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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0388/2020, adresată de Renata Sutor, de cetățenie poloneză, 
privind solidaritatea și asistența reciprocă în combaterea consecințelor 
pandemiei de COVID-19 în UE

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită asistență reciprocă și solidaritate în combaterea impactului pandemiei de 
COVID-19 și punerea în aplicare a directivei privind ajutorul. În cadrul acestei directive, orice 
cetățean al Uniunii ar primi un ajutor nerambursabil de 5 000 EUR, în special persoanele 
concediate de la locul de muncă, agricultorii, mamele singure, pensionarii, persoanele fără 
adăpost și cei care nu dispun de mijloacele necesare de trai. În plus, fiecare fermier care își 
desfășoară activitatea în Uniunea Europeană ar primi un grant nerambursabil de 50 000 EUR 
pe exploatație agricolă, pentru a evita falimentul, ca urmare a crizei financiare și, prin urmare, 
pentru a nu opri producția de alimente. Fiecare întreprindere ar primi un grant nerambursabil 
de 50 000 EUR în vederea evitării falimentului, ca urmare a crizei financiare și pentru a nu 
concedia angajați. Fiecare stat membru ar primi asistență financiară nerambursabilă destinată 
serviciilor de asistență medicală, pentru dispozitive de protecție respiratorie și alte 
echipamente medicale necesare în scopul salvării populației afectate de coronavirus. Prin 
acord cu instituțiile financiare, rambursările împrumuturilor ar fi suspendate (împrumuturile 
acordate statelor membre și împrumuturile acordate resortisanților UE) pentru o perioadă de 6 
luni. În cele din urmă, petiționara solicită o rezoluție care să reunească toate țările Uniunii 
Europene în lupta împotriva coronavirusului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 aprilie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2020
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Pandemia de COVID-19 a determinat Uniunea și statele sale membre să acționeze în mod 
hotărât, în spirit de solidaritate, pentru a limita răspândirea virusului, pentru a contracara 
impactul economic negativ și pentru a atenua efectele sociale negative. Împreună cu multe state 
membre, Comisia a lansat șapte proceduri comune de achiziții pentru echipamente esențiale de 
laborator și de protecție individuală (EIP), precum și pentru medicamente indispensabile în 
unitățile de terapie intensivă, echipamente de laborator, ventilatoare pentru bolnavii de COVID-
19 în stare gravă, pentru echipamentul medical de vaccinare împotriva COVID-19 și pentru 
remdesivir (denumire comercială Veklury), singurul tratament aprobat la nivelul UE. 
Contractele pentru EIP, ventilatoare și echipamente de laborator oferă statelor membre un buget 
total maxim de peste 3,3 miliarde EUR pentru achiziționarea materialelor esențiale timp de un 
an1. În plus, Comisia a creat prima rezervă rescEU2 constituită vreodată, care poate fi trimisă 
în țările care solicită asistență atunci când alte resurse sunt epuizate sau nu sunt disponibile. În 
plus, Instrumentul de sprijin de urgență (ESI)3 permite Comisiei să mobilizeze imediat 
2,7 miliarde EUR pentru acțiuni specifice în unul sau mai multe state membre și să abordeze în 
mod coordonat pandemia de COVID-19. Comisia finanțează cercetarea privind un potențial 
vaccin și tratamente împotriva COVID-19 și, împreună cu Centrul European de Prevenire și 
Control al Bolilor (ECDC), continuă să monitorizeze situația. O parte semnificativă a acestor 
fonduri va fi utilizată pentru a crește cât mai mult șansele de a obține un vaccin eficient pentru 
UE și întreaga lume, în cel mai scurt timp, prin intermediul negocierilor care au loc în prezent 
cu producătorii de vaccinuri în cadrul strategiei UE privind vaccinurile. În plus, Comisia a 
semnat un contract cu societatea farmaceutică Gilead pentru a sigura accesul la dozele de 
remdesivir (Veklury) necesare, în valoare totală de 63 de milioane EUR, care va fi finanțat tot 
de Instrumentul de sprijin de urgență, precum și pentru achiziționarea a 10 milioane de măști 
pentru personalul medical, care au fost distribuite în prezent.

Pentru a amortiza efectele dure asupra mijloacelor de trai ale oamenilor și a economiei, multe 
state membre au introdus moratorii temporare pentru a proteja debitorii care au contractat 
împrumuturi pentru întreprinderi, împrumuturi de consum sau ipoteci și care au fost afectați în 
mod negativ de pandemie. De asemenea, mai multe state membre au luat măsuri care protejează 
persoanele și companiile afectate de pandemie, astfel încât să se evite creșterea chiriilor, 
evacuarea sau întreruperea utilităților în caz de neplată. Pentru a sprijini statele membre, 
Comisia a aplicat deplina flexibilitate a normelor fiscale ale UE, activând clauza derogatorie 
generală din cadrul Pactului de stabilitate și de creștere, a prezentat Inițiativa pentru investiții 
ca reacție la coronavirus (CRII4 și CRII+5), care accelerează investițiile în valoare de 37 de 

1Mai multe informații sunt disponibile la adresa https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-
response/public-health_ro
2 Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/414 a Comisiei din 19 martie 2020 de modificare a Deciziei de punere 
în aplicare (UE) 2019/570 în ceea ce privește capacitățile rescEU de constituire a unor stocuri medicale, JO L 082, 
19.3.2020, p. 1.
3Regulamentul (UE) 2020/521 al Consiliului din 14 aprilie 2020 de activare a sprijinului de urgență în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/369 și de modificare a dispozițiilor acestuia având în vedere epidemia de COVID‐19, 
JO L 117, 15.4.2020, p. 3.
4Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite 
măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale 
economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus), 
JO L 99, 31.3.2020, p. 5.
5Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a 
unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la 
epidemia de COVID-19, JO L 130, 24.4.2020, p. 1.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_ro
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miliarde EUR în cadrul programelor politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 și sporesc 
flexibilitatea în utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru a furniza 
lichidități întreprinderilor mici și sectorului îngrijirilor de sănătate. În mod specific, pachetele 
CRII și CRII+ au introdus mai multe modificări de reglementare la Fondul social european 
(FSE) și Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD)6, pentru 
a maximiza posibilitățile de a investi în măsuri de ocupare a forței de muncă și de incluziune 
socială.

Pentru a oferi asistență imediată persoanelor celor mai afectate de criză, au fost puse la 
dispoziția fermierilor și a întreprinderilor rurale, în cadrul instrumentelor financiare care 
beneficiază de sprijin din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), un ajutor 
specific sub formă de lichidități pentru continuitatea activității, împrumuturi cu dobânzi mici, 
sprijin pentru fondul de rulment autonom și calendare de plată favorabile7. Suplimentar, a fost 
prezentată o nouă măsură temporară care permite statelor membre să utilizeze fondurile de 
dezvoltare rurală pentru a compensa fermierii și micile întreprinderi din sectorul agroalimentar 
cu sume de până la 7 000 EUR per agricultor și, respectiv, de 50 000 EUR pentru fiecare 
întreprindere mică8. De asemenea, au fost luate măsuri adecvate în cadrul politicii agricole 
comune (PAC), pentru a încuraja sprijinul direct pentru venit acordat fermierilor, precum și 
pentru a flexibiliza unele aspecte ce țin de gestionarea diverselor scheme de sprijin și măsuri, 
inclusiv controale9. Comisia a adoptat un pachet de măsuri de piață în cadrul Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013, inclusiv sprijin pentru depozitarea în regim privat și distilare, cu scopul de 
a stabiliza piața prin reducerea ofertei disponibile în anumite sectoare agricole10. În plus, în 
temeiul aceluiași regulament, Comisia a decis să autorizeze derogări de la anumite norme ale 
UE în domeniul concurenței, aplicabile anumitor sectoare agricole, astfel încât operatorii să 
poată lua în mod colectiv măsuri de stabilizare a pieței pentru o perioadă de cel mult 6 luni. 
Aceste măsuri includ planificarea producției, promovarea comună și depozitarea11.

6Regulamentul (UE) 2020/559 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru abordarea 
epidemiei de COVID-19, JO L 130, 24.4.2020, p. 7.
7Informații detaliate despre diferitele măsuri sunt disponibile la adresa: 
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-
2020-apr-02_ro
8 Regulamentul (UE) 2020/872 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2020 de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește o măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu 
caracter excepțional în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la 
epidemia de COVID-19, JO L 204, 26.6.2020, p. 1.
9 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/532 al Comisiei din 16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul 
2020, de la Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, (UE) nr. 180/2014, (UE) nr. 181/2014, (UE) 
2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 și (UE) 2016/1240 în ceea ce 
privește anumite controale administrative și la fața locului aplicabile în cadrul politicii agricole comune, JO 
L 119, 17.4.2020, p. 3.
10Diferitele acte juridice au fost publicate în Jurnalul Oficial și sunt disponibile în JO L 140, 4.5.2020. Pentru 
măsurile din sectorul fructelor și legumelor, a se vedea și Regulamentul delegat (UE) 2020/1275 al Comisiei din 
6 iulie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepționale temporare de 
derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, 
provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta, JO L 300, 14.9.2020, p. 26.
11O prezentare detaliată a diferitelor măsuri luate până la 4 mai 2020 este disponibilă la adresa 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_788. Pentru sectorul vitivinicol, a se vedea și 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/975 al Comisiei din 6 iulie 2020 de autorizare a acordurilor și a 
deciziilor privind măsurile de stabilizare a pieței din sectorul vinicol, JO L 215, 7.7.2020, p. 13.

https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_ro
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:140:FULL&from=RO
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_788
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Comisia a instituit, de asemenea, norme specifice și temporare privind ajutoarele de stat. Cadrul 
temporar pentru ajutoarele de stat a permis acordarea de sprijin esențial întreprinderilor afectate 
în mod grav de lipsa acută de lichidități, precum și facilitarea asigurării creditelor la export pe 
termen scurt și a unui ajutor de recapitalizare pentru întreprinderi sub formă de investiții din 
fonduri proprii și prin îndatorare. Dispoziții specifice ale Cadrului temporar sunt destinate 
agriculturii, pescuitului și acvaculturii. Guvernele naționale au libertatea să susțină 
întreprinderile din aceste sectoare prin granturi de până la 100 000 EUR pentru întreprinderile 
din sectorul agricol primar, până la 800 000 EUR per întreprindere, în domeniul prelucrării și 
comercializării produselor agricole, și până la 120 000 EUR pentru întreprinderile din sectorul 
pescuitului și acvaculturii. Comisia continuă să monitorizeze nevoile statelor membre și ale 
companiilor. De exemplu, la 3 aprilie 202012, Comisia a modificat Cadrul temporar pentru a 
crește posibilitățile de sprijin public destinate cercetării, testării și fabricării de produse necesare 
în combaterea epidemiei de coronavirus, în protejarea locurilor de muncă și susținerea în 
continuare a economiei. În plus, a treia modificare adoptată la 29 iunie 202013 a introdus măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici.

La 2 aprilie 2020, Comisia a lansat o nouă inițiativă denumită SURE - sprijin temporar pentru 
atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență14. Instrumentul SURE va furniza 
asistență financiară în valoare de 100 de miliarde EUR, sub formă de împrumuturi, statelor 
membre pentru finanțarea șomajului tehnic sau a unor măsuri similare care vizează protejarea 
angajaților și a persoanelor care desfășoară o activitate independentă, precum și finanțarea 
măsurilor auxiliare legate de sănătate. Pachetul de răspuns aprobat de Consiliul European la 23 
aprilie 2020 a inclus SURE, Fondul paneuropean de garantare al Băncii Europene de Investiții 
pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și măsura de sprijin în contextul 
crizei provocate de pandemie din cadrul Mecanismului european de stabilitate. Aceste 
intervenții pot furniza imediat 540 de miliarde EUR pentru sprijinirea lucrătorilor, a 
întreprinderilor mici și a statelor membre. Împreună cu măsurile luate de Banca Centrală 
Europeană, acest răspuns al UE le oferă statelor membre resurse financiare fără precedent, prin 
care să îi poată sprijini pe cei care au cea mai mare nevoie de ajutor. 

În opinia Comisiei, acordul privind un plan ambițios de redresare având bugetul UE în centru 
va oferi Uniunii cea mai mare oportunitate de a soluționa cu succes provocările economice și 
sociale, creând locuri de muncă și creștere durabilă. În consecință, la 27 mai 2020, Comisia a 
propus un plan cuprinzător bazat pe solidaritate și echitate, și profund ancorat în principiile și 
valorile comune ale Uniunii, pentru a valorifica întregul potențial al bugetului UE15. 
Propunerile Comisiei se bazează pe Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI)16 în 
situații de urgență -Next Generation EU- în valoare de 750 de miliarde EUR și pe un cadru 
financiar multianual (CFM) consolidat pentru perioada 2021-2027, în valoare de peste 1 000 de 

12Comunicare a Comisiei Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a 
economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, 2020/C 112 I/01, JO C 112I, 4.4.2020, p. 1.
13Comunicarea Comisiei A treia modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a 
economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 218/03, JO C 218, 2.7.2020, p. 3.
14Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 privind instituirea unui instrument european de 
sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de 
COVID-19, JO L 159, 20.5.2020, p. 1.
15Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor: „Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză 
și să pregătim viitorul pentru noua generație”, COM(2020)0456, 27.5.2020.
16Propunere de regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului de redresare al Uniunii Europene pentru 
a sprijini redresarea în urma pandemiei de COVID-19, COM(2020)0441, 28.5.2020.
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miliarde EUR. EURI ar trebui să consolideze temporar bugetul UE cu noi fonduri colectate pe 
piețele financiare. Fondurile ar trebui canalizate prin intermediul programelor UE spre măsurile 
urgente necesare pentru a proteja mijloacele de subzistență, a promova redresarea economiei și 
a încuraja o creștere durabilă și rezilientă.

Pe baza consultărilor ample desfășurate la nivelul Președintelui Consiliului European și a 
lucrărilor din cadrul Consiliului, la 21 iulie 2020, concluziile Consiliului European au prezentat 
o soluție echilibrată, care răspunde intereselor și pozițiilor tuturor statelor membre17. Next 
Generation EU va fi finanțat prin împrumuturi luate de Comisie și destinate investițiilor prin 
intermediul granturilor și al instrumentelor de garantare (390 de miliarde EUR), precum și prin 
împrumuturi acordate statelor membre (360 de miliarde EUR). Cea mai mare parte a finanțării 
va fi utilizată pentru a sprijini investițiile și reformele din statele membre, acolo unde impactul 
crizei și necesitățile în materie de reziliență sunt cele mai mari. Mecanismul de redresare și 
reziliență propus18 ar trebui să ofere sprijin financiar la scară largă (672,5 miliarde EUR, din 
care 312,5 miliarde EUR pentru sprijin sub formă de granturi și 360 de miliarde EUR pentru 
împrumuturi) pentru investiții și reforme, inclusiv în domeniul tranzițiilor verzi și digitale. 
Politica de coeziune ar trebui, de asemenea, să joace un rol esențial în sprijinirea unei redresări 
echilibrate și sustenabile, evitând asimetriile între statele membre și în interiorul acestora. Noul 
REACT-EU19 ar trebui să asigure o finanțare suplimentară de 47,5 miliarde EUR, finanțare 
suplimentară la Fondul european de dezvoltare regională, FSE și FEAD pentru perioada 2021-
2027. REACT-UE este o continuare a inițiativelor CRII și CRII +; acesta ar trebui să sprijine 
investițiile în menținerea ocupării forței de muncă, în special prin șomajul tehnic. Ar trebui să 
contribuie și la crearea de locuri de muncă, în special pentru tineri, care au fost deosebit de 
afectați de criză. În paralel, propunerea privind viitorul Fond social european Plus (FSE +) a 
fost modificată pentru a stimula ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, a combate sărăcia 
în rândul copiilor și a pune un accent mai puternic pe sprijinirea forței de muncă. În plus, 
FEADR va ajuta fermierii și zonele rurale să implementeze tranziția verde și să sprijine 
investițiile și reformele esențiale pentru obiectivele ambițioase ale Europei în materie de mediu. 
În acest context, Comisia a propus, de asemenea, consolidarea InvestEU. Pe baza concluziilor 
Consiliului European, Next Generation EU va aduce o contribuție financiară sub forma 
constituirii de provizioane în valoare de 5,6 miliarde EUR care va susține garanția UE pentru 
programul InvestEU, pentru a mobiliza investițiile private în proiecte strategice în întreaga 
Uniune. O sumă suplimentară de 2,8 miliarde EUR ar urma să fie pusă la dispoziție în cadrul 
bugetului CFM pentru perioada 2021-2027, resursele totale atingând valoarea de 8,4 miliarde 
EUR. Pot fi puse la dispoziție resurse suplimentare prin utilizarea restituirilor de la 
instrumentele financiare anterioare.

Comisia propune un nou program, EU4Health20 având drept scop întărirea securității sanitare 

17Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020, disponibile la adresa: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/ro/pdf
18Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare 
și reziliență, COM(2020)0408, 28.5.2020.
19Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare excepționale în temeiul 
obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistență 
pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru 
pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU), COM(2020)0451, 28.5.2020.
20Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program de 
acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
282/2014 („programul «EU4Heath»”), COM(2020)0405, 28.5.2020.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/ro/pdf
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și pregătirea pentru viitoarele situații de criză din domeniul sănătății. RescEU, care face parte 
din mecanismul de protecție civilă al Uniunii, va fi extins și consolidat. Și Orizont Europa va 
fi consolidat pentru a finanța activitățile vitale de cercetare în materie de sănătate și reziliență 
și în domeniile vizate de tranziția verde și digitală. Comisia a propus, de asemenea, consolidarea 
altor programe ale UE pentru a alinia pe deplin viitorul CFM la nevoile planului de redresare și 
pentru a întări instrumentele speciale. Printre acestea se numără politica agricolă comună 
(PAC), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, Programul privind piața unică și 
programe care sprijină cooperarea fiscală și vamală. 

Concluzie

Prin măsurile propuse de Comisie, efortul european de redresare ar însuma 2 400 de miliarde 
EUR. În plus, investițiile totale care ar putea fi generate de acest pachet de măsuri se ridică la 
3 100 de miliarde EUR.


