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I. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 
 

1. Raport al Comisiei privind Instrumentul european de sprijin temporar pentru 
atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) în urma 
pandemiei de COVID-19 în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 
2020/672 al Consiliului SURE: Bilanțul la șase luni 
 
Prezentul raport este primul raport semestrial privind Instrumentul european de 

sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) şi 
prezintă operațiunile efectuate și utilizarea până în prezent a instrumentului, trece în revistă 
impactul socioeconomic al acestuia. SURE este un instrument de criză, cu un buget de 100 de 
miliarde EUR, creat de Uniunea Europeană (UE) pentru a ajuta statele membre să protejeze 
locurile de muncă și veniturile lucrătorilor în contextul pandemiei de COVID-19. 

SURE reprezintă o puternică expresie de solidaritate pentru protejarea locurilor de 
muncă și a activității economice pe piața unică. 
Comisia a propus Regulamentul SURE la 2 aprilie 2020, ca parte a răspunsului inițial al UE la 
pandemie. Regulamentul SURE a fost adoptat de Consiliu la 19 mai 2020, iar statele membre 
au depus primele lor cereri oficiale la începutul lunii august. Cu toate acestea, pachetul 
financiar de 100 de miliarde EUR a devenit disponibil la 22 septembrie 2020, după ce toate 
statele membre au semnat acordurile de garanție. 

Cererea statelor membre de asistență financiară în cadrul SURE a fost puternică. De la 
introducerea sa, peste 90 % din pachetul financiar total de 100 de miliarde EUR a fost alocat 
de Consiliu unui număr de 18 state membre, pe baza propunerilor Comisiei. Mai mult, la 26 
februarie, Comisia a propus să se furnizeze asistență financiară și Estoniei. Primele trei 
sume, ca mărime, ale asistenței financiare acordate au fost destinate Italiei (27,4 miliarde 
EUR), Spaniei (21,3 miliarde EUR) și Poloniei (11,2 miliarde EUR). Sumele solicitate inițial au 
fost reduse ușor pentru a se respecta limita de concentrație de 60 de miliarde EUR pentru 
oricare dintre primii trei beneficiari, ca mărime, conform prevederilor regulamentului. 
Celelalte state membre au primit suma pe care o solicitaseră: Belgia, Portugalia și România 
au primit, fiecare, între 4 și 8 miliarde EUR, în timp ce Grecia, Irlanda, Cehia, Slovenia și 
Croația au primit între 1 și 3 miliarde EUR. Restul statelor membre – Slovacia, Lituania, 
Bulgaria, Ungaria, Cipru, Malta și Letonia – au primit toate sub 1 miliard EUR. 

Instrumentul de sprijin pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de 
urgență (SURE) a fost creat de Uniunea Europeană (UE) pentru a ajuta statele membre să 
protejeze locurile de muncă și veniturile lucrătorilor în timpul pandemiei. 
SURE completează eforturile naționale și asigură o a doua linie de apărare pentru protejarea 
angajaților și a lucrătorilor independenți împotriva riscului de șomaj și de pierdere a 
veniturilor. 

În 2020, se estimează că SURE a sprijinit între 25 și 30 de milioane de persoane, ceea 
ce reprezintă un sfert din numărul total al locurilor de muncă din statele membre 
beneficiare. 
Până la finele anului 2020, 80 % din cheltuielile publice totale planificate pentru măsuri 
eligibile fuseseră deja efectuate. 

Estimările Comisiei, bazate pe rapoartele statelor membre, indică faptul că între 1½ și 
2½ milioane de firme au fost sprijinite de SURE în 2020 în toate statele membre. Numai 14 
state membre au raportat date actualizate cu privire la acoperirea firmelor. Cele 14 state 
membre care au raportat acoperirea firmelor sunt Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Ungaria, 
Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Slovenia. Cehia a 
furnizat cifre numai în raportarea inițială.   

În ceea ce privește statele membre raportoare, aproape 800 000 de firme au fost 
sprijinite de SURE. Aceasta reprezintă 12 % din totalul firmelor din respectivele state 
membre 
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Prin intermediul SURE, UE a sprijinit și încurajat utilizarea politicilor de șomaj tehnic 

în statele membre. Prin acordarea de asistență financiară statelor membre pentru a le ajuta 
să finanțeze scheme de șomaj tehnic în beneficiul întreprinderilor afectate de pandemie, 
precum și măsuri similare, în special pentru lucrătorii independenți, SURE a încurajat statele 
membre să urmeze aceste tipuri de politici, de asemenea în conformitate cu Orientările 
privind ocuparea forței de muncă pentru 2020. Acest instrument – împreună cu sprijinul 
oferit prin fondurile structurale și de investiții europene, în special prin Fondul social 
european și prin Inițiativele pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII și CRII +) – a 
permis statelor membre să introducă politici mai ambițioase.  
Majoritatea statelor membre beneficiare au indicat că SURE a jucat un rol în decizia lor de a 
adopta o schemă de șomaj tehnic nouă sau de a modifica o schemă existentă. Nouă state 
membre au instituit o schemă de șomaj tehnic nouă ca răspuns la criza COVID-1934, iar 
patru state membre au modificat o schemă de șomaj tehnic existentă. Majoritatea acestor 
scheme fuseseră introduse sau modificate în martie 2020, cu puțin timp înainte ca Comisia 
să propună instrumentul SURE. De atunci, Ungaria, Grecia, România și Slovenia au introdus 
scheme noi, iar Italia și Spania au continuat să modifice schemele preexistente. 

Nouă state membre au solicitat asistență financiară în cadrul SURE pentru finanțarea 
unor cheltuieli legate de sănătate în directă legătură cu urgența COVID-19. Această categorie 
cuprinde:  
- Concediul de boală special și/sau concediul de carantină pentru COVID-19 (Cipru, Letonia, 
Malta, Portugalia, Spania).  

- Costurile legate de înăsprirea cerințelor de sănătate și siguranță pentru sectorul public 
(Letonia, Ungaria, Portugalia).  

- Măsurile care vizează reducerea costurilor legate de înăsprirea cerințelor de sănătate și 
securitate sanitară la locul de muncă, pentru sectorul privat (Italia).  

- Creșterea cheltuielilor pentru sistemul public de sănătate, inclusiv a costurilor cu 
personalul [de exemplu, ore suplimentare și remunerație suplimentară pentru personalul 
medical, angajarea de personal suplimentar temporar (Ungaria, România, Portugalia), 
lucrări de renovare a spitalelor (Ungaria) și/sau achiziționarea de noi echipamente, 
materiale de protecție, alte materiale și consumabile (Belgia, Ungaria, Letonia, Portugalia)]. 

 
2. Proiect de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general 2021 pentru finanțarea 

răspunsului la pandemia de COVID-19 și includerea unor ajustări și actualizări 
legate de adoptarea finală a cadrului financiar multianual 
 
Scopul proiectului de buget rectificativ (PBR) nr. 2 pentru exercițiul financiar 2021 

este de a asigura o finanțare suplimentară pentru prevenirea, pregătirea și răspunsul la 
pandemia de COVID-19, astfel cum se propune în comunicările Comisiei privind Incubatorul 
HERA (Autoritatea europeană pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară), 
privind COVID-19: O cale comună către o redeschidere sigură și durabilă și privind 
adeverința electronică verde, și de a crea o marjă în cadrul Instrumentului pentru sprijin de 
urgență pentru potențialul impact bugetar al viitoarelor inițiative europene legate de 
răspunsul la pandemia de COVID-19. În plus, PBR introduce modificările tehnice necesare a 
fi aduse bugetului 2021 ce decurg din acordurile politice la care s-a ajuns cu privire la 
temeiurile legale sectoriale în urma adoptării cadrului financiar multianual (CFM) în 
decembrie 2020, precum și o serie de ajustări legate de provizionarea garanției pentru 
acțiunea externă. 
 Confruntată cu nevoile urgente legate de răspunsul la pandemia de COVID-19 în 
2021, în special de finanțare a lucrărilor pregătitoare pentru adeverințele electronice verzi, 
de consolidare a secvențierii prin Incubatorul HERA, de monitorizare a apelor uzate și de 
realizare de teste RT-PCR specializate, Comisia propune utilizarea prezentului PBR nr. 2 
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pentru a consolida Instrumentul pentru sprijin de urgență și contribuția UE la Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) în 2021, cu o sumă totală în valoare de 
216,2 milioane EUR în credite de angajament și de 208,1 milioane EUR în credite de plată. În 
paralel, Comisia a propus efectuarea de către autoritatea bugetară a unui transfer de fonduri 
din rezerva pentru solidaritate și ajutoare de urgență menit să răspundă nevoilor imediate 
ale ESI și ECDC, în valoare de 121,5 milioane EUR. Defalcarea sumelor între cele două 
instrumente bugetare depinde de urgența obținerii unei finanțări suplimentare. În acest 
context, Comisia a identificat, de asemenea, unele surse de realocare în bugetul actual, în 
valoare de aproximativ 7,5 milioane EUR. În general, astfel cum se indică în tabelul de mai 
jos, aceasta înseamnă o sumă suplimentară totală alocată pentru finanțarea legată de 
pandemia de COVID-19 în 2021 de 345,2 milioane EUR. 

Instrumentul pentru sprijin de urgență (ESI) acoperă o gamă largă de acțiuni eligibile. 
Acesta a fost activat în 2020 pentru o oferi un răspuns imediat în contextul izbucnirii 
pandemiei de COVID-19, în special pentru a sprijini sectorul sănătății din statele membre și 
pentru a finanța acordurile preliminare de achiziție (APA) în numele tuturor statelor 
membre cu producătorii de vaccinuri. Comisia propune consolidarea Instrumentului pentru 
sprijin de urgență în 2021 cu o sumă totală în valoare de 231,7 milioane EUR în credite de 
angajament, din care 156,2 milioane EUR în prezentul proiect de buget rectificativ. 

În contextul propunerii legislative privind adeverințele electronice verzi, Comisia a 
identificat posibilitatea de a acorda o finanțare cu o valoare anuală de 3 milioane EUR pentru 
operarea și întreținerea sistemului din programul Europa digitală, odată ce va intra în 
vigoare temeiul său juridic. Fonduri suplimentare în valoare de 0,5 milioane EUR pentru 
întreținerea platformei de schimb pentru formularele de localizare a pasagerilor au fost puse 
la dispoziție în cadrul liniei bugetare aferente prerogativelor Comisiei în domeniul 
transporturilor în 2021. 

Comisia propune să se acorde Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor 
(ECDC) un rol esențial în consolidarea capacității statelor membre de a depista și a 
monitoriza noile variante ale virusului SARS-CoV-2 („secvențiere”). Atingerea unei ținte de 
secvențiere genomică de 5 % din testele pozitive din statele membre va contribui la 
identificarea variantelor, la monitorizarea răspândirii acestora în rândul populației și la 
evaluarea impactului lor asupra transmisibilității.  

În plus, este important să se accelereze cercetarea și schimbul de date privind 
variantele. ECDC a elaborat deja un contract-cadru de urgență care permite mai ales statelor 
membre care au o capacitate de secvențiere genomică limitată sau care nu dispun de o astfel 
de capacitate să trimită eșantioane către unul sau mai multe laboratoare comerciale cu care 
ECDC a încheiat contracte pentru realizarea secvențierii, pentru care ECDC a reușit să 
realoce o sumă de 4 milioane EUR din bugetul său actual. Pentru a face această posibilitate 
accesibilă la o scară mai largă tuturor statelor membre, se propune extinderea contractului-
cadru al ECDC prin consolidarea contribuției UE la ECDC în 2021, cu o sumă totală de 106 
milioane EUR în credite de angajament și de plată, din care 60 de milioane EUR în prezentul 
proiect rectificativ.  

Contribuția consolidată a UE la ECDC va fi utilizată și pentru a acoperi costurile legate 
de transportul eșantioanelor virale pentru secvențiere, precum și pentru îmbunătățirea 
capacității statelor membre, înainte de crearea autorității UE pentru pregătire și răspuns în 
caz de urgență sanitară (HERA). Pentru a permite ECDC să aloce această finanțare 
substanțială statelor membre, cu respectarea deplină a normelor financiare, se propune 
consolidarea personalului ECDC cu 10 posturi în schema de personal și cu cinci agenți 
contractuali în 2021, devansându-se astfel măsura de suplimentare a personalului prevăzută 
pentru 2022 pentru ECDC în cadrul pachetului de măsuri sanitare din 11 noiembrie 2020. 
Costurile estimate cu salariile, în cuantum de aproape 1 milion EUR, sunt incluse în suma de 
60 de milioane EUR solicitată pentru ECDC în proiectul de buget rectificativ. 
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3. Raport al Comisiei cu privire la oportunitatea exceptării tranzacțiilor care 
rezultă direct din serviciile de reducere a riscurilor posttranzacționare de la 
obligația de compensare pentru instrumentele financiare derivate 
extrabursiere în temeiul EMIR 

  
 Prezentul raport ia în considerare contribuțiile primite într-un raport al Autorității 
Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), răspunsurile părților interesate la 
consultarea publică efectuată de ESMA și discuțiile cu părțile interesate. Raportul ESMA a 
fost adoptat la 10 noiembrie 2020; acesta a fost elaborat în cooperare cu Comitetul european 
pentru risc sistemic (CERS) și ține cont de rezultatele unei consultări publice. 

În EMIR, colegiuitorii au optat pentru compensarea la nivel central ca element-cheie 
al angajamentelor asumate la nivelul G20, care ar trebui să fie principalul instrument de 
atenuare a riscurilor pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere „plain vanilla” 
care fac obiectul obligației de compensare. În ceea ce privește alte instrumente derivate 
extrabursiere, care nu fac obiectul obligației de compensare, ar trebui să se utilizeze alte 
tehnici de atenuare a riscului, de amploare mai redusă. Atât serviciile de compensare 
centrală, cât și serviciile PTRR prosperă în spațiile de care aparțin. În general, ar trebui ca 
anumite instrumente financiare derivate extrabursiere să fie exceptate de la obligația de  
compensare numai dacă riscurile acordării unei astfel de exceptări sunt mai mici decât 
riscurile pe care le presupune menținerea situației actuale. ESMA, în cooperare cu CERS, a 
întreprins o analiză cuprinzătoare și aprofundată a serviciilor PTRR. Cu toate acestea, 
trebuie clarificate unele chestiuni importante.  

În speță, unele aspecte ale raportului necesită o evaluare și o analiză cantitativă mai 
aprofundată pentru a-i permite Comisiei să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la o 
eventuală propunere de modificare legislativă. În special următoarele aspecte necesită o 
analiză suplimentară: - definiția serviciilor PTRR, cu alte cuvinte, cum ar putea fi definite mai 
concret diferitele tipuri de PTRR; - eventualele interconexiuni dintre serviciile PTRR și 
impactul utilizării combinate a acestora asupra aspectelor menționate în prezentul raport; - 
importanța riscului de eludare a obligației de compensare, în special posibilele practici de 
piață care ar putea fi utilizate pentru a pune în practică o astfel de eludare; - eventualele 
condiții de limitare a riscului ca o posibilă exceptare de la obligația de compensare să fie 
utilizată abuziv; - stimulentele pentru compensarea la nivel central, ținând cont de o 
eventuală exceptare de la obligația de compensare; - evaluarea potențialelor transferuri de 
lichiditate din spațiul compensat la nivel central către spațiul necompensat.  
 Raportul ESMA se axează pe comprimarea portofoliului și pe 
optimizarea/reechilibrarea portofoliului. Concluzia raportului este că atât comprimarea 
portofoliului, cât și optimizarea/reechilibrarea portofoliului sunt instrumente utile pentru 
gestionarea riscurilor, atât în cazul portofoliilor compensate, cât și al celor necompensate. 
Conform ESMA, cifrele actuale privind comprimarea nu permit evaluarea măsurii în care 
obligația de compensare a afectat serviciile PTRR, întrucât acestea sunt efectuate în 
conformitate cu cerințele de reglementare existente. ESMA consideră că acest lucru implică 
faptul că la comprimare și reechilibrare sunt utilizate tranzacții mai complexe, pentru a se 
evita obligația de compensare. ESMA concluzionează, de asemenea, că exceptarea anumitor 
tranzacții care rezultă din comprimarea portofoliului și din exercițiile de reechilibrare ar 
contribui la creșterea gradului de utilizare a acestor servicii PTRR și la reducerea riscurilor. 
ESMA consideră că o astfel de exceptare ar permite ca tranzacțiile istorice să fie comprimate 
mai ușor, ar spori participarea la serviciile PTRR a contrapărților care în prezent sunt mai 
puțin interesate să participe și ar reduce complexitatea pieței prin utilizarea unor tranzacții 
mai simple pentru reechilibrare. 
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      4.   Propunere de Decizie de punere în aplicare a Consiliului de modificare a 
Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1346 privind acordarea unui sprijin 
temporar Republicii Elene în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru 
atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de 
COVID-19 

 
Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului („Regulamentul SURE”) stabilește cadrul 

juridic pentru acordarea de asistență financiară din partea Uniunii statelor membre care 
sunt afectate sau grav amenințate de o perturbare economică importantă cauzată de 
epidemia de COVID-19. Sprijinul acordat în temeiul SURE servește la finanțarea, în principal, a 
schemelor de șomaj tehnic sau a unor măsuri similare care vizează protejarea angajaților și a 
persoanelor care desfășoară o activitate independentă, reducând astfel incidența șomajului și 
pierderea veniturilor, precum și la finanțarea, în subsidiar, a unor măsuri legate de sănătate, în 
special la locul de muncă.  

La 25 septembrie 2020, Consiliul a acordat asistență financiară Greciei în vederea 
completării eforturilor naționale întreprinse pentru a contracara impactul epidemiei de 
COVID-19 și a răspunde la consecințele socioeconomice ale acesteia pentru lucrători și 
pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă.  

La 9 martie 2021, Grecia a formulat o nouă cerere de asistență financiară din partea 
Uniunii în temeiul Regulamentului SURE. 

Comisia a consultat autoritățile elene pentru a verifica creșterea neprevăzută și 
semnificativă, generată de pandemia de COVID-19, a cheltuielilor efective și planificate 
legate direct de măsurile care vizează piața muncii luate de autoritățile elene. 
  În mod concret, creșterea cheltuielilor pentru care se solicită asistență financiară 
suplimentară se referă la măsuri existente menționate în Decizia de punere în aplicare (UE) 
2020/1346 a Consiliului şi anume: 

(i) o indemnizație specială pentru angajații din sectorul privat ale căror contracte de 
muncă au fost suspendate. Această măsură urmărește să protejeze locurile de 
muncă din întreprinderile care și-au încetat activitatea în urma unui ordin al 
administrației publice sau care aparțin de sectoare economice puternic afectate 
de epidemia de COVID-19 și se referă la acordarea unei indemnizații lunare 
speciale de 534 EUR angajaților ale căror contracte de muncă sunt suspendate. 
Măsura, în vigoare de la jumătatea lunii martie 2020, a fost prelungită până la 31 
martie 2021 pentru lucrătorii obișnuiți și până la 31 octombrie 2021 pentru 
lucrătorii sezonieri. În lunile următoare pot fi aplicate prelungiri unui număr tot 
mai mic de sectoare economice eligibile. Condiția prealabilă pentru a beneficia de 
această schemă este ca angajatorul să mențină același număr de angajați 
(însemnând exact aceiași angajați) pentru o perioadă egală cu perioada în care a 
fost suspendat contractul de muncă; 

(ii) finanțarea de către stat a contribuțiilor la asigurările sociale pentru angajații care 
beneficiază de indemnizația specială menționată la litera (i). 

Condiția prealabilă pentru a beneficia de această schemă este ca angajatorul să 
mențină același număr de angajați (însemnând exact aceiași angajați) pentru o perioadă 
egală cu perioada în care a fost suspendat contractul de muncă.  
Grecia a furnizat Comisiei informațiile relevante.  

Ținând seama de dovezile disponibile, Comisia propune Consiliului să adopte o 
decizie de punere în aplicare pentru a acorda Greciei asistență financiară în temeiul 
Regulamentului SURE, în sprijinul măsurilor menționate mai sus. 

 
5.  Propunere de Decizie de punere în aplicare a Consiliului de modificare a 
Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1344 privind acordarea unui sprijin 
temporar Republicii Cipru în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru 
atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de 
COVID-19 
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La 25 septembrie 2020, Consiliul a acordat asistență financiară Ciprului în vederea 

completării eforturilor naționale întreprinse pentru a contracara impactul epidemiei de 
COVID-19 și a răspunde la consecințele socioeconomice ale acesteia pentru lucrători și 
pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă.  

La 10 martie 2021, Ciprul a formulat o nouă cerere de asistență financiară din partea 
Uniunii în temeiul Regulamentului SURE.  

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul SURE, Comisia a 
consultat autoritățile cipriote pentru a verifica creșterea neprevăzută și semnificativă, 
generată de pandemia de COVID-19, a cheltuielilor efective și planificate legate direct de 
măsurile care vizează piața muncii și de măsurile legate de sănătate luate de autoritățile 
cipriote. În mod concret, creșterea cheltuielilor pentru care se solicită asistență financiară 
suplimentară se referă la măsuri existente menționate în Decizia de punere în aplicare (UE) 
2020/1344 a Consiliului:  

 
(a) schema de concedii speciale, care oferă compensații salariale părinților care lucrează în 
sectorul privat și care au copii în vârstă de până la 15 ani sau copii cu handicap de orice 
vârstă. Măsura, inițial în vigoare pentru perioada februarie 2020 – iunie 2020, a fost 
prelungită din ianuarie 2021 până în mai 2021;  
(b) schema de sprijinire a întreprinderilor pentru suspendarea totală a activității, prin care 
se acordă o compensație salarială pentru până la 97 % dintre angajații întreprinderilor 
obligate să își suspende activitatea, condiționată de păstrarea locului de muncă. 
Compensația acoperă 60 % din salariul angajatului sau 60 % din punctele de asigurări 
sociale ale angajatului realizate în 2018 (2019 pentru perioada iulie 2020 – august 2020), 
reținându-se valoarea cea mai mare. Compensația variază între maximum 1 214 EUR și 
minimum 360 EUR pe lună. Măsura, inițial în vigoare pentru perioada martie 2020 – august 
2020, a fost prelungită din septembrie 2020 până în mai 2021;  
(c) schema de sprijinire a întreprinderilor pentru suspendarea parțială a activității, prin care 
se acordă o compensație salarială angajaților întreprinderilor a căror cifră de afaceri a scăzut 
din cauza pandemiei, condiționată de păstrarea locului de muncă. Compensația acoperă 60 
% din salariul angajatului sau 60 % din punctele de asigurări sociale ale angajatului realizate 
în 2018, reținându-se valoarea cea mai mare. Compensația variază între maximum 1 214 
EUR și minimum 360 EUR pe lună. Măsura, inițial în vigoare pentru perioada martie 2020 – 
iunie 2020, a fost prelungită din ianuarie 2021 până în mai 2021; (d) „schema specială 
pentru persoanele care desfășoară activități independente”, prin care se acordă o 
compensație persoanelor care desfășoară activități independente și care nu pot exercita 
nicio activitate conform decretului ministrului sănătății și/sau unei decizii a consiliului de 
miniștri. Măsura, inițial în vigoare pentru perioada martie 2020 – iunie 2020, a fost 
prelungită din iulie 2020 până în mai 2021;  
(e) „schema specială pentru unitățile hoteliere și de cazare turistică”, prin care se oferă o 
compensație salarială pentru sprijinirea angajaților din industria hotelieră și din alte 
întreprinderi care oferă servicii de cazare pentru turiști, al căror angajator și-a suspendat în 
totalitate activitatea sau a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu peste 40 %. Participarea 
la această schemă este condiționată de păstrarea locului de muncă. Măsura, inițial în vigoare 
pentru perioada iunie 2020 – octombrie 2020, a fost prelungită din noiembrie 2020 până în 
mai 2021;  
(f) „schema specială de sprijinire a întreprinderilor legate de industria turismului sau 
afectate de turism sau asociate cu întreprinderi supuse unei suspendări totale obligatorii”, 
prin care se oferă o compensație salarială pentru angajații întreprinderilor care și-au 
suspendat integral activitatea sau au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu peste 40 %, 
față de 55 % în schema inițială, condiționată de păstrarea locului de muncă. Măsura, inițial în 
vigoare pentru perioada iunie 2020 – august 2020, a fost prelungită și modificată din 
septembrie 2020 până în mai 2021;  
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(g) schema de subvenționare a întreprinderilor mici și foarte mici și a persoanelor care 
desfășoară activități independente care au până la 50 de angajați, prin care se acordă o 
subvenție forfetară pentru a sprijini cheltuielile de funcționare ale întreprinderilor mici și 
ale persoanelor care desfășoară activități independente. Valoarea subvențiilor forfetare a 
fost revizuită pentru diferite categorii de întreprinderi în funcție de numărul de angajați. În 
plus, au fost convenite granturi pentru întreprinderile care și-au suspendat activitatea din 
martie 2020, în cuantum de 10 000 EUR pentru un număr de până la 9 angajați și de 15 000 
EUR pentru peste 9 angajați. Măsura, inițial în vigoare pentru perioada aprilie 2020 – mai 
2020, a fost prelungită și modificată pentru noiembrie 2020;  
(h) „schema de prestații de boală”, prin care se oferă compensații salariale angajaților din 
sectorul privat și persoanelor care desfășoară activități independente, cu condiția ca aceștia 
să fie clasificați ca persoane vulnerabile conform unei liste publicate de Ministerul Sănătății, 
persoane plasate în carantină de către autorități sau persoane infectate cu COVID-19. 
Măsura, inițial în vigoare pentru perioada martie 2020 – iunie 2020, a fost prelungită din 
noiembrie 2020 până în mai 2021.  

Ciprul a furnizat Comisiei informațiile relevante.  
Ținând seama de dovezile disponibile, Comisia propune Consiliului să adopte o 

decizie de punere în aplicare pentru a acorda Ciprului asistență financiară în temeiul 
Regulamentului SURE, în sprijinul măsurilor menționate mai sus.  
Măsurilelegate de sănătate, potrivitcereriiformulate de Cipru la 10 martie 2021, se ridică la 
440 000 EUR. 
 

6.  Propunere de Decizie de punere în aplicare a Consiliului de modificare a 
Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1342 privind acordarea unui sprijin 
temporar Regatului Belgiei în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru 
atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de 
COVID-19 

 
La 25 septembrie 2020, Consiliul a acordat asistență financiară Belgiei în vederea 

completării eforturilor naționale întreprinse pentru a contracara impactul epidemiei de 
COVID-19 și a răspunde la consecințele socioeconomice ale acesteia pentru lucrători și 
pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă.  

La 11 martie 2021, Belgia a formulat o nouă cerere de asistență financiară din partea 
Uniunii în temeiul Regulamentului SURE.  
În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul SURE, Comisia a consultat 
autoritățile belgiene pentru a verifica creșterea neprevăzută și semnificativă, generată de 
pandemia de COVID-19, a cheltuielilor efective și planificate legate direct de măsurile care 
vizează piața muncii și de măsurile legate de sănătate luate de autoritățile belgiene. În mod 
concret, creșterea cheltuielilor pentru care se solicită asistență financiară suplimentară se 
referă la o combinație între o măsură nouă și măsuri existente menționate în Decizia de 
punere în aplicare (UE) 2020/1342 a Consiliului:  
- o serie de scheme regionale și comunitare de sprijin pentru venit destinate 
persoanelor care desfășoară activități independente, întreprinderilor cu asociat unic și altor 
tipuri de salariați care nu se califică pentru alte tipuri de sprijin pentru venit. În particular, 
primele de compensare acordate societăților și antreprenorilor și o nouă măsură constând în 
acordarea de sprijin de urgență antreprenorilor și întreprinderilor cu asociat unic pentru 
Regiunea Bruxelles-Capitală, primele pentru compensarea neplăcerilor provocate, pentru 
compensare și sprijin (și cele trei prelungiri ulterioare ale acestora) pentru Regiunea 
flamandă și Comunitatea flamandă și prima de compensare pentru închiderea 
întreprinderilor (și cele două prelungiri ale acesteia) din Regiunea valonă oferă sprijin unic 
și sectorial generalizat întreprinderilor și persoanelor care desfășoară activități 
independente nevoite să își înceteze activitățile din cauza pandemiei de COVID-19 sau 
afectate de o reducere substanțială a cifrei de afaceri. Alte măsuri (prima de compensare 
pentru lucrătorii intermitenți din Regiunea Bruxelles-Capitală, subvențiile pentru creșe și 
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pentru operatorii culturali din Comunitatea franceză, subvențiile pentru activitățile de 
formare din Valonia) vizează persoanele care desfășoară o activitate independentă și 
lucrătorii care nu au acces la schema de șomaj temporar din anumite sectoare (activități 
culturale, de îngrijire și de formare).  

Belgia a furnizat Comisiei informațiile relevante.  
Ținând seama de dovezile disponibile, Comisia propune Consiliului să adopte o 

decizie de punere în aplicare pentru a acorda Belgiei asistență financiară în temeiul 
Regulamentului SURE, în sprijinul măsurilor menționate mai sus. 
 

7. Comunicare a Comisiei privind un Plan de acțiune pentru dezvoltarea producției 
ecologice 

 
Pactul verde european se află în centrul agendei politice a Comisiei Europene. 

Obiectivul său primordial este ca, până în 2050, Europa să devină durabilă și neutră din 
punct de vedere climatic, acționând ca vector pentru investiții și creștere. 

În scopul de a se atinge ținta ambițioasă ca 25 % din terenurile agricole să fie dedicate 
agriculturii ecologice și pentru ca sectorul acvaculturii ecologice să crească semnificativ 
până în 2030, astfel cum s-a subliniat în strategia „De la fermă la consumator” și în strategia 
privind biodiversitatea, trebuie să se pună la îndemâna sectorului producției ecologice 
instrumentele care vor crea condițiile ce pot declanșa schimbarea în agricultura și în 
acvacultura UE, îndreptându-le în direcția atingerii standardelor înalte de calitate pe care le 
apreciază consumatorii din UE. Pe lângă aceasta, atingerea obiectivului fixat pentru 
agricultura ecologică va contribui semnificativ la realizarea altor obiective prevăzute în 
strategia „De la fermă la consumator” și în strategia privind biodiversitatea, precum 
obiectivul de reducere a utilizării pesticidelor și cel de reducere a surplusului de nutrienți, 
contribuind, totodată, la direcționarea UE către realizarea obiectivului strategiei UE de 
reducere a poluării la zero pentru un mediu fără substanțe toxice. 
 

II. ȘTIRI-REPREZENTANȚACOMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

 

1. Vaccinuri anti-COVID-19 sigure în Europa 

Comisia Europeană a încheiat până în prezent contracte pentru până la 2,6 miliarde 
de doze de vaccinuri împotriva COVID-19 și negociază achiziționarea de doze suplimentare. 
Livrările de vaccinuri către țările din UE au crescut constant, iar vaccinarea se accelerează. 
Comisia colaborează cu industria de specialitate pentru a spori capacitatea de producție a 
vaccinurilor. 
În același timp, a demarat activități care să susțină dezvoltarea și producția rapidă și în masă 
a unor vaccinuri eficace împotriva noilor variante de coronavirus. Incubatorul HERA va 
contribui la contracararea amenințării reprezentate de noile variante. 

UE caută să se asigure că vaccinurile sigure ajung în toate colțurile lumii. Comisia și 
țările UE s-au angajat să aloce peste 2,2 miliarde EUR mecanismului COVAX, inițiativa 
globală menită să asigure accesul echitabil la vaccinurile împotriva COVID-19.De asemenea, 
sprijină campaniile de vaccinare în țările partenere. 

Pănă la data de 8 aprilie 2021, au fost livrate în UE 108,3 milioane de doze de vaccin, 
din care au fost administrate 81,5 milioane de doze. 

 

2. Comisia mobilizează 123 milioane EUR pentru cercetare și inovare pentru a 
combate amenințarea reprezentată de variante 

Comisia mobilizează 123 milioane EUR din programul Orizont Europa, noul program 
de cercetare și inovare al UE, pentru cercetări urgente vizând variante ale noului 
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coronavirus. Această primă finanțare de urgență în cadrul programului Orizont Europa se 
adaugă la o serie de acțiuni de cercetare și inovare finanțate de UE pentru combaterea noului 
coronavirus și contribuie la acțiunile generale ale Comisiei vizând prevenirea și atenuarea 
impactului variantelor noului coronavirus, precum și răspunsul la acestea, în conformitate 
cu noul plan european de pregătire pentru bioapărare denumit Incubatorul HERA. 

Comisia a lansat noi cereri de exprimare a interesului pentru cercetări urgente vizând 
variantele noului coronavirus care completează acțiunile precedente de creare a unor 
tratamente și vaccinuri prin organizarea și desfășurarea unor trialuri clinice pentru a 
înregistra progrese în ceea ce privește crearea unor tratamente și vaccinuri promițătoare 
împotriva SARS-CoV-2/COVID-19. Ele vor sprijini crearea unor cohorte și rețele vaste vizând 
COVID-19, dincolo de granițele Europei, realizând legături cu inițiativele europene, precum 
și consolidarea infrastructurilor necesare pentru schimbul de date, expertiză, resurse de 
cercetare și servicii de specialitate pentru cercetători și organizațiile de cercetare. 

Se preconizează că proiectele finanțate: 
- vor stabili cohorte noi sau se vor baza pe cele existente de dimensiuni mari, multicentrice și 
regionale sau multinaționale, inclusiv dincolo de frontierele Europei, care ar trebui să 
avanseze rapid cunoștințele cu privire la SARS-CoV-2 și la variantele sale emergente. 
- vor dezvolta în continuare mijloace terapeutice sau vaccinuri promițătoare împotriva 
SARS-CoV-2/COVID-19, dezvoltarea preclinică fiind deja finalizată. 
- vor sprijini, de asemenea, infrastructurile de cercetare pentru a accelera schimbul de date 
și vor oferi sprijin și expertiză rapidă în domeniul cercetării pentru a face față variantelor 
noului coronavirus și pentru a fi pregătiți pentru epidemii viitoare. 

De asemenea se preconizează o colaborare a consorțiilor de succes cu alte inițiative și 
proiecte relevante la nivel național, regional și internațional pentru a maximiza sinergiile și 
complementaritatea și pentru a evita redundanța eforturilor de cercetare. 

Aceste cereri în regim de urgență vor aborda amenințările pe termen scurt și mediu și 
vor asigura în același timp pregătirea pentru viitor. El vor contribui la instituirea Autorității 
europene pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară (HERA), care va permite UE 
să anticipeze și să abordeze mai bine viitoarele pandemii. 

Cererile vor fi deschise pentru trimiterea de documente la 13 aprilie, iar termenul de 
transmitere a acestora este 6 mai 2021. Noile soluții trebuie să fie disponibile și accesibile 
financiar tuturor, în conformitate cu principiile Răspunsului mondial la coronavirus. 

 

3. Comisia Europeană este pregătită să mobilizeze până la 800 de miliarde 
EUR pentru a finanța redresarea 

 
Context: NextGenerationEU este principalul instrument de răspuns al UE la criza provocată 
de coronavirus. Acest instrument urmărește să sprijine redresarea economică și să 
construiască un viitor mai verde, mai digital și mai rezilient. UE a convenit asupra acestui 
instrument ca parte a unui pachet de relansare de peste 2 mii de miliarde EUR (în prețuri 
curente) sau de 1,8 mii de miliarde EUR (la prețurile din 2018), ceea ce cuprinde, de 
asemenea, bugetul pe termen lung pentru perioada 2021-2027. 
Elementul central al instrumentului NextGenerationEU este Mecanismul de redresare și 
reziliență – un instrument care oferă granturi și împrumuturi pentru a sprijini reformele și 
investițiile în statele membre ale UE, în valoare totală de 723,8 miliarde EUR în prețuri 
curente. 
În plus, NextGenerationEU va consolida mai multe programe ale UE. Pentru a finanța 
NextGenerationEU, UE se va împrumuta de pe piețele de capital. Rambursarea se va efectua 
pe termen lung, până în 2058. Acest lucru va evita apariția unei presiuni imediate asupra 
finanțelor naționale ale statelor membre, permițându-le acestora să își concentreze 
eforturile asupra redresării. 
Pentru a contribui la rambursarea împrumuturilor, UE va lua în considerare introducerea de 
noi resurse proprii (sau noi surse de venituri) în bugetul UE, pe lângă cele deja existente. 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_641
https://ec.europa.eu/info/news/eu-invest-eu150-million-research-counter-coronavirus-variants-2021-feb-17_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_641
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_641
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_641
https://global-response.europa.eu/index_ro
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UE ca debitor 
Comisia Europeană, în numele UE, este un participant consacrat pe piețele de capital. De 40 
de ani, Comisia Europeană derulează mai multe programe de creditare pentru a sprijini 
statele membre ale UE și țările terțe. 
Anul trecut, Comisia Europeană a început, de asemenea, să facă împrumuturi pentru SURE – 
instrument în valoare de până la 100 de miliarde EUR – pentru a contribui la protejarea 
locurilor de muncă și la menținerea angajaților pe piața muncii. Până în prezent, trei sferturi 
din fondurile SURE ale UE au fost mobilizate în șase emisiuni foarte reușite, ceea ce a permis 
finanțarea împrumuturilor acordate statelor membre în condiții foarte avantajoase. 
La data de 14 aprilie a.c. Comisia Europeană a luat măsuri pentru a se asigura că 
împrumuturile din cadrul instrumentului temporar de redresare NextGenerationEU vor fi 
finanțate în cele mai avantajoase condiții pentru statele membre ale UE și pentru cetățenii 
acestora. 
Comisia Europeană va utiliza o strategie de finanțare diversificată pentru a mobiliza până la 
aproximativ 800 miliarde EUR în prețuri curente până în 2026. Datorită acestei abordări, 
care va respecta bunele practici ale emitenților suverani, Comisia Europeană va fi în măsură 
să mărească volumele necesare în mod armonios și eficient. Acest lucru va atrage, de 
asemenea, investitori în Europa și va consolida rolul internațional al monedei euro. 
 
O strategie de finanțare diversificată: privire de ansamblu 
O strategie de finanțare diversificată combină utilizarea diferitelor instrumente și tehnici de 
finanțare cu o comunicare deschisă și transparentă cu participanții la piață. 
Strategia de finanțare diversificată a Comisiei ar urma să combine: 
 decizie anuală privind volumul împrumuturilor și o comunicare semestrială privind 

parametrii principali ai planului de finanțare, pentru a oferi transparență și 

previzibilitate investitorilor și celorlalte părți interesate; 

 relații structurate și transparente cu băncile care să sprijine programul de emisiune 

(prin intermediul unei rețele de dealeri primari); 

 instrumente de finanțare multiple (obligațiuni pe termen mediu și lung, dintre care 

unele vor fi emise sub formă de obligațiuni verzi NextGenerationEU și „EU-Bills”) 

pentru a menține un anumit grad de flexibilitate în ceea ce privește accesul pe piață și 

pentru a gestiona nevoile de lichiditate și profilul de scadență; 

 combinație de licitații și credite sindicalizate, pentru a asigura accesul eficient din 

punctul de vedere al costurilor la finanțarea necesară în condiții avantajoase. 

Operațiunile de împrumut se vor înscrie într-un cadru de guvernanță solid, care va asigura o 
execuție coerentă și consecventă. 
În activitatea sa, Comisia se va coordona în continuare cu alți emitenți, inclusiv cu statele 
membre ale UE și cu emitenții supranaționali. 
 
Valoarea adăugată a unei strategii de finanțare diversificate  
Strategia de finanțare diversificată va ajuta Comisia Europeană să atingă două obiective 
principale – să răspundă nevoilor mari de finanțare ale NextGenerationEU și să obțină 
costurile scăzute și riscul scăzut de execuție dorite, în interesul tuturor statelor membre și al 
cetățenilor acestora: 
 prin utilizarea unei game largi de scadențe și instrumente și prin îmbunătățirea 

previzibilității operațiunilor de finanțare, Comisia va asigura o capacitate mai mare 

de absorbție a pieței. Posibilitatea de a scoate la licitație datoriile va spori și mai mult 

eficiența operațiunilor de finanțare. Acest lucru va contribui la satisfacerea nevoilor 

importante de finanțare. 
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 prin oferirea unui grad mai mare de flexibilitate privind stabilirea datei de executare 

a operațiunilor de finanțare și a tehnicilor de finanțare sau a instrumentelor de 

utilizat, Comisia va obține costurile scăzute și riscul scăzut de execuție dorite, în 

interesul tuturor statelor membre. 

Etapele următoare 
În urma pachetului de măsuri prezentat, Comisia Europeană va întreprinde o serie de acțiuni 
pentru ca strategia de finanțare diversificată să devină operațională. Printre aceste acțiuni se 
numără: 
 crearea unei rețele de dealeri primari. În conformitate cu practicile emitenților 

comparabili, Comisia Europeană va înființa o rețea de dealeri primari pentru a facilita 

executarea eficientă a licitațiilor și a tranzacțiilor sindicalizate, pentru a sprijini 

lichiditatea pe piețele secundare și pentru a asigura plasarea datoriei noastre în cea 

mai mare bază de investitori posibilă. Formularul de candidatură și condițiile 

generale de participare vor fi publicate în curând. 

 Publicarea primei decizii anuale privind împrumuturile (și a deciziei de 

finanțare aferente) și a primului plan de finanțare NextGenerationEU. Pentru a 

asigura o comunicare transparentă cu piețele, Comisia Europeană va adopta prima sa 

decizie anuală privind împrumuturile și va comunica informațiile referitoare la 

primul său plan de finanțare înainte de începerea programului de împrumuturi 

NextGenerationEU, preconizat pentru această vară (calendarul depinde de aprobarea 

Deciziei privind resursele proprii de către toate statele membre, acest act legislativ 

permițându-i Comisiei Europene să împrumute pentru NextGenerationEU). 

Operațiunile de împrumut pot începe imediat după intrarea în vigoare a Deciziei 

privind resursele proprii. Planurile de finanțare vor fi apoi actualizate de două ori pe 

an. 

 

4. Conferința privind viitorul Europei: lansarea platformei cetățenilor, la 19 
aprilie 

 
În cadrul reuniunii sale de miercuri, 8 aprilie, comitetul executiv al Conferinței 

privind viitorul Europei a continuat pregătirile pentru începerea conferinței. Acesta a 
aprobat platforma digitală multilingvă, ce va permite cetățenilor din întreaga UE să 
contribuie la lucrările conferinței. De asemenea, comitetul a convenit asupra metodelor sale 
de lucru și a avansat pregătirile pentru evenimentul inaugural cu ocazia Zilei Europei, din 9 
mai. 
 
O dezbatere deschisă și favorabilă incluziunii privind democrația participativă 
 

Începând cu 19 aprilie, datorită acestei noi platforme digitale multilingve, cetățenii 
din întreaga Europă vor avea posibilitatea să-și exprime opiniile cu privire la orice subiect pe 
care îl consideră important pentru viitorul UE. Acest lucru le va permite – pentru prima dată, 
la nivel european – să își prezinte ideile, să comenteze ideile altor persoane, să creeze și să 
participe la evenimente. Platforma va fi reperul central al conferinței, un loc în care toate 
contribuțiile vor fi reunite și partajate, inclusiv evenimentele, grupurile de dezbatere și 
sesiunile plenare ale conferinței. 

Un mecanism de feedback specializat va agrega și analiza aspectele-cheie aduse în 
discuție, astfel încât acestea să poată fi luate în considerare în cadrul grupurilor de dezbatere 
și al sesiunilor plenare ale conferinței. Platforma va oferi, de asemenea, informații privind 
structura și activitățile conferinței, precum și resurse pentru organizatorii de evenimente, 
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inclusiv un catalog al principalelor evenimente prin care vor putea fi promovate inițiativele 
la nivel local, regional, național și european. Cetățenii vor putea, de asemenea, găsi cu 
ușurință evenimente la care doresc să participe, cu ajutorul unei hărți interactive. 

Din partea Parlamentului European, Guy Verhofstadt (RE, Belgia) a declarat: „Este 
necesar ca această discuție să fie cât mai dinamică; în contextul COVID-19, acest lucru 
înseamnă să profităm cât mai mult posibil de avantajele platformelor digitale. Prin intermediul 
platformei conferinței, oferim instrumentele necesare pentru a da tuturor posibilitatea de a se 
implica activ în dezbatere și ne vom asigura că ideile vor contribui la analiza și concluziile 
conferinței. Vorbim despre viitorul europenilor, deci vorbim despre conferința lor.” 

Ana Paula Zacarias, secretarul de stat portughez pentru afaceri europene, în numele 
Președinției Consiliului UE, a afirmat că: „Platforma digitală va reuni europenii în spațiul 
public. Aceasta le va permite să își exprime preocupările, să își împărtășească visurile și 
așteptările și să colaboreze cu reprezentanții lor. Uniunea are nevoie de forța cetățenilor săi, 
pentru a o face mai puternică. Este un moment decisiv, ce ne va permite să discutăm opinii 
diferite, în mod sincer și fără tabuuri.” 

Vicepreședintele Comisiei Europene pentru democrație și demografie, Dubravka 
Šuica, a declarat: „Lansarea platformei digitale, peste zece zile, va oferi cetățenilor noștri un 
spațiu unic, pentru a se implica în conversații și dezbateri în întreaga Europă. Aceasta le va 
permite să își împărtășească ideile, preocupările, speranțele și visurile – în toate limbile oficiale 
ale UE. În prezent, inițiativa ia avânt și aștept cu nerăbdare să văd rezultatul.” 

Hashtagul oficial al conferinței – #ViitorulItiApartine – este o invitație adresată 
cetățenilor europeni să contribuie la definirea viitorului UE: „Viitorul este în mâinile tale”. 
 
Eveniment inaugural cu ocazia Zilei Europei 
 

În plus, comitetul executiv a avansat în pregătirea evenimentului inaugural al 
conferinței cu ocazia Zilei Europei (9 mai), în cazul în care situația pandemiei va permite 
acest lucru. De asemenea, comitetul și-a adoptat metodele de lucru și a purtat o primă 
discuție despre regulile privind componența și activitatea sesiunilor plenare ale conferinței. 
Urmează ca cesta să se reunească, din nou, peste două săptămâni, în vederea finalizării 
discuțiilor privind regulamentul de procedură și a abordării altor detalii privind organizarea 
conferinței. 

 
5. Comisia Europeană a propus scutirea de TVA a bunurilor și serviciilor vitale 

distribuite de UE înperioadele de criză 

Context: Pandemia de COVID-19 a pus sub lupă importanța unei pregătiri și a unui răspuns 
coerent, decisiv și centralizat la nivelul UE în perioadele de criză. În contextul pandemiei de 
COVID-19, Comisia Von der Leyen a conturat deja o serie de planuri de consolidare atât a 
pregătirii UE pentru amenințările transfrontaliere la adresa sănătății, cât și a gestionării 
acestora la nivel european și a prezentat elementele constitutive ale unei uniuni europene a 
sănătății mai puternice. În același timp, Comisia a propus intensificarea cooperării dintre 
statele membre ale UE prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE, cu scopul de 
a îmbunătăți răspunsul la eventualele dezastre naturale sau provocate de om care pot 
apărea în viitor. De exemplu, în contextul noii uniuni europene a sănătății, 
Comisia Europeană a anunțat crearea autorității UE pentru pregătire și răspuns în caz de 
urgență sanitară (Health Emergency Response Authority - HERA), cu misiunea de a 
desfășura rapid cele mai avansate măsuri medicale și de altă natură în cazul unei urgențe 
sanitare, acoperind întregul lanț valoric, de la concepere până la distribuție și utilizare. 

Uniunea Europeană a luat deja măsuri în domeniul fiscal și vamal pentru a sprijini 
lupta împotriva pandemiei de COVID-19 și redresarea în urma acesteia. În aprilie 2020, UE a 
convenit să scutească de taxe vamale și de TVA importurile de măști și de alte echipamente 
de protecție necesare pentru combaterea pandemiei. Această scutire rămâne în vigoare, 
planificându-se prelungirea sa. În decembrie 2020, statele membre ale UE au căzut de acord 
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asupra unor măsuri noi propuse de Comisie pentru a permite o scutire temporară de TVA în 
cazul vaccinurilor și al kiturilor de testare vândute spitalelor, medicilor și persoanelor fizice, 
precum și în cazul serviciilor strâns legate de acestea. În temeiul directivei modificate, 
statele membre pot aplica fie cote reduse, fie cote zero, atât în cazul vaccinurilor, cât și al 
kiturilor de testare, dacă doresc acest lucru.  

Comisia Europeană a propus  la data de 13 aprilie 2021 scutirea de la plata taxei pe 
valoarea adăugată (TVA) a bunurilor și serviciilor care, în perioadele de criză, sunt puse la 
dispoziția statelor membre și a cetățenilor de către Comisia Europeană, organismele și 
agențiile UE. Propunerea a fost făcută pe baza experienței dobândite în timpul pandemiei de 
COVID-19. Printre altele, aceasta a arătat că TVA-ul perceput pentru anumite tranzacții 
ajunge să fie, în operațiunile de achiziții publice, un factor de cost care pune presiune pe 
bugetele limitate. Prin urmare, inițiativa de astăzi va eficientiza la maximum fondurile UE 
utilizate în interes public pentru a răspunde la situațiile de criză, cum ar fi dezastrele 
naturale și urgențele de sănătate publică. Ea va consolida totodată organismele de 
gestionare a dezastrelor și a situațiilor de criză la nivelul UE, cum ar fi cele care intră sub 
incidența Uniunii Europene a Sănătății și a mecanismului de protecție civilă al UE. 

Odată puse în aplicare, noile măsuri vor permite Comisiei Europene și altor agenții și 
organisme ale UE să importe și să achiziționeze bunuri și servicii scutite de TVA atunci când 
achizițiile respective urmează să fie distribuite în cadrul unei intervenții de urgență în UE. 
Destinatarii ar putea fi statele membre sau părți terțe, cum ar fi autoritățile sau instituțiile 
naționale (de exemplu, un spital, o autoritate națională de sănătate sau de intervenție în caz 
de dezastre). Bunurile și serviciile acoperite de scutirea propusă includ, de exemplu: 

 testele de diagnosticare și materialele de testare, precum și echipamentele de 
laborator; 

 echipamentele personale de protecție (EIP), precum mănușile, aparatele pentru 
respirație artificială, măștile, halatele, produsele dezinfectante și echipamentele de 
dezinfectare; 

 corturile, paturile de campanie, îmbrăcămintea și alimentele; 
 echipamentele de căutare și salvare, sacii de nisip, vestele de salvare și bărcile 

gonflabile; 
 antimicrobienii și antibioticele, antidoturile care asigură protecția în caz de 

amenințare cu arme chimice, tratamentele pentru leziuni cauzate de radiații, 
antitoxinele, comprimatele de iod; 

 produsele derivate din sânge sau anticorpii; 
 dispozitivele de măsurare a radiațiilor; 
 dezvoltarea, producția și achiziționarea produselor necesare, activitățile de cercetare 

și inovare, constituirea de stocuri strategice de produse; licențele farmaceutice, 
unitățile de carantină, studiile clinice, dezinfectarea sediilor etc. 
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