn op een echte “één
gezondheid”-benadering van ziekten en zullen onder meer betrekking hebben op het
opbouwen van kennis over en inzicht in de ontwikkeling van zoönosen en mogelijke
zoönosen.
 Het programma zal acties ondersteunen om infectiepreventie en -bestrijding te verbeteren,
infecties snel en correct te testen en te diagnosticeren, patiënten te behandelen aan de hand
van geschikte antimicrobiële stoffen en ongepast en gevaarlijk gebruik van antimicrobiële
stoffen op alle gebieden terug te dringen. Een internationale component zal ervoor zorgen
dat het Europees gezondheidsbeleid gelijke tred houdt met internationale ontwikkelingen
en een nuttige aanvulling vormt op acties met betrekking tot kwesties van regionaal en
mondiaal belang.

Complementariteit met EU-beleid en nationaal beleid
 Het belangrijkste beginsel is dat het nieuwe programma de katalysator zal zijn voor
nieuwe benaderingen op basis van beste praktijken of innovatieve oplossingen of
resultaten van onderzoeksprojecten, door deze te helpen beproeven en testen op het niveau
van de vatbare bevolking vóór de volledige uitrol. Het nieuwe programma zal ook in
wisselwerking staan met de faciliteit voor herstel en veerkracht. Terwijl de faciliteit zal
voorzien in stimulansen voor nieuwe hervormingen, kan het nieuwe EUgezondheidsprogramma de coördinatie van de uitvoering in alle lidstaten ondersteunen.
 Het nieuwe programma is erop gericht resultaten op te leveren die rechtstreeks verband
houden met de gezondheid. Het zal zo synergieën creëren en gezondheid in andere EUprogramma’s helpen integreren, zoals het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling,
het Europees Sociaal Fonds Plus, Horizon Europa, het programma Digitaal Europa, het
programma voor de eengemaakte markt en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het
nieuwe programma voorziet met name in samenwerking met en vormt een aanvulling op
rescEU, dat zich toespitst op rechtstreekse crisisresponscapaciteiten, de bevoorrading, de
inzet en dispatching van uitrusting en personeel in noodsituaties, door te voorzien in de
nodige bijdragen op het vlak van gezondheidszorg.
 Het nieuwe programma voorziet in samenwerking met de lidstaten, met inachtneming van
de bevoegdheidsverdeling zoals vastgelegd in artikel 168 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie, en maakt gebruik van bestaande
samenwerkingsmechanismen, waarbij de nadruk ligt op strategische en
grensoverschrijdende aspecten.
 De complementariteit met de resultaten van de agentschappen op het gebied van
gezondheid zal baat hebben bij investeringen uit dit programma, met name met het oog op
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de overdracht van beste praktijken, protocollen voor surveillance of programma’s voor
capaciteitsopbouw.
 Het nieuwe programma zal ook de gezamenlijke inspanningen van de Unie en haar
lidstaten om te zorgen voor de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen
(geneesmiddelen, vaccins, menselijke hulpbronnen, uitrusting), in nauwe samenwerking
met het toekomstige rescEU-programma, ondersteunen.

Financiële aspecten
 De extra financiële middelen die door NextGenerationEU worden gemobiliseerd, zullen
7,7 miljard EUR bedragen.
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UNIEMECHANISME VOOR CIVIELE BESCHERMING/rescEU
Doelstelling: Versterking van de responscapaciteit van het
Uniemechanisme voor civiele bescherming
Mechanisme: Subsidies en aanbesteding
Crisisbehoeften en verwachte gevolgen
 Versterkte capaciteiten van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU zullen
de EU en de lidstaten in staat stellen beter voorbereid te zijn op en toelaten snel en flexibel
te reageren in crisissituaties, met name diegene die grote gevolgen hebben gezien de
potentiële verstoring van onze economieën en samenlevingen, zoals overduidelijk blijkt
uit de noodsituatie in verband met COVID-19. Hoewel ze relatief zeldzaam voorkomen,
kunnen grootschalige noodsituaties en rampen ernstige en langdurige schade toebrengen
aan onze economieën en samenlevingen, en daarom vereisen zij een veel grotere mate van
planning en paraatheid.
 Op basis van de lessen die uit de crisis zijn getrokken, moeten de uitgebreide rescEUcapaciteiten de EU in staat stellen om de nodige capaciteit voor zowel bevoorrading als
dispatching ontwikkelen en verwerven (zoals magazijnen, transportmiddelen en algemene
logistieke ondersteuning).
 Om te zorgen voor een doeltreffende algemene respons van de EU op grootschalige
noodsituaties, vereist rescEU maximale flexibiliteit en een goed vermogen om op EUniveau op te treden, met name budgettaire en operationele flexibiliteit en stroomlijning, in
situaties waarin overbelaste lidstaten dat niet kunnen doen.
 Het versterkte programma voorziet de Unie ook in capaciteiten en een performante
logistieke infrastructuur die kunnen worden ingezet in verschillende soorten noodsituaties,
ook ingeval van medische urgentie. Het omvat mechanismen die de EU in staat zullen
stellen om:






RescEU-capaciteiten te verwerven, huren, leasen en in voorraad op te slaan;
producten en personeel van buiten de EU binnen te halen en binnen de EU uit te
zenden;
snel producten en personeel te vervoeren van verschillende plaatsen in de hele EU
naar andere plaatsen waar de producten en het personeel nodig zijn en internationaal
inzetbare deskundigheid te verstrekken voor alle soorten rampen (waaronder “vliegend
medisch deskundigen” — gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen, epidemiologen,
intensivisten en geïntegreerde, goed uitgeruste medische teams voor noodgevallen);
slachtoffers van rampen/patiënten snel over te brengen naar een plaats waar zij op zo
efficiënt mogelijke wijze zorg kunnen ontvangen, wanneer de lokale en nationale
capaciteit overbelast is. Deze infrastructuur zal een systeem van beschikbare
zorgvoorzieningen in de lidstaten omvatten.
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 Het mechanisme zal een verbeterd, geïntegreerd live-communicatiesysteem omvatten dat
toegankelijk is voor alle lidstaten, zodat de relevante middelen te allen tijde op korte
termijn kunnen worden ingezet.
 De internationale paraatheids- en responscomponent zal ook worden versterkt, zodat de
capaciteiten ook buiten de EU kunnen worden ingezet.

Uitvoering
 De EU zal passende strategische rescEU-capaciteiten, logistieke opslag en logistiek
vervoer alsook een nauw verweven infrastructuur voor informatiebeheer in noodsituaties,
die in om het even welke noodsituatie onder de auspiciën van rescEU kunnen worden
ingezet, rechtstreeks kunnen aankopen, financieren en opzetten. Deze strategische
capaciteiten komen bovenop die van de lidstaten. Zij moeten zo zijn gelegen op het
grondgebied van verschillende lidstaten van de EU dat in reactie op een noodsituatie de
meest doeltreffende geografische dekking kan worden bereikt. De kosten voor het
binnenbrengen, het buitenbrengen en het vervoer, alsook de opslagkosten en de financiële
kosten zullen gedragen worden door de EU-begroting.
 De Commissie moet in staat zijn de transport- en logistieke capaciteit te verwerven, huren
of leasen (multifunctionele luchtbrug-/transportcapaciteit). Dit zal de EU in staat stellen te
reageren op alle soorten noodsituaties in de EU en in derde landen (met inbegrip van
medische noodhulp: overbrenging van slachtoffers van rampen, patiënten, artsen,
Europese medische teams, repatriëringen en alle soorten vrachtvervoer in verband met de
noodrespons). De opslag van hulpgoederen en de transportcapaciteit moeten op
strategische wijze onderling verbonden zijn om de snelheid van de levering te verhogen en
de goede werking van de toeleveringsketen te waarborgen.
 Administratieve procedures zullen tot een minimum worden beperkt om de lasten en
vertragingen bij de ontplooiing te verminderen, wat van cruciaal belang is in
noodsituaties.
 RescEU zal bepalingen bevatten die budgettaire flexibiliteit mogelijk maken, met inbegrip
van meerjarige programmering voor de component preventie en paraatheid, en
onmiddellijke beschikbaarheid en flexibiliteit van de responsfondsen waarborgen. Zoals
duidelijk blijkt uit de COVID-19-crisis, zijn noodsituaties van nature onvoorspelbaar en
onevenwichtig verspreid over een programmeringsperiode, maar wanneer zich een
noodsituatie voordoet, is de snelheid van de respons cruciaal.

Complementariteit met EU-beleid en nationaal beleid
 Het versterkte Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU staat centraal in een
meer geïntegreerde aanpak van noodsituaties. Met zijn versterkte Europese hub voor de
aanpak van noodsituaties zal het de operationele onestopshop zijn die de strategische
capaciteiten van de EU beheert en voorziet in een snelle en doeltreffende respons op alle
soorten grootschalige crises.
 Het zal alle lidstaten in verschillende sectoren bedienen, met verschillende soorten
strategische rescEU-capaciteiten, afhankelijk van de crisissituatie. De eigen logistieke
capaciteit ervan moet volstaan voor de overdracht van goederen, medisch personeel en
patiënten om te beantwoorden aan de behoeften van om het eender welke staat die
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overbelast is, waarbij te gepasten tijde tastbare toegevoegde waarde van de EU kan
worden bereikt.
 De complementariteit van de rescEU-component van het Uniemechanisme voor civiele
bescherming, en met name het aanleggen van noodvoorraden, met andere door de EU
gefinancierde paraatheidsacties, zal worden gewaarborgd. Deze zal gebaseerd zijn op
specifieke criteria, zoals de categorieën betrokken producten (gespecialiseerde niche,
algemene behoeften, materiaal voor eerstehulpverleners, enz.).

Financiële aspecten
 De extra financiële middelen die door NextGenerationEU voor rescEU worden
gemobiliseerd, zullen 2 miljard EUR bedragen.
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