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Uniunea Europeană a reacționat anevoios la primele semnale ale răspândirii vi-
rusului COVID-19. Au lipsit mecanisme dedicate protecției sanitare a europenilor și 
contracarării rapide, coordonate și unifi cate, a pericolelor epidemiologice de această 
anvergură. Solidaritatea europeană dintre UE și statele membre, dar, în primul rând, 
între statele membre, a fost pusă la încercare de ascensiunea interesului național. 
Unele guverne europene au fost debordate de viteza transmiterii virusului, iar altele 
au recurs la acțiuni necoordonate, precum restricționarea comercializării cu echi-
pament medical sau a circulației interstatale. De asemenea, inexistența unor instru-
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mente disponibile a generat un val de creativitate din partea instituțiilor europene. 
Măsurile excepționale au fost lansate doar  în sectoarele unde UE are atribuții ex-
prese, neîngrădite de competențele autorităților naționale (ajutorul de stat, piața co-
mună internă, achizițiile publice, circulația internă a bunurilor etc.). Cele 27 de țări 
membre (plus Marea Britanie, care este în proces de tranziție până la 31 decembrie 
2020) și șase țări non-UE, participante la Mecanismul European de Protecție Civilă, 
activat de Italia, nu au reacționat [1]. 

Deși UE a fost criticată aspru pentru neasigurarea solidarității europene, în rea-
litate, tratatele europene nu-i oferă Uniunii o activitate diferită. Astfel, pentru o mai 
bună comprehensiune a reacției UE la emergența crizei COVID -19, apare necesita-
tea examinării principalelor documente instituționale.

 În pofi da defi ciențelor în ceea ce privește intervenția directă în domeniul 
sănătății publice, Uniunea Europeană nu are instrumente de urgență. Deși în forța 
sa copleșitoare pandemia COVID-19 nu este cu siguranță prima criză care a fost 
abordată la nivelul UE, de la căderea Turnurilor Gemene în 2001 până la epidemia 
SARS din 2003, trecând prin criza datoriilor suverane în 2008 și cu atacurile tero-
riste ale ISIS în Europa în 2016. Fiecare dintre aceste faze dramatice a pus eforturi 
asupra Uniunii, ceea ce a determinat-o să ia instrumente adecvate pentru rezolvarea 
viitoarelor crize. O importanță deosebită în acest sens au fost intervențiile legislative 
adoptate după atacurile teroriste de la Al Qaeda de la Madrid din 2004, adoptate 
prin Tratatul de la Lisabona, semnat în decembrie 2007, și care au intrat în vigoare 
în ianuarie 2009.

Baza juridică a UE în materie de sănătate
De-a lungul timpului, Uniunea Europeană s-a dotat cu o serie de instrumente 

care îi permit să intervină în gestionarea dezastrelor ce decurg din izbucnirea unor 
epidemii sau chiar a unor pandemii. În special, Tratatul de la Lisabona a introdus 
o competență complementară a Uniunii Europene în adoptarea acțiunilor menite 
să sprijine, să coordoneze și să integreze acțiunile statelor membre, printre altele în 
domeniul protecției civile. În acest sens, art.6, litera f) reprezintă norma primară 
prevăzută pe bază legală pentru dezvoltarea ulterioară a unui corp real de legislație 
care poate fi  atribuit categoriei așa-numitelor Legi UE privind reacțiile în caz de 
catastrofe [2] vizează abordarea dezastrelor sau a catastrofelor, adică „orice situație 
care are sau poate avea consecințe grave asupra oamenilor, mediului sau proprietății, 
inclusiv a patrimoniului cultural” [3]. Legea privind reacțiile în caz de catastrofe 
constă în principal din trei instrumente [4]. 

În primul rând, la nivel preventiv, „mecanismul european de protecție civilă” in-
trodus prin Decizia 1313/2013 / UE [5], adoptat în baza articolului 196 al Tratatului 
Funcțional al Uniunii Europene (TFUE), stabilește, printre altele, o competență co-
mună  a Uniunii Europeane pentru: (i) să sprijine și să completeze acțiunile statelor 
membre nu numai la nivel național, ci și la nivel regional și local, în ceea ce privește 
prevenirea riscurilor, pregătirea actorilor de protecție civilă din statele membre și 
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intervenția în caz de dezastre naturale; (ii) să promoveze o cooperare operațională 
rapidă și efi cientă în cadrul Uniunii între serviciile naționale de protecție civilă; (iii) 
și să favorizeze consecvența acțiunilor întreprinse la nivel internațional în dome-
niul protecției civile [6]. Această dispoziție este în măsură să reprezinte temeiul legal 
pentru o intervenție legislativă în conformitate cu procedura legislativă obișnuită 
de către Parlamentul European și Consiliu, depășind astfel legislația anterioară în 
temeiul căreia orice intervenție în materie de către Uniunea Europeană trebuia adop-
tată în unanimitate de către Consiliu, cu simpla consultare a Parlamentului. În plus, 
această regulă introduce un mijloc de a solicita ajutor statelor membre, cu intervenția 
altor state în mod vluntar. Pe baza acestui mecanism, Comisia Europeană a decis,
la 19 martie, crearea unei escorte strategice („rescEU”), adică o rezervă europea-
nă comună, a echipamentelor medicale de urgență precum ventilatoare, măști de 
protecție și consumabile de laborator pentru țările din UE care au nevoie [7].  

Această escortă este fi nanțată 90% de către Comisia Europeană și administrată 
de  Centrul de Coordonare și Răspuns la situații de urgență, sau așa-numitul Centrul 
de Coordonare a Intervenției de Urgență în competența căruia intră gestionarea și  
distribuția echipamentelor în zonele în care este cel mai necesar [7]. Mecanismul 
european de protecție civilă și-a găsit o aplicare în asistența și reîntoarcerea pe cale 
consulară a cetățenilor UE din întreaga lume. În al doilea rând, vizează o intervenție 
activă în combaterea crizei în curs. Articolul 222 alineatul (1) din TFUE prevede cla-
uza de solidaritate conform căreia Uniunea Europeană este obligată legal să sprijine 
orice stat membru care este victima unui atac terorist sau a unui dezastru natural, 
dacă statul membru solicită acest lucru. Regula prevede, de fapt, că, în caz de dezas-
tru natural „Uniunea mobilizează toate instrumentele de care dispune, inclusiv mij-
loacele militare puse la dispoziția sa de către statele membre, pentru a oferi asistență 
unui stat membru pe teritoriul său, la cererea autorităților politice”. Prin urmare, în 
baza acestei reguli, statele membre sunt obligate să intervină și să acorde ajutor sta-
tului membru care îl necesită prin adoptarea celor mai adecvate măsuri [8]. Până în 
prezent, regula nu a fost invocată niciodată de statele membre, nici măcar în urma 
atacurilor teroriste din 2016, lucru care ar fi  justifi cat-o. Cu toate acestea, în ciuda 
lipsei unei obligații legale în acest sens, au existat numeroase gesturi de solidaritate 
în cadrul Uniunii Europene: Franța a donat Italiei un milion de măști, iar Germania 
a trimis 7 tone de materiale medicale (inclusiv bani și măști anestezice) [9].

În cele din urmă, prin Decizia 1082/2013 / UE [14] introduce prevederi cu refe-
rire la amenințările grave la adresa sănătății, supravegherea epidemiologică, moni-
torizare, avertizare timpurie și lupta împotriva amenințărilor transfrontaliere grave 
la adresa sănătății, inclusiv la adresa planifi cării pregătirii și răspunsului  la aceste 
activități, în vederea coordonării și integrării politicilor naționale. Baza legală este 
prevăzută de articolul 168, paragraful 5 din TFUE. Astfel, conform prevederilor sti-
pulate în cadrul celei de-a treia părți a TFUE intitulate „Sănătate, politici și acțiuni 
interne ale Uniunii”, sunt stabilite o serie de instrumente, inclusiv instrumente le-
gislative și de intervenție, în special în cazul unei situații de pericol grav pentru sănă-
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tatea publică, așa-numita „Marele fl agel”. Regulamentul  acordă Comisiei Europene 
un spațiu larg de manevră, care este întotdeauna în strânsă legătură cu activitatea 
statelor membre și poate lua „orice inițiativă utilă pentru promovarea unei astfel de 
coordonări, în special inițiative care vizează organizarea schimbului de bune practici 
și pregătirea elementelor necesare monitorizării și evaluării periodice”. Parlamentul 
European, la rândul său, este informat și în comun cu Consiliul „acționează în con-
formitate cu procedura legislativă ordinară după consultarea Comitetului Economic 
și Social și a Comitetului Regiunilor” poate adopta „măsuri de stimulare... pentru 
combaterea fl agelurilor răspândite în afara granițelor. De asemenea, poate adopta 
măsuri privind supravegherea, alarmele și lupta împotriva amenințărilor transfron-
taliere grave la adresa sănătății”. În cele din urmă, trebuie reamintit că Consiliul poa-
te adopta și recomandări la propunerea Comisiei.

În plus, față de instrumentele menționate până acum, este util să reținem că 
dispozițiile referitoare la piața internă a Uniunii Europene, bazate pe cele patru 
libertăți fundamentale consacrate în tratate, se dovedesc extrem de utile în contextul 
crizei actuale de sănătate legate de pandemia COVID- 19 pentru a sprijini statele 
membre, asigurând efi ciență, sinergii și mai ales solidaritatea în cadrul Uniunii. 

Din punctul de vedere al liberei circulații a mărfurilor, istoric principalul instru-
ment de realizare a pieței interne, este necesar de menționat că, în urma urgenței 
de sănătate legate de pandemia COVID-19, diverse inițiative protecționiste au fost 
prezente în unele state membre ale UE. Restricțiile la export (măști, aparate res-
piratorii și alte echipamente individuale de protecție) par clar contrare interdicției 
restricțiilor cantitative la export și a măsurilor cu efect echivalent prevăzute de artico-
lul 35 din TFUE. Pe baza articolului 36 a TFUE, statele membre pot adopta interdicții 
sau restricții din motive care vizează protecția sănătății și a vieții oamenilor. Cu toate 
acestea, orice astfel de măsuri - derogări autentice de la interdicția prevăzută la artico-
lul 35 din TFUE - sunt interpretate în jurisprudența Curții și, prin urmare, trebuie să 
respecte principiile necesității, adecvării și proporționalității pentru a fi  considerate le-
gitime. Din acest punct de vedere, toate instanțele interzic exporturile fără un scop clar 
identifi cat. Un motiv rezonabil și o durată limitată vor fi  considerate cu ușurință drept 
disproporționate și, prin urmare, interzise acolo unde nu sunt eliminate. Prin urmare, 
Comisia Europeană a luat măsuri pentru a solicita o corecție urgentă a celor peste 1300 
de interdicții și restricții adoptate de către statele membre, care sunt, în orice caz, eva-
luate de serviciile competente ale Comisiei [10]. În acest sens, există obligația statelor 
membre de a comunica măsurile naționale pe care intenționează să le adopte pentru 
a garanta un schimb efectiv de informații și coordonare în cadrul Uniunii. Pentru a 
oferi orientări utile autorităților naționale, Comisia a publicat, de asemenea, și ghiduri 
privind măsurile de gestionare a frontierelor pentru a proteja sănătatea și a asigura 
disponibilitatea bunurilor și serviciilor esențiale [11]. 

Merită să fi e menționat și adoptarea de către Comisia Europeană a unui regula-
ment de punere în aplicare – Regulamentul (UE) 2015/479 privind regimul comun 
aplicabil exporturilor [12]. Acest act de punere în aplicare își propune, în esență, să 
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limiteze exportul echipamentelor de protecție personală din afara Uniunii în cazuri 
excepționale (autorizate de către statele membre individuale), identifi când o serie de 
produse specifi ce din Anexa 1. Interdicția este inițial valabilă pentru o perioadă de 
șase săptămâni, cu posibilitate de prelungire sau modifi care. În dreptul comerțului 
internațional, astfel de restricții la export sunt interzise în temeiul art.XI alineatul 
(1) al Acordului General privind Tarifele și Comerțul din 1994 (General Agreement 
on Tariff s and Trade) ( GATT ). În cazul crizei COVID -19, intră în joc excepția 
menționată la alineatul (2) litera (a). Din această dispoziție reiese posibilitatea in-
troducerii unor restricții pentru prevenirea lipsei de alimente sau a altor produse 
esențiale pentru membrul Organizației Mondiale a Comerțului (în acest caz, Uniunea 
Europeană, membru începând cu 1 ianuarie 1995).

În acest context, pe lângă măsura de urgență, merită atenție lansarea de către 
Comisia Europeană a unei proceduri de achiziții efectuate în comun, într-o manieră 
accelerată și partajată la nivelul a 26 de state membre, pentru a permite achiziționarea 
rechizitelor medicale necesare din partea Uniunii Europene. Astfel, are loc imple-
mentarea așa-numitului Acordul de achiziții comune care a permis lansarea, până în 
prezent, a patru licitații, toate cu rezultate pozitive în ceea ce privește compatibilita-
tea ofertelor și rapiditatea pregătirii livrărilor [13]. 

În ceea ce privește libera circulație a persoanelor, prin comunicarea din 16 mar-
tie 2020, Comisia Europeană a recomandat Consiliului European, în special statelor 
membre care fac parte din spațiul Schengen, să restricționeze temporar călătoriile 
neesențiale din țările terțe ale Uniunii Europeane [14]. De asemenea, Comisia a suge-
rat statelor în cauză să descurajeze călătoriile cetățenilor și ale rezidenților pe termen 
lung în afara teritoriilor statelor membre ale UE. În același timp, Comisia Europeană a 
propus măsuri de gestionare a frontierelor. Ambele acte au fost aprobate de către Con-
siliul European la data de 8 martie 2020. Această restricție are o durată temporară de 
30 de zile și nu se aplică cetățenilor din toate statele membre ale Uniunii și ale statelor 
asociate spațiului Schengen (adică Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) care se 
afl ă în afara teritoriului Uniunii și intenționează să se întoarcă în țările lor de origine. 
De această excepție benefi ciază și resortisanții țărilor terțe care au statut de rezident pe 
termen lung în conformitate cu Directiva 2003/109 / CE, precum și o serie de categorii 
specifi cate (de exemplu, personalul medical și medicii, corpul diplomatic, lucrătorii 
transfrontalieri etc.). O astfel de măsură coordonată în ceea ce privește frontierele ex-
terne ar trebui să descurajeze menținerea oricăror controale la frontierele interne, care 
riscă să aibă un impact asupra funcționării pieței interne, caracterizată printr-un nivel 
ridicat de integrare și tranzitul zilnic de milioane de oameni. 

Recomandarea Comisiei a subliniat de fapt necesitatea aplicării restrictive a aces-
tor controale la frontierele interne ale spațiului Schengen, introduse de numeroase 
state membre în conformitate cu articolul 28 din Codul frontierelor Schengen [15]. 
De fapt, acest articol prevede o procedură specifi că pentru restabilirea controalelor la 
frontieră în cazurile care necesită acțiuni imediate, referindu-se la amenințări grave 
la ordinea publică sau la securitatea internă a unui stat membru. Adoptarea acestor 
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măsuri trebuie motivată în mod adecvat și comunicată contextual Comisiei și celor-
lalte state membre. Statul membru în cauză, în cazuri specifi ce și justifi cate, poate 
prelungi perioada inițială pentru zece zile prin prelungiri pentru perioade reînnoibi-
le de cel mult douăzeci de zile până la maximum două luni. 

În plus, este util să se menționeze că, în contextul mecanismului european de 
protecție civilă menționat mai sus, Centrul de Coordonare și Răspuns la situații de 
urgență coordonează toate acțiunile cu statele membre ale Uniunii Europene. 

Până în prezent și de la începutul pandemiei COVID-19, Mecanismul european 
de protecție civilă a facilitat reîntoarcerea a peste 20.000 de cetățeni ai UE în Europa 
din Wuhan, Japonia, Oakland, Maroc, Tunisia, Georgia, Filipine și Capul Verde [16]. 
În acest scop, UE și-a asumat co-fi nanțarea până la 75% din costurile de transport.

Intervenția Comisiei într-un sector puternic afectat de actuala criză de sănătate, 
și anume aviația civilă, merită, de asemenea,atenție. De fapt, toți operatorii din sec-
tor au gestionat un număr mare de cereri de rambursare, pe de o parte, iar pe de altă 
parte, au fost obligați să anuleze multe zboruri programate, având în vedere scăderea 
drastică a cererii. În consecință, pentru a nu provoca daune economice, Comisia a 
propus o suspendare a așa-numitei reguli „folosiți-o sau pierdeți-o”, prevăzută în 
articolele 8 alineatul (2) și 10 din Regulamentul (CEE) nr. 95/93 [17], prin care se 
solicită unui transportator aerian să utilizeze cel puțin 80% din sloturile care i-au fost 
atribuite într-o anumită perioadă a anului pentru a putea menține dreptul de a utiliza 
aceste sloturi în perioada corespunzătoare a anul urmator. Modifi carea propusă de 
Comisia Europeană a fost tratată de urgență de co-legislatori prin procedura scrisă și 
prin Regulamentul 2020/459 [18] intrat în vigoare la 1 aprilie 2020. În special, noul 
articol 10bis implică suspendarea (cel puțin) până la data de 24 octombrie 2020 a re-
gulii „folosiți-o sau pierdeți-o” cu referire specifi că la situația creată pentru impactul 
global al pandemiei COVID-19. Suspensia a fost retroactivă din data de 23 ianuarie 
până la data de 29 februarie 2020 în ceea ce privește zborurile operate între Uniunea 
Europeană și China sau Hong Kong. În plus, noul articol 12bis introduce o nouă pre-
rogativă Comisiei Europeane pentru a putea prelungi eventual suspendarea regulii 
prin act delegat după data de 24 octombrie 2020. Comisia Europeană este obligată 
să prezinte un raport co-legislatorilor la 15 septembrie 2020 privind aplicarea sus-
pendării în urma monitorizării continue a situației, în coordonare cu Eurocontrolul 
(organizația europeană pentru siguranța navigației aeriene). 

Această schimbare este binevenită și reprezintă un exemplu de proces legisla-
tiv rapid, coordonat și efi cient între cele trei instituții ale Uniunii în perioadele de 
urgență. Din punct de vedere tehnic și instituțional, posibilitatea Comisiei Euro-
pene de a adopta acte delegate pentru extinderea suspendării va asigura de fapt o 
intervenție în timp util a Comisiei Europene în caz de necesitate și, în același timp, 
un control al Parlamentului și Consiliului asupra unei astfel de extensii posibile. 

Din perspectivă microeconomică, politica de concurență pe piața internă a UE 
vine, probabil, în sprijinul întreprinderilor, printr-o mai mare fl exibilitate în contro-
lul ajutoarelor de stat, articolul 107 din TFUE și acordurile de concurență restrictive, 
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articolul 101 TFUE. Dintr-un prim punct de vedere, după cum se știe, ajutorul de 
stat reprezintă un instrument important de intervenție a Direcției generale pentru 
concurență a Comisiei Europene și are ca scop împiedicarea statelor să intervină în 
operațiune prin ajutor economic. 

Ori de câte ori o resursă atribuită apariției unui avantaj (fi nanciar sau econo-
mic) în favoarea unei societăți care nu ar putea să o primească în condiții norma-
le de piață, cu prejudicii în consecință a concurenței și a comerțului între statele 
membre, Comisia Europeană poate interveni. Un astfel de ajutor este interzis, cu 
excepția mai multor clauze de salvgardare. Astfel, există două instrumente de fl exibi-
litate furnizate statelor membre. Este importantă prevederea paragrafului 2 litera b)
al articolului 107 din TFUE, conform căruia compatibilitatea juris et de jure cu piața 
internă a ajutorului destinat remedierii daunelor cauzate de dezastrele naturale sau 
alte evenimente excepționale. În acest sens, regula permite statelor membre să com-
penseze companiile pentru daunele cauzate de evenimente extraordinare, luând mă-
suri și în sectoarele transportului aerian și turismului. În plus, paragraful 3 litera e) 
din articolul 107 al TFUE introduce  clauză de flexibilitate care prevede că „alte 
categorii de ajutoare, determinate prin decizia Consiliului, la propunerea Comisiei
Europene”, pot fi  considerate compatibile cu piața internă. În aplicarea acestei 
dispoziții, Comisia Europeană a adoptat câteva dispoziții urgente și provizorii pentru 
a permite statelor membre să utilizeze pe deplin această fl exibilitate pentru a sprijini 
economia. Această clauză de fl exibilitate în vederea adoptării unui cadru temporar a 
fost invocată până astăzi doar în timpul crizei fi nanciare din 2008 [19]. 

În mod specifi c, conform cadrului temporar adoptat la 20 martie 2020 [20], statele 
membre pot acorda cinci tipuri de ajutor: (i) subvenții directe, scutiri fi scale selective 
și plăți în avans - cu un plafon de 800.000 EUR pentru fi ecare companie care se con-
fruntă cu necesități urgente de lichiditate; (ii) garanții de stat pentru împrumuturile 
bancare contractate de către companii pentru a permite băncilor să continue acor-
darea împrumuturilor clienților comerciali care au nevoie de acestea; (iii) împrumu-
turi publice subvenționate către companii cu dobândă favorabilă, pentru a acoperi 
nevoia imediată de capital de lucru și pentru investiții; (iv) garanții pentru bănci care 
canalizează ajutoarele de stat către economia reală, prin exploatarea capacităților de 
creditare existente ale băncilor și folosirea lor ca canal de sprijin pentru întreprinde-
rile mici și mijlocii („IMM-uri”); și (v) asigurarea de credit la export pe termen scurt. 

Acest cadru temporar are ca scop urmărirea unui dublu obiectiv. Pe de o parte, 
permite statelor membre să acționeze rapid și efi cient în scopul sprijinirii cetățenilor 
și întreprinderilor, în special cele care se confruntă cu difi cultăți economice din ca-
uza epidemiei COVID-19. Pe de altă parte, identifi carea unui studiu de caz concret 
privind ajutorul care se încadrează în cadrul temporar pentru a analiza orice măsură 
de sprijin adoptată de către statele membre în vederea unui cadru general care să 
țină cont de o perspectivă de viitor. În acest sens, principala preocupare, așa cum a 
reieșit din declarațiile făcute de către Margrethe Vestager, vicepreședintele executiv, 
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responsabil pentru politica în domeniul concurenței [21], este de a evita ca „acest 
sprijin acordat companiilor unui stat membru să nu dăuneze unității europene”. 

Mai multe state membre au prezentat notifi cări care au fost aprobate de Comisia 
Europeană pentru a asigura viteza maximă a procedurii [22]. În acest context, me-
rită ateție cel de-al doilea aspect, și anume cel referitor la acordurile restrictive de 
concurență menționate la articolul 101 al TFUE. Conform prevederilor, acordurile 
restrictive de concurență sunt incompatibile cu piața internă și, prin urmare, inter-
zise,   dacă pot afecta comerțul dintre statele membre și dacă au ca obiect sau efectul 
prevenirii, restricționării sau denaturării concurenței pe piața internă [23].

Obiectivele protejării concurenței, de fapt, nu trebuie ignorate într-o fază în care 
întreprinderile și economia în general se afl ă într-o stare de criză profundă. În acest 
sens, autoritățile nu vor ezita să intervină în cazul creșterilor prețurilor la produsele 
de primă necesitate (cum ar fi  măștile de protecție, gelurile dezinfectante) sau în cazul 
în care unele companii, profi tând de situație, încheie acorduri anticoncurențiale și ne-
competitive sau  se angajează în comiterea de abuzuri. De asemenea, conform prevede-
rilor, se reiterează posibilitatea producătorilor de a stabili un preț maxim de revânzare 
a mărfurilor pentru a evita prețurile de distribuție ridicate în mod nejustifi cat. Pe de 
altă parte, autoritățile și-au exprimat o anumită deschidere, care prevede posibilita-
tea scutirii acordurilor necesare și temporare încheiate între companii și care vizează 
sprijinirea furnizării și distribuției corecte a mărfurilor în perioada de criză legată de 
pandemia COVID-19 și care altfel ar fi  interzis sub egida disciplinei concurențiale. 
Scenariile de carantină necesită pregătirea unui nou „Plan Marshall” - așa cum a fost 
defi nit în mod evocativ de președintele Ursula von der Leyen [24]. 

La 26 martie 2020, Consiliul European a dat un prim răspuns asupra acestui punct, 
dar care nu s-a fi nalizat cu succes. Acest lucru se datorează decalajului aparent neli-
mitat între statele membre din sudul UE, care solicită dezvoltarea unor instrumente 
„inovatoare” pentru a face față crizei de sănătate, având în vedere șocul simetric asupra 
tuturor economiilor, și a celor din nord, în esență în favoarea utilizării Mecanismului 
european de stabilitate („MES”), posibil cu o versiune mai ușoară a condiționalităților 
restrictive care trebuie aplicate pentru activarea liniilor sale de credit [25].

În data de 26 martie 2020, în cadrul unei sesiuni plenare extraordinare, Parla-
mentul European a adoptat trei propuneri urgente, care vor elibera fonduri pentru 
statele membre, în vederea gestionării consecințelor economice și sociale generate de 
pandemia de COVID-19: (1) Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus, 
(2) extinderea Fondului de Solidaritate al UE și (3) suspendarea temporară a norme-
lor UE privind sloturile orare pe aeroporturile comunitare. Măsurile adoptate vor 
intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene.

1) Inițiativa UE pentru investiții în răspunsul la coronavirus
Iniț iativa urmărește să mobilizeze toate resursele existente din bugetul UE pentru a 

sprijini fi nanciar statele membre în ră spunsul lor imediat la criza generată  de coronavi-
rus. Aceasta include efectuarea unor plă ț i în avans, redirecț ionarea fondurilor de coezi-
une ș i acordarea de asistenț ă  statelor membre în canalizarea cât mai rapidă  a fondurilor 
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acolo unde este cea mai mare nevoie de bani. Inițiativa UE va mobiliza 37 miliarde de 
euro din Fondurile structurale și de investiții europene (FESI), rezervate inițial pentru 
programele din cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondului 
Social European (FSE), Fondului de Coeziune (CF) și Fondului european pentru pes-
cuit și afaceri maritime (FEPAM).  Astfel, 8 miliarde de euro provin din prefi nanțarea 
neutilizată pe care statele membre au primit-o în 2019 și care ar fi  trebuit rambursată 
până la fi nalul lunii iunie 2020, în timp ce 29 miliarde de euro reprezintă cofi nanțarea 
de la bugetul UE. Utilizarea fondurilor structurale va permite ca cheltuielile de asistență 
medicală să fi e eligibile pentru rambursare. Astfel, statele membre vor putea:

• Utiliza Fondul European de Dezvoltare Regională pentru a ajuta companiile 
să facă față șocurilor fi nanciare pe termen scurt legate de criza provocată de 
coronavirus. Aceasta ar putea include, spre ex., capital de lucru în IMM-uri, o 
atenție sporită fi ind acordată sectoarelor puternic afectate de criză.

• Utiliza FSE pentru a sprijini temporar schemele naționale de reducere a timpului 
de lucru sau de ș omaj parț ial, care contribuie la atenuarea impactului ș ocului.

• Aloca bani din FEDR și FSE pentru a investi în sisteme de asistență medicală: 
achiziționarea echipamentelor de sănătate și de protecție, prevenirea bolilor, 
e-sănătate, dispozitive medicale, securizarea mediului de lucru pentru perso-
nalul medical ș i accesul grupurilor vulnerabile la asistenț ă  medicală .

• Utiliza FEPAM pentru a proteja veniturile pescarilor ș i ale fermierilor din 
acvacultură  afectaț i de criză .

2) Fondul de Solidaritate al UE
Această inițiativă legislativă extinde scopul Fondului de Solidaritate al UE, inclu-

zând, de asemenea, criza de sănătate publică în domeniul său de aplicare și defi nește 
operațiunile specifi c eligibile pentru fi nanțare, astfel încât activitatea economică să 
se poată relua în regiunile afectate de dezastre. Operațiunile suplimentare eligibile 
sunt limitate la operațiunile de urgență publică, inclusiv asistența pentru populație în 
caz de crize de sănătate și măsuri pentru a preveni răspândirea unei boli infecțioase. 
Pentru anul 2020 va fi  disponibilă suma de 800 de milioane de euro.

3) Suspendarea temporară a normelor UE privind sloturile orare 
pe aeroporturile comunitare

Această măsură va împiedica transportatorii aerieni să opereze zboruri goale în 
timpul pandemiei. Prin această suspendare temporară, companiile aeriene nu mai 
sunt obligate să utilizeze sloturile de decolare și de aterizare planifi cate, pentru a le 
păstra în următorul sezon. Pe toată durata verii, de la 29 martie până la 24 octombrie 
2020, se va renunța la regula „folosești sau pierzi”.

Alte demersuri europene adoptate în contextul pandemiei de COVID-19
În completarea măsurilor luate de Uniunea Europeană pentru a atenua efectele 

produse de această pandemie, Comisia a anunțat că Fondul european de ajustare la 
globalizare (FEG) ar putea fi  mobilizat pentru a sprijini lucrătorii concediați și pe cei 
care desfășoară activități independente, cu o sumă în valoare de 175 de milioane de 
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euro. Fondul european de ajustare ar putea fi  utilizat numai în cazul în care peste 500 
de lucrători sunt concediați de o singură companie sau dacă un număr mare de lucră-
tori sunt concediați într-un anumit sector. Astfel, FEG poate cofi nanța proiecte care 
includ măsuri de sprijin vizând: (a) căutarea unui loc de muncă; (b) orientarea profe-
sională; (c) educație, formare și reconversie profesională; (d) îndrumare și instruire;
(e) spirit antreprenorial și înfi ințarea de fi rme. Sprijinul FEG se poate acorda și sub formă 
de indemnizații pentru formare, mobilitate/relocare, subzistență, însă nu cofi nanțează 
măsuri de protecție socială, cum ar fi  pensiile și alocațiile de șomaj.

De asemenea, pentru a permite statelor membre să folosească deplina fl exibilitate 
prevăzută de regulile privind ajutoarele de stat, precum și pentru a sprijini asigurarea 
de lichidități și accesul la fi nanțe, în special pentru IMM-uri, în contextul pandemiei 
COVID-19, Comisia Europeană a adoptat, în data de 19 martie a.c.,  un cadru 
temporar privind ajutoarele de stat.

Cadrul prevede cinci tipuri de ajutoare:
• Granturi directe, avantaje fiscale selective și plăți în avans: statele membre 

vor putea stabili scheme de acordare de finanțări de până la 800.000 de euro 
unei întreprinderi sub formă de subvenții directe, avansuri rambursabile, 
avantaje fiscale.

• Garanții de stat pentru împrumuturile contractate de companii de la bănci: 
statele membre vor putea oferi garanții de stat pentru a se asigura că băncile 
continuă să ofere împrumuturi clienților care au nevoie de ele.

• Împrumuturi publice subvenționate pentru companii: statele membre vor 
putea acorda companiilor împrumuturi cu rate ale dobânzilor favorabile atât 
pentru nevoile de investiții, cât și pentru capitalul de lucru.

• Garanții pentru băncile care direcționează ajutorul de stat către economia 
reală: unele state membre intenționează să se bazeze pe capacitățile de credi-
tare existente ale băncilor și să le utilizeze drept canal de sprijin pentru compa-
nii, în special pentru IMM-uri. Un astfel de ajutor este considerat drept ajutor 
direct pentru clienții băncilor, nu pentru băncile în sine.

• Asigurarea creditelor la export pe termen scurt: cadrul introduce o fl exibilita-
te suplimentară cu privire la modul ce prezintă riscuri neasigurabile pe piața 
privată, permițând astfel ca statul să furnizeze, atunci când este necesar, asigu-
rarea creditelor la export pe termen scurt [26].

Concluzii
Deși UE a fost criticată pentru neasigurarea solidarității europene în gestionarea 

problemelor de sănătate condiționate de emergența crizei COVID-19, în prezent ră-
mâne a fi  structura cu cel mai înalt grad de responsabilitate și implicare în domeniu. 
Pandemia  COVID-19 reprezintă o provocare mondială și necesită un răspuns la nivel 
mondial. În timpul acestei crize, statele UE și-au intensifi cat eforturile de sprijin reci-
proc, ajutându-le pe cele care au cea mai mare nevoie și partajând resursele pentru a 
combate răspândirea virusului. Aceasta este ilustrarea superlativă a solidarității UE. 
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