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Fiecare program și fiecare euro mobilizat în cadrul instrumentului „Next Generation EU” (UE- noua
generație) vor fi utilizate pentru a răspunde celor mai stringente nevoi de redresare ale statelor membre
ale UE și ale țărilor partenere.

CINE SUNT
BENEFICIARII?

Fondurile vor fi direcționate către domeniile în care pot avea cel mai mare impact, completând și amplificând
activitatea esențială desfășurată în prezent de statele membre.
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Sursă: Comisia Europeană

Investițiile vor fi canalizate printr-o serie de instrumente, în cadrul a trei piloni.
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Sprijinirea statelor membre să se redreseze,
să repare prejudiciile și să iasă din criză
mai puternice

MECANISMUL EUROPEAN DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
• Integrat în semestrul european.
Utilizare:

Investiții și reforme, inclusiv pentru tranziția verde și tranziția digitală.
Mecanism:
Granturi și împrumuturi prin punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență
ale statelor membre, definite în conformitate cu obiectivele semestrului european, inclusiv în ceea
ce privește tranziția verde și tranziția digitală și reziliența economiilor naționale.
Buget:
560 de miliarde EUR, din care 310 miliarde EUR pentru granturi și 250 de miliarde EUR pentru
împrumuturi.
Cheia de repartizare:
Disponibil pentru toate statele membre, cu accent pe țările cele mai afectate.

ASISTENȚA ÎN MATERIE DE REDRESARE PENTRU COEZIUNE ȘI TERITORIILE
EUROPEI (REACT-UE)
• Finanțare suplimentară în perioada 2020-2022 pentru programele actuale de coeziune, precum
și pentru Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.
Utilizare:
Subvenții pentru ocuparea forței de muncă, scheme de șomaj parțial și măsuri privind ocuparea
forței de muncă în rândul tinerilor; lichidități și solvabilitate pentru IMM-uri.
Mecanism:
Granturi flexibile în cadrul politicii de coeziune acordate pentru municipalități, spitale, întreprinderi,
prin intermediul autorităților de management din statele membre. Nu se impune cofinanțarea
națională.
Buget:
55 de miliarde EUR de finanțare suplimentară în cadrul politicii de coeziune în perioada 20202022.
Cheia de repartizare:
Sunt vizate țările și regiunile cele mai afectate, ținând seama de gravitatea impacturilor economice
și sociale ale crizei, inclusiv de nivelul șomajului în rândul tinerilor și de prosperitatea relativă
a statelor membre.

SUSȚINEREA UNEI TRANZIȚII JUSTE
Comisia propune, de asemenea, sprijinirea tranziției către neutralitatea climatică, prin intermediul fondurilor
din instrumentul „Next Generation EU”. În acest scop, Comisia majorează finanțarea pentru Fondul pentru
o tranziție justă până la 40 de miliarde EUR. Acest lucru ar trebui să contribuie la atenuarea impactului
socioeconomic al tranziției în regiunile cele mai afectate.
Comisia propune, de asemenea, majorarea bugetului alocat Fondului european agricol pentru dezvoltare
rurală cu 15 miliarde EUR, pentru a sprijini zonele rurale să efectueze schimbările structurale necesare în
conformitate cu Pactul verde european. Acest lucru va contribui, de asemenea, la atingerea țintelor ambițioase
ale Strategiei în domeniul biodiversității și ale Strategiei „De la fermă la consumator” (strategii noi).
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Relansarea economiei și sprijinirea
redemarării investițiilor private

INSTRUMENTUL DE SPRIJIN PENTRU SOLVABILITATE
• Instrument nou, menit să sprijine capitalurile proprii ale întreprinderilor viabile care suferă din cauza
crizei provocate de coronavirus.
Utilizare:
Sprijin sub formă de capitaluri proprii acordat societăților viabile din toate sectoarele economice
pentru a soluționa problemele de solvabilitate cauzate de pandemia de coronavirus și pentru a le
ajuta în realizarea tranziției verzi și a tranziției digitale.
Mecanism:
Provizionarea unei garanții bugetare a UE în favoarea Grupului Băncii Europene de Investiții
pentru mobilizarea de capital privat (prin intermediari financiari, de exemplu, fonduri gestionate
independent sau vehicule cu scop special).
Buget:
31 de miliarde EUR
Cheia de repartizare:
Pe baza cererilor și disponibil tuturor statelor membre, concentrându-se asupra celor afectate
grav de criza generată de coronavirus, care sunt mai puțin în măsură să intervină prin intermediul
ajutoarelor de stat naționale, în sectoarele cele mai afectate.

Programul InvestEU consolidat (INCLUSIV MECANISMUL DE INVESTIȚII
STRATEGICE)
Utilizare:
Investiții în infrastructura durabilă, C&I și digitalizare, IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie,
investiții sociale și dezvoltarea competențelor în întreaga UE. În plus, scopul noului Mecanism de
investiții strategice va fi să dezvolte lanțuri valorice independente, solide și reziliente, cum
ar fi infrastructurile critice, tehnologiile ecologice și digitale și asistența medicală, precum și să
consolideze autonomia pieței unice a Uniunii.
Mecanism:
Provizionarea unei garanții bugetare a UE pentru finanțarea proiectelor de investiții prin
intermediul Grupului BEI și al băncilor naționale de promovare.
Buget:
15,3 miliarde EUR pentru InvestEU. În plus, un nou mecanism de investiții strategice care
va fi dotat cu provizioane în valoare de 15 miliarde EUR din instrumentul „Next Generation EU”.
Cheia de repartizare:
Pe baza cererilor și disponibil tuturor statelor membre.
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Desprinderea învățămintelor în urma
crizei și abordarea provocărilor strategice
ale Europei

PROGRAMUL ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

• Program nou, care respectă repartizarea competențelor între Uniune și statele membre în acest domeniu,
menit să contribuie la pregătirea Europei împotriva viitoarelor amenințări la adresa sănătății.
Utilizare:
Investiții în sistemele de sănătate din UE, cu accent pe:
- securitatea sanitară și capacitatea de reacție la situații de criză;
- prevenirea și supravegherea pe termen lung a bolilor, accesul la sănătate, diagnosticare și
tratament, colaborarea transfrontalieră în domeniul sănătății.
Mecanism:
Granturi acordate direct beneficiarilor de către Comisia
Europeană, achiziții publice gestionate la nivel central de
Comisia Europeană.
Buget:
9,4 miliarde EUR.
Cheia de repartizare:
Program gestionat la nivel central, de care vor beneficia
toate statele membre.
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rescEU / MECANISMUL DE PROTECȚIE CIVILĂ AL UNIUNII
• Consolidarea capacității Uniunii de sprijinire a protecției civile pentru a răspunde la situații de urgență
la scară largă.
Utilizare:
Infrastructura de răspuns la situații de urgență în domeniul sănătății: capacitatea de depozitare,
sistemele de transport al medicamentelor, al medicilor și al pacienților în interiorul UE sau aducerea
acestora din afara granițelor UE.
Mecanism:
Granturi și achiziții gestionate de Comisia Europeană.
Buget:
o sumă totală de 3,1 miliarde EUR.
Cheia de repartizare:
Program gestionat la nivel central, de care vor beneficia toate statele membre.

Comisia propune, de asemenea, consolidarea altor programe care să le permită să își joace pe deplin rolul
pentru face Uniunea mai rezilientă și a răspunde problemelor generate de pandemie și consecințelor acesteia:
• o sumă totală de 94,4 miliarde EUR pentru programul Orizont Europa, menită să intensifice
sprijinul european pentru activitățile de cercetare și inovare în domeniul sănătății și al
climei;
• o sumă totală de 87 de miliarde EUR pentru Instrumentul de vecinătate,
cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională, printr-o nouă
Garanție pentru acțiune externă, și pentru Fondul european pentru dezvoltare
durabilă, în vederea sprijinirii partenerilor, în special din Balcanii de Vest, din
vecinătate și din restul Africii, în eforturile lor de combatere a pandemiei și de
redresare în urma impactului pandemiei;
• o majorare de 5 miliarde EUR pentru Instrumentul de ajutor umanitar, care
să reflecte nevoile umanitare din ce în ce mai mari în părțile cele mai vulnerabile
ale lumii;
• o sumă totală de 8,2 miliarde EUR pentru programul Europa digitală, menită să consolideze
mijloacele de apărare cibernetică ale Uniunii și să îi sprijine tranziția digitală;
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• investiții într-o infrastructură de transport modernă, de înaltă performanță, pentru a facilita conexiunile
transfrontaliere, cum ar fi Rail Baltica, cu ajutorul unei sume suplimentare de 1,5 miliarde EUR alocate
Mecanismului pentru interconectarea Europei;
• crearea condițiilor pentru o piață unică funcțională care să sprijine redresarea prin menținerea bugetelor
propuse pentru Programul privind piața unică și pentru programe care facilitează cooperarea în
domeniile fiscal și vamal, cu ajutorul unei sume de 3,7 miliarde EUR, 239 de milioane EUR și, respectiv,
843 de milioane EUR;
• o sumă suplimentară de 3,4 miliarde EUR pentru programul Erasmus Plus, fondurile totale destinate
investițiilor în tineri ajungând astfel la 24,6 miliarde EUR, precum și o majorare a fondurilor pentru
programul Europa creativă, care va dispune în total de 1,5 miliarde EUR, pentru sprijinirea sectoarelor
culturale și creative;

• o majorare de 4 miliarde EUR pentru politica agricolă comună și de 500 de milioane EUR pentru Fondul
european pentru pescuit și afaceri maritime, menită să consolideze reziliența sectorului agroalimentar
și a sectorului pescuitului și să asigure anvergura necesară a acțiunilor de gestionare a crizelor;
• o sumă totală de 22 de miliarde EUR pentru Fondul pentru azil și migrație și pentru Fondul de
gestionare integrată a frontierelor, menită să intensifice cooperarea în materie de gestionare
a frontierelor externe și să consolideze politica în materie de migrație și azil;
• o sumă totală de 2,2 miliarde EUR pentru Fondul pentru securitatea internă și o sumă totală de
8 miliarde EUR pentru Fondul european de apărare, în vederea sprijinirii autonomiei strategice și
a securității europene;
• o sumă totală de 12,9 miliarde EUR alocată asistenței de preaderare pentru a-i sprijini pe partenerii
noștri din Balcanii de Vest.
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