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Sinteză
I În data de 3 ianuarie 2020, autoritățile chineze au informat Organizația Mondială a
Sănătății (OMS) cu privire la existența în orașul Wuhan a unui cluster de cazuri de
„pneumonie virală cu cauze necunoscute”. La 11 martie 2020, OMS a clasificat COVID‐
19 drept pandemie. Până la 30 iunie 2020, în UE/SEE/Regatul Unit fuseseră înregistrate
1,5 milioane de cazuri de COVID‐19 și 177 000 de decese antrenate de această boală.

II Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene încredințează UE responsabilități
limitate în domeniul sănătății publice, care rămâne în primul rând o competență
a statelor membre. Cadrul juridic din 2013 aplicabil acțiunilor întreprinse la nivelul UE
pentru a face față amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății, inclusiv
pandemiilor, atribuie UE un rol de sprijin și de coordonare și stabilește obligațiile legale
ale statelor membre într‐o serie de domenii, inclusiv alertele, supravegherea,
pregătirea și coordonarea răspunsului:
—

Comisia încurajează schimbul de informații între statele membre prin intermediul
Comitetului pentru securitate sanitară și organizează contracte‐cadru pentru
achiziții publice comune de contramăsuri medicale;

—

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) asigură supraveghere
epidemiologică, pune la dispoziție evaluări ale riscurilor și consiliere științifică și
menține legătura cu alte centre de control al bolilor din întreaga lume și cu
Organizația Mondială a Sănătății.

III Pe lângă acțiunile prevăzute de cadrul UE din 2013 referitor la amenințările
transfrontaliere la adresa sănătății, Comisia și agențiile UE, ca răspuns inițial la criză, au
luat măsuri pentru a facilita furnizarea de echipamente și de consumabile medicale,
pentru a promova cercetarea în domeniul testării, al tratamentelor și al vaccinurilor și
pentru a facilita schimbul de informații între statele membre. Bugetul UE a sprijinit
o serie de acțiuni, inclusiv constituirea de stocuri de echipamente medicale, cercetarea
legată de COVID‐19 și acorduri de achiziție anticipată de vaccinuri. UE a lărgit gama de
cheltuieli eligibile pentru finanțare din fondurile de coeziune, astfel încât acestea să
includă cheltuielile de sănătate publică legate de COVID‐19.
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IV Prezentul document nu corespunde unui raport de audit, ci este o analiză
a răspunsului inițial al UE la pandemie, și se bazează în principal pe informații publice
sau pe materiale colectate în mod special în acest scop. Analiza acoperă măsurile luate
între 3 ianuarie și 30 iunie 2020, perioadă care a fost aleasă pentru a permite Curții să
se concentreze asupra răspunsului inițial al UE la pandemie. Curtea s‐a axat pe:
—

utilizarea cadrului instituit de UE pentru a face față amenințărilor transfrontaliere
la adresa sănătății;

—

măsurile suplimentare luate de Comisie și de agențiile UE pentru a sprijini
furnizarea de echipamente medicale și de echipamente individuale de protecție;

—

sprijinul acordat de UE pentru cercetarea legată de teste, de tratamente și de
vaccinuri împotriva COVID‐19 și pentru dezvoltarea acestora.

V Până la sfârșitul lunii iunie 2020, ECDC realizase 11 evaluări rapide ale riscului
legate de COVID‐19, care includeau analize la scară mare, bazate pe scenarii, cu privire
la riscurile de transmitere a COVID‐19 în regiunea UE/SEE/UK. Statele membre au
utilizat proceduri naționale de achiziții publice pentru a cumpăra marea majoritate
a echipamentelor medicale și de protecție de care aveau nevoie și, până la
30 iunie 2020, din bugetul UE fusese alocată o sumă de aproximativ 4,5 miliarde de
euro în sprijinul măsurilor de sănătate publică. Cea mai mare parte a acestei sume nu
fusese utilizată până la 30 iunie.

VI Curtea evidențiază unele dintre provocările cu care se confruntă UE în ceea ce
privește sprijinul său pentru răspunsul în materie de sănătate publică adus de statele
membre la pandemia de COVID‐19. Printre aceste provocări se numără stabilirea unui
cadru adecvat pentru amenințările transfrontaliere la adresa sănătății, cum ar fi
pandemia de COVID‐19, facilitarea aprovizionării cu produse adecvate în situații de
criză și sprijinirea dezvoltării de vaccinuri.
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Introducere
01 Primele cazuri de COVID‐19 declarate în China în decembrie 2019 au fost asociate
cu o piață de animale din orașul Wuhan. Primele simptome cunoscute ale acestor
cazuri au apărut la 8 decembrie 20191. Ulterior, au fost identificate în China cazuri mai
vechi de COVID‐19, datând din noiembrie 20192, precum și posibile cazuri în Franța3 în
aceeași lună. Un purtător de cuvânt al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)
a confirmat că, după toate probabilitățile, virusul circula deja înainte de
decembrie 2019, fără să fi fost însă reperat4. La 20 ianuarie 2020, Comisia Națională
pentru Sănătate din China a confirmat posibilitatea de transmitere a coronavirusului
de la om la om. Franța a identificat primul caz confirmat de COVID‐19 în Europa la
24 ianuarie5. Statele membre învecinate au raportat primele lor cazuri la scurt timp
după aceasta, pe măsură ce virusul s‐a răspândit în Europa. La 30 ianuarie 2020, OMS
a declarat că focarul de COVID‐19 este o „urgență de sănătate publică de importanță
internațională”6. Până la începutul lunii martie, Europa devenise epicentrul pandemiei.
Continentul american a devenit ulterior, în luna aprilie, regiunea cu cel mai mare
număr de cazuri (a se vedea figura 1). La 11 martie 2020, OMS a clasificat focarul de
COVID‐19 drept pandemie. Până la 30 iunie 2020, în UE/SEE/Regatul Unit fuseseră
înregistrate 1,5 milioane de cazuri de COVID‐19 și 177 000 de decese antrenate de
această boală7.

1

OMS, Novel Coronavirus – China, știre cu privire la o izbucnire epidemică, 12.1.2020.

2

South China Morning Post, Coronavirus: China’s first confirmed Covid‐19 case traced back to
November 17, 13.3.2020.

3

Spitalul Albert Schweitzer, Communiqué de presse Coronavirus/Covid‐19, 7.5.2020.

4

Organizația Națiunilor Unite, Bi‐weekly press briefing, 5.5.2020.

5

ECDC, Timeline of ECDC response to COVID‐19.

6

OMS, Director‐General's statement on IHR Emergency Committee on Novel Coronavirus
(2019‐nCoV), 30.1.2020.

7

ECDC, Rapid Risk Assessment, 2.7.2020.
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Figura 1 – Comparație între numărul cazurilor de COVID‐19 înregistrate
până la 30 iunie 2020 în diferitele regiuni definite de OMS

Sursa: OMS (regiunea „Europa” definită de OMS cuprinde mai multe țări decât UE/SEE/Regatul Unit).

02 Cele mai frecvente caracteristici clinice sunt febra și o afecțiune respiratorie.
Probabilitatea de apariție a unor forme grave și de deces este mai mare în rândul
persoanelor în vârstă, precum și în cazul celor cu anumite patologii preexistente8.
Virusul se răspândește direct prin inhalarea picăturilor de aerosoli și indirect prin
contactul cu suprafețe contaminate. Lipsa de cunoștințe și de date privind boala, în
special în primele zile ale pandemiei, a reprezentat o provocare considerabilă pentru
autoritățile publice.

Statele membre sunt responsabile de administrarea serviciilor
de sănătate și de alocarea resurselor către acestea

03 Toate statele membre ale UE sunt membre ale OMS și semnatare ale
Regulamentului sanitar internațional (RSI) din 2005 al OMS. Acesta cere statelor
semnatare să aibă planuri de pregătire în caz de pandemie și să informeze OMS cu
privire la riscurile pentru sănătatea publică cu impact posibil în afara teritoriului lor9.

04 Fiecare stat membru este responsabil de gestionarea și finanțarea serviciilor de
sănătate și a asistenței medicale pe teritoriul său. Toate statele membre au instituit
o serie de măsuri de sănătate publică pentru a combate răspândirea virusului (a se
vedea figura 2).

8

Ibidem.

9

OMS, International Health Regulation Brief No 1.
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Figura 2 – Măsuri tipice de sănătate publică luate ca răspuns la COVID‐19

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

05 Aceste măsuri au inclus distanțarea socială, utilizarea măștilor de protecție,
testarea și depistarea contacților, precum și crearea de spitale temporare pentru
a ajuta sistemele de sănătate suprasolicitate să facă față afluxului de pacienți cu
COVID‐19. Pe măsură ce pandemia se răspândea, statele membre au introdus „măsuri
de izolare” sau alte restricții de deplasare a persoanelor, închizând școli și întreprinderi
neesențiale și introducând politici care urmăreau să asigure faptul că populația
„rămâne acasă” și nu își părăsește domiciliul decât dacă este absolut necesar (a se
vedea figura 3). Au existat, de asemenea, campanii publice de educare pentru
a încuraja populația să adopte comportamentul potrivit, cu scopul de a reduce la
minimum riscul de infecție. Amploarea și durata acestor măsuri variază de la un stat
membru la altul.

9

Figura 3 – Cronologia primelor cazuri confirmate de COVID‐19 per stat
membru și durata restricțiilor la nivel național până în iunie 2020

Surse: definiții și date puse la dispoziție de OMS și de Oxford COVID‐19 Government Response Tracker,
imagine realizată de Curtea de Conturi Europeană.
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UE are un rol definit și limitat în domeniul sănătății publice

06 Tratatul privind funcționarea UE încredințează UE responsabilități limitate în
domeniul sănătății umane10. Uniunea ar trebui să încurajeze cooperarea între statele
membre și, în cazul în care este necesar, să sprijine acțiunea acestora. UE are
responsabilități definite – dar limitate – în ceea ce privește amenințările
transfrontaliere grave la adresa sănătății, cum ar fi pandemiile. Aceste responsabilități
sunt prevăzute în Decizia nr. 1082/201311 (denumită în continuare „decizia din 2013”).
Ea definește rolurile statelor membre, ale Centrului European de Prevenire și Control
al Bolilor (ECDC), ale Comitetului pentru securitate sanitară (CSS) și ale Comisiei. Ea
stabilește mecanisme pentru acțiunile UE legate de diferite aspecte ale
managementului și răspunsului în caz de pandemie: pregătirea, evaluarea riscurilor,
avertizarea timpurie, gestionarea riscurilor, comunicarea și cooperarea internațională.

07 Concluziile Consiliului European din 17 martie 2020

12

au stabilit domenii
prioritare pentru răspunsul la COVID‐19, care se concentrau în principal asupra
sănătății publice. În figura 4 este prezentat răspunsul de urgență al UE la COVID‐19
până la 30 iunie.

10

Articolul 6 și articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

11

Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013
privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei
nr. 2119/98/CE.

12

Concluziile Consiliului UE, 17 martie 2020.

11

Figura 4 – Răspunsul de urgență al UE la pandemia de COVID‐19

Sursa: Consiliul UE.

08 Până la 30 iunie 2020, Comisia și agențiile UE luaseră o serie de măsuri pentru
a da curs priorităților Consiliului și pentru a sprijini răspunsul de urgență al statelor
membre la COVID‐19 (a se vedea figura 5). Printre aceste măsuri s‐a numărat
cofinanțarea repatrierii cetățenilor UE prin intermediul mecanismului de protecție
civilă al UE (UCPM).
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Figura 5 – Principalele măsuri de sănătate publică luate de Comisie și de
agențiile UE până la 30 iunie 2020

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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UE a acordat sprijin financiar pentru măsurile de sănătate
publică

09 Până la sfârșitul lunii iunie 2020, din bugetul UE fusese alocată o sumă de
aproximativ 4,5 miliarde de euro în sprijinul eforturilor statelor membre legate de
sănătatea publică (a se vedea tabelul 1). Această sumă reprezintă 0,4 % din cei 944 de
miliarde de euro cheltuiți de statele membre în 2018 pentru sănătatea publică13. Până
la 30 iunie, UE nu vărsase încă cea mai mare parte a acestei sume. Cei 4,5 miliarde de
euro nu includ fondurile alocate pentru a oferi sprijin economic general în scopul
remedierii crizei provocate de pandemia de COVID‐19 și nici fondurile anunțate de UE
cu ocazia evenimentului internațional pentru donații în cadrul răspunsului mondial la
criza provocată de coronavirus, desfășurat la 4 mai 2020. A se vedea documentul de
analiză al Curții de Conturi Europene intitulat „Riscuri, provocări și oportunități în
cadrul răspunsului în materie de politică economică al UE la criza provocată de
pandemia de COVID‐19”, care s‐a aplecat asupra principalelor răspunsuri de politică
economică la pandemia de COVID‐19 în UE.

10 Sprijinul financiar din partea UE pentru măsurile de sănătate publică a provenit în
principal din:
—

Instrumentul pentru sprijin de urgență (ISI): utilizat pentru finanțarea unor măsuri
precum acordurile de achiziție anticipată de vaccinuri, achiziționarea de
echipamente și tratamente medicale sau sprijinul pentru transportul
transfrontalier al echipamentelor medicale, al personalului medical și al
pacienților;

—

rezervele rescEU: parte a mecanismului de protecție civilă al UE care asigură
pregătirea pentru intervenție în caz de dezastre și în situații de urgență, precum și
răspunsul la astfel de evenimente;

—

inițiativele pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII și CRII+): fondurile de
coeziune realocate pentru finanțarea cheltuielilor din sectorul sănătății legate de
COVID‐19;

—

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE): instituit pentru a face față în
caz de dezastre naturale majore (și extins la urgențele de sănătate publică) și
pentru a exprima solidaritatea europeană;

—

Orizont 2020: instrumentul financiar de punere în aplicare a politicii UE în
domeniul cercetării și inovării.

13

Eurostat, Government expenditure on health, date extrase în februarie 2020.
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Tabelul 1 – Finanțarea din partea UE alocată în mod specific pentru
măsurile de sănătate publică legate de COVID‐19 până la 30 iunie 2020
Program

Miliarde de euro

Instrumentul pentru sprijin de urgență
Un fond de răspuns la criză care să sprijine și să completeze
eforturile statelor membre (fonduri alocate în bugetul
rectificativ nr. 2/2020)

2,70

Inițiativele pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII și
CRII+)
Fonduri de coeziune care finanțează cheltuieli din domeniul
sănătății legate de COVID‐19 (fonduri realocate de statele
membre)

0,86*

Rezerva rescEU
Constituirea de stocuri de echipamente medicale care urmează
să fie distribuite statelor membre (fonduri alocate în bugetele
rectificative nr. 1/2020 și nr. 2/2020)

0,38

Cercetare și dezvoltare
Cercetare privind tratamentele și vaccinurile împotriva
COVID‐19 (fonduri din programul Orizont 2020 angajate pentru
proiecte relevante)

0,55

Total

4,49

* Suma de 0,86 miliarde de euro reprezintă fonduri de coeziune reprogramate de șapte state membre
până în iunie 2020. Majoritatea statelor membre procedaseră la astfel de reprogramări până la
sfârșitul anului. A se vedea: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS‐DASHBOARD‐
COHESION‐POLICY‐RESPONSE/4e2z‐pw8r/.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei.
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Sfera și abordarea documentului de
analiză
11 Curtea a examinat acțiunile întreprinse de Comisie și de agențiile UE pentru
a sprijini răspunsul în materie de sănătate publică adus de statele membre la
pandemia de COVID‐19 până la sfârșitul lunii iunie 2020. Analiza a acoperit:
—

aplicarea cadrului existent al UE pentru abordarea pandemiilor;

—

acțiunile vizând obținerea de echipamente și consumabile medicale pentru
combaterea COVID‐19;

—

acțiunile menite să promoveze dezvoltarea de teste, tratamente și vaccinuri.

12 Prezentul document nu corespunde unui raport de audit, ci este o analiză care se
bazează în principal pe informații publice sau pe materiale colectate în mod special în
acest scop. Este prea devreme pentru a se proceda la un audit al acțiunilor în curs de
desfășurare sau la o evaluare a impactului inițiativelor de sănătate publică luate de UE
în contextul pandemiei de COVID‐19. Acest document de analiză clarifică rolul UE și al
statelor membre în cadrul răspunsului la pandemie, oferă, din perspectiva unui auditor
extern, o imagine de ansamblu a principalelor activități desfășurate de UE în materie
de sănătate publică în primele etape ale pandemiei și poate contribui la elaborarea
politicilor viitoare.

13 Curtea a obținut informații de la DG SANTE, principala direcție generală din cadrul
Comisiei Europene care se ocupă de sănătatea publică, și de la alte servicii ale
Comisiei: DG Comunicare, DG Cercetare și Inovare, Secretariatul General, DG Buget,
DG ECHO (Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare) și DG Politică Regională și Urbană,
precum și Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și ECDC. Au fost examinate
acte juridice și documentația relevantă primită de la statele membre, de la organizații
internaționale și de la organizații neguvernamentale. Curtea a trimis un chestionar
autorităților de sănătate publică din toate statele membre cu privire la utilizarea
achizițiilor publice comune de echipamente medicale coordonate de Comisie. Au fost
primite răspunsuri de la autoritățile din 18 state membre.

16

Centrul European de Prevenire și
Control al Bolilor a cooperat cu
parteneri internaționali, a monitorizat
pandemia și a pus la dispoziție evaluări
ale riscurilor
14 ECDC furnizează consiliere științifică și evaluări ale riscurilor pentru a ajuta
Comisia și statele membre în riposta împotriva bolilor infecțioase, gestionează rețeaua
de supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile și Sistemul de alertă precoce și
răspuns rapid (SAPR).

15 ECDC și‐a activat planul de urgență în domeniul sănătății publice ca răspuns la
COVID‐19 la 9 ianuarie 2020. Centrul colaborează cu partenerii săi internaționali, în
special cu Biroul regional pentru Europa al OMS, și cu alte centre de prevenire și
control al bolilor din țări terțe și face schimb de informații și de exemple de bune
practici. El monitorizează pandemia și pregătește actualizări ale situației, evaluări ale
riscurilor și documente factuale sau de orientare cu privire la COVID‐19. ECDC
furnizează evaluări ale riscului, opțiuni de răspuns și consiliere științifică, dar nu emite
instrucțiuni. În figura 6 sunt prezentate în sinteză diferitele activități desfășurate de
ECDC în contextul pandemiei de COVID‐19.
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Figura 6 – Activitatea ECDC în contextul pandemiei de COVID‐19

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor ECDC.

ECDC a colaborat cu alte centre de prevenire și control al bolilor
din întreaga lume

16 Cooperarea ECDC cu centrul chinez și cu centrul american de prevenire și control
al bolilor se bazează pe memorandumuri de înțelegere semnate în 2007. ECDC s‐a aflat
în contact atât cu omologii americani, cât și cu cei chinezi încă de la apariția focarului
din Wuhan în ianuarie 2020. În primele luni ale pandemiei, ECDC a fost în contact
periodic cu centrul de prevenire și control al bolilor din China, care i‐a pus la dispoziție
traduceri ale raportului său săptămânal, precum și informații actualizate privind
evoluțiile științifice, cum ar fi definiția de caz. ECDC a informat Curtea că, deși centrul
chinez de prevenire și control al bolilor a fost foarte activ în partajarea de date
epidemiologice naționale, de îndată ce acestea intrau în posesia sa, anumite informații
privind epidemiologia (cum ar fi numărul de profesioniști din domeniul sănătății

18

infectați și ratele fatalității) au fost comunicate numai după mediatizarea intensă
a acestor subiecte.

17 Începând cu sfârșitul lunii ianuarie, ECDC s‐a aflat în contact și cu centrul de
prevenire și control al bolilor din SUA, inițial pentru a face schimb de informații cu
privire la repatrierea cetățenilor din China. În luna februarie, în urma unei solicitări din
partea acestui centru, ECDC a început să comunice zilnic informații actualizate privind
situația din UE, conținând cifre, hărți și grafice privind COVID‐19. ECDC și centrul de
prevenire și control al bolilor din SUA au făcut schimb de informații cu privire la
utilizarea măștilor de protecție în spațiile publice, la relaxarea măsurilor de atenuare,
la depistarea contacților și la chestiunea reinfectărilor. În plus, cele două organisme au
contacte săptămânale prin intermediul inițiativei privind Agenda pentru securitatea
sanitară mondială, precum și contacte ad hoc vizând solicitări de date (de exemplu,
cazurile prezente pe nave de croazieră din UE care au la bord și cetățeni americani).

18 În iunie 2019, o serie de centre de prevenire și control al bolilor din lume au
convenit asupra creării unui forum internațional, sub forma unei rețele formate din
centrele majore, pentru schimburi periodice de informații și de expertiză care să
contribuie la combaterea eficace a amenințărilor la adresa sănătății publice. În prima
jumătate a anului 2020, centrele de prevenire și control al bolilor s‐au reunit cu patru
ocazii, la 6 februarie, la 27 martie, la 19 mai și la 29 iunie. ECDC și centrele din China,
SUA, Canada, Uniunea Africană, zona Caraibilor, Coreea, Israel și Singapore au
participat la aceste reuniuni în cadrul cărora au făcut schimb de informații, de
expertiză și de bune practici privind abordarea pandemiei de COVID‐19.

ECDC a monitorizat pandemia pe baza informațiilor primite de
la statele membre și din alte surse

19 În numele Comisiei, ECDC colectează de la statele membre informații cu privire la
planificarea pregătirii și a răspunsului în caz de amenințări transfrontaliere grave
pentru sănătate. Centrul a făcut acest lucru în 2014 și în 2017. El a informat Curtea că
toate statele membre dispun de un plan de pregătire pentru o pandemie de gripă, dar
nu toate includ această informație în modelul de raportare periodică, întrucât obligația
lor este doar să menționeze aceste planuri în secțiunea privind continuitatea

19
activității14. În noiembrie 2017, ECDC a publicat orientări15 privind revizuirea planurilor
de pregătire pentru situații de gripă pandemică în vederea integrării învățămintelor
desprinse în urma pandemiei de A(H1N1) din 2009. În urma auditului desfășurat
în 2016 cu privire la cadrul UE pentru abordarea amenințărilor transfrontaliere la
adresa sănătății, Curtea a identificat deficiențe în coordonarea planificării pregătirii.
Auditul de urmărire subsecventă efectuat de Curte în 2019 a concluzionat că Comisia
luase măsuri adecvate pentru a pune în aplicare recomandările de audit aferente.

20 ECDC a înființat o rețea COVID‐19 cu puncte de contact desemnate de fiecare stat
membru. Această rețea colaborează cu Biroul regional pentru Europa al OMS și,
începând din februarie 2020, se reunește săptămânal. Având în vedere amploarea și
gravitatea pandemiei, ECDC a publicat, la 9 aprilie 2020, o strategie de supraveghere în
contextul pandemiei de COVID‐19. Această strategie a fost aprobată de statele
membre prin intermediul rețelei COVID‐19 a ECDC și are scopul de a monitoriza:
—

intensitatea, răspândirea geografică și gravitatea COVID‐19, pentru a estima
povara bolii și a colecta informații care să stea la baza unor măsuri de atenuare
adecvate;

—

modificările virale, cu scopul de a colecta informații care să stea la baza dezvoltării
de medicamente și vaccinuri și pentru a identifica markerii infecțiilor grave;

—

schimbările intervenite în grupurile cele mai afectate (cu scopul de a direcționa
mai bine eforturile de prevenire);

—

impactul epidemiei asupra sistemului de sănătate, cu scopul de a anticipa
traiectoria curbei epidemice și de a colecta informații care să stea la baza alocării
resurselor;

—

impactul oricăror măsuri de atenuare.

14

Decizia de punere în aplicare nr. 2014/504/UE a Comisiei din 25 iulie 2014 de punere în
aplicare a Deciziei nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la
modelul pentru furnizarea informațiilor privind planificarea pregătirii și reacției în legătură
cu amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate.

15

ECDC, Guide to revision of national pandemic influenza preparedness plans.
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21 ECDC colectează date referitoare la COVID‐19 prin SAPR și prin Sistemul european
de supraveghere (TESSy). Statele membre utilizează primul sistem pentru a raporta la
fiecare 24 de ore numărul de cazuri de COVID‐19 confirmate în laborator, în timp ce al
doilea sistem este utilizat pentru a furniza săptămânal informații epidemiologice mai
detaliate16.

22 ECDC a informat Curtea că este dificil să gestioneze actualitatea, calitatea și
exhaustivitatea datelor primite de la statele membre de la începutul pandemiei. În
plus, strategiile diferite de supraveghere și de testare puse în aplicare de statele
membre au îngreunat compararea de către ECDC a situației epidemiologice la nivelul
UE. ECDC completează datele pe care le primește cu propriile cercetări, examinând în
fiecare zi numeroase surse pentru a colecta cifrele referitoare la COVID‐19 din întreaga
lume17. Directoarea ECDC a afirmat că actualul sistem de supraveghere a bolilor
infecțioase depinde prea mult de munca umană și că această problemă ar putea fi
soluționată printr‐o utilizare sporită a inteligenței artificiale, a e‐sănătății și
a digitalizării pentru a reduce la minimum cerințele de intervenție umană18.
Directoarea a informat Parlamentul European că nevoia de soluții digitale inovatoare
este deosebit de importantă în cazul supravegherii19.

23 Aceste eforturi de colectare a datelor au permis ECDC să realizeze actualizări
zilnice (figura 7) și rapoarte detaliate privind pandemia, dar centrul a atras totuși
atenția asupra faptului că „mai sunt încă multe de făcut pentru a stabili și a consolida
o supraveghere robustă bazată pe populație […] cu scopul de a monitoriza intensitatea,
răspândirea geografică, gravitatea și impactul pandemiei de COVID‐19 în UE/SEE și în
Regatul Unit”20.

16

ECDC, The European Surveillance System (TESSy), pagină actualizată ultima dată la 7.2.2019.

17

ECDC, How ECDC collects and processes COVID‐19 data, pagină actualizată ultima dată la
1.4.2020.

18

Politico, Nothing would have prevented’ virus spread, says health agency chief, 8.4.2020.

19

Audiere din 2 septembrie 2020 în cadrul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și
siguranță alimentară a Parlamentului European.

20

ECDC, COVID‐19 surveillance report. Week 28, 2020, 19.7.2020.

21

Figura 7 – Exemplu de situație actualizată prezentată de ECDC cu privire
la COVID‐19

Sursa: ECDC.

ECDC a furnizat evaluări cuprinzătoare ale riscurilor

24 ECDC realizează evaluări rapide ale riscurilor, menite să ajute autoritățile
naționale din domeniul sănătății să se pregătească pentru amenințările la adresa
sănătății publice și să răspundă la acestea. Evaluările rapide ale riscurilor se bazează pe
o gamă largă de surse de informații de la nivelul UE și de la nivel mondial. Politica ECDC
este de a desfășura astfel de evaluări în primele faze ale unui eveniment precum
pandemia de COVID‐19, pentru a furniza o estimare a amplorii amenințării la adresa
sănătății, documentând, în același timp, nivelul de incertitudine al respectivei
evaluări21, precum și de a continua să publice astfel de evaluări pe măsură ce situația
epidemiologică evoluează. ECDC a publicat prima sa evaluare a riscurilor legate de
COVID‐19 la 9 ianuarie 2020, ca parte a unei evaluări mai cuprinzătoare
a amenințărilor. În această evaluare, se estima că riscul este scăzut (pe baza
informațiilor inițiale furnizate de autoritățile chineze cum că nu există indicii privind

21

ECDC, Operational tool on rapid risk assessment methodology, martie 2019.

22
transmiterea de la om la om22). Prima evaluare rapidă completă a riscurilor, publicată
la 17 ianuarie 2020, afirma că „nu există indicii clare privind transmiterea susținută de
la om la om”, dar avertiza totodată că există un „nivel substanțial de incertitudine” în
ceea ce privește epidemiologia COVID‐19 și că informațiile cu privire la cazurile
identificate până în prezent erau limitate23.

25 Până la sfârșitul lunii iunie 2020, ECDC a actualizat de zece ori evaluarea rapidă
a riscurilor. Încă de la prima actualizare, din 22 ianuarie 2020, centrul a atras atenția
asupra faptului că riscul de răspândire a virusului poate fi ridicat dacă statele membre
nu instituie măsuri adecvate de prevenire și control al infecțiilor24. Majoritatea
evaluărilor rapide ale riscurilor au abordat mai multe riscuri (de exemplu, riscul ca
sistemul de sănătate să fie copleșit, riscul pentru sănătate în cazul contaminării cu
COVID‐19 și riscul de transmitere pe scară largă). De la cea de a cincea actualizare,
publicată în 2 martie 2020, evaluările rapide ale riscurilor au evaluat riscul transmiterii
pe scară largă ca fiind moderat sau ridicat/foarte ridicat, în funcție de strategia de
limitare a răspândirii adoptată de statele membre și de categoriile de populație (a se
vedea figura 8).

22

ECDC, Threat assessment brief: Pneumonia cases possibly associated with a novel
coronavirus in Wuhan, China, 9.1.2020.

23

ECDC, Rapid Risk Assessment, 17.1.2020.

24

ECDC, Rapid Risk Assessment, 22.1.2020.
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Figura 8 – Evaluarea de către ECDC a riscului de răspândire a COVID‐19
pentru toate statele membre până în iunie 2020

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza evaluărilor rapide ale riscurilor efectuate de ECDC.

26 Sfera și nivelul de detaliere al evaluărilor rapide ale riscurilor au crescut odată cu
răspândirea pandemiei în UE și includ în prezent recomandări cu privire la o serie de
acțiuni de atenuare a riscului. Cea de a zecea actualizare, din 11 iunie 2020, includea:
—

o prezentare generală epidemiologică a pandemiei, inclusiv distribuirea cazurilor;

—

o sinteză a cunoștințelor referitoare la boală, inclusiv considerații privind
imunitatea populației;

—

o evaluare a riscurilor defalcată pe categorii de populație (de exemplu, populația
generală, populația expusă riscului, personalul medico‐sanitar) și opțiunile de
răspuns, inclusiv strategiile de testare, depistarea contacților și intervențiile non‐
farmaceutice (de exemplu, utilizarea măștilor de protecție, restricții de călătorie
etc.);

24

—

o prezentare succintă a importanței comunicării riscurilor și a aspectelor asupra
cărora aceasta s‐ar putea concentra.

27 ECDC a lansat propria analiză a performanței răspunsului său la pandemia de
COVID‐19 în iulie 2020. Directoarea ECDC a informat Parlamentul European că
răspunsul la pandemie a necesitat alocarea a cvasi‐totalității personalului său științific
pentru activitățile legate de COVID‐19 și suspendarea altor sarcini25.

25

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) a Parlamentului
European, schimb de opinii cu dr. Andrea Ammon, directoarea Centrului European de
Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), 2.9.2020.

25

UE a luat măsuri cu privire la
chestiunile urgente și, până la
30 iunie 2020, a alocat 3 % din bugetul
anual pentru răspunsul la pandemia de
COVID‐19
Autorizațiile de export impuse la nivelul UE au sprijinit piața
unică

28 În martie 2020, o comunicare a Comisiei privind consecințele economice ale
pandemiei de COVID‐19 a abordat problema aprovizionării cu echipamente medicale și
cu echipamente individuale de protecție26. Comisia a recunoscut că statele membre
trebuiau să ia măsuri la nivel național pentru a garanta această aprovizionare, dar
a avertizat cu privire la acțiunile care ar putea afecta lanțurile de aprovizionare și, prin
urmare, disponibilitatea unor produse esențiale. Acest avertisment a fost lansat
deoarece unele state membre au introdus unilateral în luna martie interdicții privind
exportul de echipamente individuale de protecție și de echipamente medicale (a se
vedea figura 9), inclusiv către alte state membre ale UE. Pentru a ilustra o măsură care
putea pune în pericol sănătatea oamenilor, Comisia a dat exemplul unui stat membru
care a interzis sau a restricționat exportul a 1 324 de produse, inclusiv paracetamol27.
Statele membre ale UE nu au fost singurele care au introdus astfel de interdicții. OMC
a raportat în aprilie că 80 de țări au introdus restricții la exportul de echipamente și
consumabile medicale, dar că numai 13 i‐au notificat aceste măsuri28.

26

Comunicarea Comisiei Europene intitulată Răspunsul economic coordonat la epidemia de
COVID‐19, 13 martie 2020.

27

Ibidem.

28

OMC, Export prohibitions and restrictions, notă de informare, 23.4.2020.

26

Figura 9 – Țări care au introdus restricții la exportul de echipamente și
consumabile medicale în perioada ianuarie‐martie 2020

Sursa: Global Trade Alert.

29 Pentru a pune la dispoziție un cadru UE pentru autorizațiile de export, pentru
a asigura o aprovizionare adecvată cu astfel de produse în UE și pentru a garanta
integritatea pieței unice, Comisia a introdus, la 15 martie 2020, un sistem de autorizare
temporară a exporturilor, cu o durată de șase săptămâni, scopul urmărit fiind acela de
a controla exporturile din UE/SEE de echipamente individuale de protecție29. Statele
membre au gestionat acest sistem, fiind responsabile pentru acordarea sau refuzarea
autorizațiilor de export. Comisia a revizuit și a prelungit sistemul pentru o perioadă
suplimentară de 30 de zile începând cu 26 aprilie 2020.

29

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/402 al Comisiei din 14 martie 2020 de
instituire a obligației de a prezenta o autorizație de export pentru exportul anumitor
produse.

27

30 Sistemul revizuit

30

impunea statelor membre să consulte Comisia înainte de
a acorda autorizații de export între 26 aprilie și 25 mai. Centrul de coordonare pentru
echipamente medicale (CCH) creat de Comisie a fost implicat în acest proces. După
expirarea regimului de autorizare a exporturilor, CCH a continuat să monitorizeze
disponibilitatea echipamentelor medicale în UE, inclusiv importurile, precum și
restricțiile la exporturile în țările partenere.

31 Exportatorii au solicitat peste 1 300 de autorizații pe baza sistemului care a intrat
în vigoare la 26 aprilie, dintre care 95 % au fost aprobate. Conform datelor transmise
Comisiei de către statele membre, între 26 aprilie și 26 mai 2020 au fost exportate din
UE aproximativ 13 milioane de măști de protecție, 1 milion de articole de
îmbrăcăminte de protecție și peste 350 000 de ochelari și vizoare de protecție31.
Comisia a emis avize negative cu privire la exporturile de aproximativ patru milioane
de mănuși, articole de îmbrăcăminte de protecție și alte articole. Nu există date privind
capacitatea de producție, la nivelul UE, de măști de protecție, dar, în iunie 2020,
asociația industriei materialelor nețesute din UE preconiza că, în ceea ce privește
măștile chirurgicale cu trei straturi, capacitatea totală de producție din UE va crește de
20 de ori până în noiembrie 2020, pentru a ajunge la 1,5 miliarde de măști pe lună32.

Comisia a început să constituie rezerve de echipamente
medicale

32 Concluziile Consiliului privind COVID‐19 din 13 februarie 2020 au solicitat Comisiei
„să continue să examineze toate posibilitățile disponibile […] pentru a facilita accesul
necesar la echipamentele individuale de protecție de care au nevoie statele
membre”33. Ca răspuns, Comisia a creat un stoc strategic de echipamente medicale și
de altă natură destinate combaterii amenințărilor transfrontaliere grave la adresa

30

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/568 al Comisiei din 23 aprilie 2020 de
instituire a obligației de a prezenta o autorizație de export pentru exportul anumitor
produse.

31

Comisia Europeană, Coronavirus: requirement for export authorisation for personal
protective equipment comes to an end, 26 mai 2020.

32

EDANA, European producers set for a 20 fold increase in nonwoven face mask output by
November, 23.6.2020.

33

Concluziile Consiliului privind Covid‐19, 13 februarie 2020.
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sănătății34. Acest stoc este dezvoltat prin rezerva rescEU, parte a mecanismului de
protecție civilă al Uniunii (UCPM). UCPM urmărește să consolideze cooperarea dintre
statele participante (statele membre și anumite țări învecinate și țări terțe35) în
domeniul protecției civile, pentru a îmbunătăți prevenirea, pregătirea și răspunsul în
caz de dezastre.

33 Comisia a alocat sume din ce în ce mai mari pentru dezvoltarea capacităților
rescEU, bugetul total atins în aprilie 2020 fiind de 380 de milioane de euro. Statele
membre care doresc să găzduiască rezerve pot solicita Comisiei un grant direct de
100 % (pentru achiziționarea și gestionarea stocurilor). Statul membru gazdă este
responsabil de achiziționarea echipamentelor și trebuie să aplice procedurile de
achiziții publice în vigoare la nivelul UE și la nivel național. Comisia ia decizii cu privire
la alocarea din rezervă în coordonare cu statele membre care găzduiesc rezerva și cu
statele membre și țările participante care au solicitat asistență.

34 Până la 30 iunie, Comisia semnase două acorduri de grant pentru rezerve rescEU:
unul cu România, în valoare de 10 milioane de euro, semnat la 31 martie pentru
1 381 871 de măști [chirurgicale și de tip FFP2 (măști filtrante pentru față)] și 250 de
ventilatoare pulmonare, și unul cu Germania, în valoare de 6 milioane de euro, semnat
la 19 mai pentru 900 000 de măști FFP2, 170 000 de măști FFP3 și 150 000 de halate
chirurgicale. Comisia și‐a declarat intenția de a menține aceste rezerve după perioada
inițială de finanțare, cu ajutorul unor granturi suplimentare.

35 State membre ale UE, state participante la UCPM și țări terțe au prezentat cereri
de livrări din aceste rezerve. Până la 30 iunie 2020, din rezervele constituite în
România și Germania fuseseră livrate 370 000 de măști către Italia, Spania, Croația,
Lituania, Muntenegru și Macedonia de Nord (a se vedea figura 10). De asemenea,
Comisia a achiziționat direct 10 milioane de măști pentru personalul medico‐sanitar
prin intermediul Instrumentului pentru sprijin de urgență (a se vedea punctul 10), la un
cost de 29,5 milioane de euro, măști care urmau să fie livrate unui număr de 19 state
membre. Până la 30 iunie nu se efectuaseră livrări către statele membre. În cadrul
auditului său din 2016 cu privire la cadrul UE pentru abordarea amenințărilor
transfrontaliere la adresa sănătății, Curtea a constatat că nu exista niciun mecanism la
nivelul UE pentru a răspunde nevoilor urgente de contramăsuri medicale.

34

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.

35

În prezent, la UCPM participă șase state care nu sunt membre ale UE: Norvegia, Islanda,
Serbia, Macedonia de Nord, Muntenegru și Turcia.
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Figura 10 – Situația rezervelor rescEU la 30 iunie 2020

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei.

36 Comisia intenționează să constituie mai multe rezerve medicale rescEU pe tot
teritoriul UE. La 14 mai 2020, ea a adresat tuturor statelor membre și țărilor
participante o invitație de a solicita granturi pentru astfel de rezerve. Până la
5 iunie 2020 fuseseră primite nouă propuneri, dintre care patru au fost acceptate.
Danemarca, Grecia, Ungaria și Suedia vor găzdui fiecare rezerve rescEU, pentru care
vor primi granturi variind între 15,5 și 60 de milioane de euro.
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37 La 2 iunie, Comisia a propus consolidarea rescEU cu 2 miliarde de euro pentru
perioada bugetară 2021‐2027, cu scopul de a consolida capacitatea UE de a face față
situațiilor de urgență transfrontaliere, cum ar fi COVID‐1936. Finanțarea suplimentară
ar urma să creeze rezerve de echipamente strategice pentru a acoperi urgențele
sanitare, incendii forestiere, incidente chimice, biologice, radiologice ori nucleare sau
alte urgențe majore.

UE a pus la dispoziție forumuri pentru schimbul de informații și
pentru coordonarea acțiunilor
Comitetul pentru securitate sanitară

38 Comitetul pentru securitate sanitară (CSS) a fost creat la solicitarea miniștrilor
sănătății din UE în 200137 și a funcționat ca un grup consultativ informal până în 2013.
Comitetul a fost oficializat prin intermediul deciziei din 2013, care i‐a definit rolul, și
anume acela de a sprijini schimbul de informații între statele membre și Comisie și de
a coordona eforturile naționale de planificare a pregătirii și a răspunsului. Rolul CSS se
concentrează asupra discuțiilor, a schimbului de informații și a coordonării. Rapoartele
CSS referitoare la discuțiile purtate în cadrul fiecărei reuniuni sunt puse la dispoziția
publicului.

39 CSS, compus din câte un reprezentant din partea fiecărui stat membru, a Comisiei
și a OMS, s‐a reunit pentru prima dată pentru a discuta despre COVID‐19 la
17 ianuarie 2020 și a organizat 25 reuniuni până la sfârșitul lunii iunie. ECDC
a prezentat comitetului toate evaluările sale rapide actualizate privind riscurile,
precum și alte documente relevante. Comisia și statele membre utilizează reuniunile
CSS pentru a discuta despre inițiativele legate de pandemie, pentru a face schimb de
informații și pentru a elabora poziții comune. Subiectele cel mai frecvent discutate au
fost restricțiile de călătorie și intervențiile non‐farmaceutice, contramăsurile medicale,
testarea și depistarea contacților, vaccinurile și planurile de pregătire38. De regulă,
statele membre sunt reprezentate la nivel tehnic. Activitatea CSS a fost completată cu
cea a Centrului de coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC), care
a organizat patru reuniuni virtuale ale miniștrilor sănătății și 40 de reuniuni ale

36

Comisia Europeană, EU budget for recovery: €2 billion to reinforce rescEU direct crisis
response tools, 2.6.2020.

37

Concluziile președinției din 15 noiembrie 2001 privind bioterorismul.

38

Rapoartele Comitetului pentru securitate sanitară privind pandemia de COVID‐19.
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autorităților de protecție civilă din statele membre cu privire la COVID‐19 în perioada
până la 30 iunie.

40 În procesul‐verbal al celei de a doua reuniuni a CSS privind COVID‐19, desfășurată
la 22 ianuarie 2020, se afirmă că Comisia va utiliza un sondaj elaborat de ECDC pentru
a afla mai multe despre gradul de pregătire și despre capacitățile statelor membre de
a gestiona COVID‐1939. Procesul‐verbal al următoarei reuniuni, din 27 ianuarie, arată că
statele membre au indicat un nivel general ridicat de pregătire (în pofida unor lacune)
și că sistemele naționale de sănătate dispuneau de planuri pentru eventualitatea în
care vor trebui să gestioneze cazuri de COVID‐1940. Statele membre nu au indicat că
aveau nevoie de echipamente individuale de protecție suplimentare. Pe măsură ce
pandemia a luat amploare, reuniunile ulterioare ale CSS s‐au axat din nou pe
chestiunea aprovizionării cu astfel de echipamente. În cea de a treisprezecea reuniune
a CSS din 30 martie 2020 au început discuțiile privind strategiile de eliminare
a măsurilor de limitare a mișcării persoanelor, pentru care ECDC, împreună cu Centrul
Comun de Cercetare, au început să modeleze scenarii de relaxare a măsurilor.

Centrul de coordonare pentru echipamente medicale al Comisiei

41 Una dintre provocările cu care s‐au confruntat statele membre în combaterea
pandemiei de COVID‐19 a fost aprovizionarea cu echipamente medicale suficiente.
Centrul de coordonare pentru echipamente medicale creat de Comisie (CCH) a început
să funcționeze la 1 aprilie 2020, pentru o perioadă de șase luni. Acesta a servit drept
platformă pentru dialog și schimb de informații cu reprezentanții statelor membre cu
privire la cererea și oferta de echipamente medicale la nivelul UE și cu privire la
mijloacele de a depăși penuriile și de a consolida capacitățile. De asemenea, CCH
a colectat informații de la sectorul industrial cu privire la aspecte legate de producție
sau de aprovizionare și a pus la dispoziția actorilor privați orientări tehnice și
normative pentru a‐i ajuta să își adapteze producția la nevoile legate de pandemie.
Centrul a fost coordonat de Secretariatul General al Comisiei și s‐a bazat pe experți din
alte departamente, grupați în cinci clustere de produse. CCH raporta direct comisarului
pentru piața internă. Fiecare stat membru a desemnat un punct de contact pentru
CCH.
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Comisia Europeană, Raport de sinteză al Comitetului pentru securitate sanitară, 22.1.2020.

40

Comisia Europeană, Raport de sinteză al Comitetului pentru securitate sanitară, 27.1.2020.
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42 Centrul nu a avut mandatul de a corela ofertele cu cererea sau de a desfășura el
însuși achiziții publice. CCH a reorganizat o platformă online existentă a Comisiei
pentru a permite statelor membre să își facă cunoscute nevoile de echipamente
medicale și producătorilor să își plaseze ofertele. Participarea furnizorilor și a statelor
membre la platformă și utilizarea acesteia erau voluntare. Platforma a avut cinci
categorii de produse, reflectând accentul tematic al celor cinci grupuri de lucru ale
CCH: echipamente individuale de protecție, ventilatoare pulmonare, alte echipamente
medicale și spitalicești, materiale de testare, tratamente și vaccinuri (a se vedea
figura 11). Până la 30 iunie 2020, șapte state membre utilizaseră platforma pentru a‐și
face cunoscute nevoile pentru 269 de produse. CCH nu deține informații cu privire la
numărul de achiziții facilitat de platformă. Centrul a realizat un sondaj privind utilizarea
platformei în lunile iulie și august și a constatat că, deși 63 % dintre punctele naționale
de contact ale CCH au clasificat platforma ca fiind bună sau foarte bună, mai puțin de
20 % au utilizat‐o pentru a consulta oferte sau pentru a achiziționa echipamente.

Figura 11 – Organizarea CCH
Centrul de coordonare pentru echipamente
medicale COVID‐19
Clustere de
produse
Echipamente
individuale de
protecție

Responsabil din
DG GROW

Responsabil din
DG GROW

DG COMP, DG GROW, DG SANTE, DG ECHO,
DG TRADE, DG RTD + SG + JRC

Alte produse medicale
și spitalicești

Tratamente și
vaccinuri
Responsabil din
DG SANTE

Ventilatoare
pulmonare

Grupul directorilor din cadrul
CCH

Responsabil din
DG SANTE

Echipa de coordonare

Materiale de
testare
Responsabil din
DG SANTE

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei.

43 Majoritatea măștilor de protecție au fost furnizate de producători din țări terțe,
care au furnizat și o mare parte din celelalte consumabile și echipamente medicale
utilizate de statele membre pentru a face față pandemiei până la 30 iunie 2020. Printr‐
o serie de sondaje desfășurate în rândul punctelor naționale de contact, CCH a încercat
să contureze o imagine de ansamblu la nivelul UE cu privire la nevoile actuale și
viitoare. Aceste sondaje au abordat domenii strategice într‐un moment foarte sensibil
și numeroase state membre au participat cu condiția să poată răspunde anonim, iar
răspunsurile lor să fie confidențiale. Sondajele au oferit o imagine de ansamblu asupra
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penuriilor preconizate agregate la nivelul UE pentru diferite categorii de produse și
perioade de timp (pe termen foarte scurt, scurt, mediu și lung). Statele membre au
comunicat CCH faptul că, cu garanțiile adecvate, un astfel de sondaj ar putea fi repetat
mai frecvent pentru a sprijini și a coordona eforturile de pregătire. De asemenea,
pentru a înțelege mai bine perturbările și principalele provocări care au afectat lanțul
de aprovizionare, CCH a stabilit un dialog structurat cu asociațiile relevante din
sectorul industrial, în special în ceea ce privește dispozitivele medicale și
echipamentele individuale de protecție.

Statele membre utilizează procedurile naționale de achiziții
publice pentru a răspunde nevoilor lor de echipamente
individuale de protecție

44 În urma pandemiei de gripă A/H1N1 din 2009, Parlamentul European
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și
Consiliul42 au subliniat necesitatea unei baze legale care să permită realizarea de către
statele membre a unor achiziții comune de contramăsuri medicale. Decizia din 2013,
menită să îmbunătățească pregătirea în caz de amenințări transfrontaliere grave la
adresa sănătății în UE, prevede un astfel de mecanism. Mecanismul permite achiziții
comune voluntare de către statele membre, cu sprijinul Comisiei. În cadrul auditului
său din 2016 cu privire la cadrul UE pentru abordarea amenințărilor transfrontaliere la
adresa sănătății43, Curtea a observat că exista puțin interes față de utilizarea acestui
mecanism de achiziții publice comune în cazul vaccinurilor pandemice.

45 Având în vedere cererea crescută de echipamente individuale de protecție și de
echipamente medicale declanșată de pandemia de COVID‐19, Comisia a finalizat până
la sfârșitul lunii iunie 2020, la cererea statelor membre, patru proceduri de achiziții
comune pentru echipamente medicale și de protecție (a se vedea tabelul 2). Ea
a asigurat coordonarea la nivelul UE, a colectat nevoile statelor membre participante,
a întocmit toate documentele necesare pentru lansarea procedurii, a evaluat ofertele
primite cu sprijinul evaluatorilor din statele membre și a atribuit contracte‐cadru
ofertanților câștigători. Aceste contracte‐cadru oferă statelor membre participante
posibilitatea (și nu obligația) de a achiziționa produsele utilizând fonduri din bugetele
41

Rezoluția Parlamentului European din 8 martie 2011 referitoare la evaluarea gestiunii gripei
H1N1 în 2009‐2010 în UE (2010/2153(INI)).

42

Concluziile Consiliului din 13 septembrie 2010 privind învățămintele care trebuie desprinse
de pe urma pandemiei A(H1N1) – Securitatea sanitară în Uniunea Europeană.

43

Raportul special nr. 28/2016: „Gestionarea amenințărilor transfrontaliere grave la adresa
sănătății în UE: au fost făcuți pași importanți în acest sens, dar sunt necesare eforturi
suplimentare”.
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lor naționale. Cu acordul Comitetului director pentru proceduri specifice de achiziții
publice (SPPSC) alcătuit din statele membre participante, comitet care supraveghează
procedurile de achiziții publice comune, Comisia a semnat contractul‐cadru în numele
tuturor părților contractante participante, iar statelor membre li s‐a permis să se
alăture achiziției comune și după lansarea procedurii.

46 În total, până la 30 iunie 2020, prin intermediul cadrului de achiziții publice
comune, statele membre au comandat 5,5 milioane de măști, 1 milion de mănuși,
55 de ventilatoare pulmonare și diverse echipamente de laborator. Valoarea maximă
a contractului de achiziție comună pentru măști de protecție este de aproximativ
475 de milioane de euro (ceea ce înseamnă că furnizorii se angajează să furnizeze
măști până la această valoare în cazul în care sunt plasate comenzi) pe durata de
12 luni a contractului‐cadru44. Tabelul 2 prezintă comenzile pe care statele membre
participante le‐au plasat în temeiul acordului privind achizițiile publice comune până la
sfârșitul lunii iunie 2020.

44

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 100‐238632, 15.5.2020.
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Tabelul 2 – Proceduri de achiziții comune pentru contramăsuri medicale
desfășurate până la 30 iunie

Produse

Ochelari de protecție,
protecție respiratorie,
mănuși și combinezoane
de protecție

Nr. de
state
membre

Data
semnării
primului
contract

Cantități comandate

20

8 aprilie

1000 000 de mănuși

25

2 aprilie

5 550 000 de măști

26

15 aprilie

55 de ventilatoare pulmonare

20

4 mai

Diferite echipamente de
laborator

(SANTE/C3/2020/015)
Ochelari/vizoare de
protecție, protecție
respiratorie și măști
chirurgicale
(SANTE/C3/2020/017)
Ventilatoare pulmonare
(SANTE/2020/C3/018)
Echipamente de laborator
(SANTE/2020/C3/019)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de Comisie.

47 Comenzile plasate de statele membre în cadrul mecanismului de achiziții publice
comune până la 30 iunie 2020 priveau în principal măști și reprezentau o mică parte
din nevoile acestora. Statele membre utilizează procedurile naționale de achiziții
publice pentru a răspunde majorității nevoilor lor. De exemplu, în primul semestru al
anului 2020, cele 27 de state membre luate împreună au importat măști în valoare de
14 miliarde de euro45. La 28 mai, un stat membru a comandat 3,4 miliarde de măști la
un cost de 2,5 miliarde de euro46.

45

Eurostat, Which country imported the most face masks?, accesat la 7.10.2020.

46

Assemblée Nationale, Rapport d’information, 3.6.2020.
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48 În cadrul examinării sale, Curtea a trimis un scurt chestionar tuturor statelor
membre pentru a le afla opiniile cu privire la procedura de achiziții publice comune.
Figura 12 arată că majoritatea statelor membre care au răspuns la chestionar
consideră că sistemul de achiziții publice comune este oarecum util și că prețurile sunt
rezonabile. Deși volumul de echipamente medicale comandat de statele membre prin
procedura de achiziții publice comune până la 30 iunie este mic în raport cu nevoile
totale, contractele‐cadru sunt valabile timp de cel puțin 12 luni și pot fi utilizate pe
parcursul perioadei lor de validitate pentru comenzi ulterioare, fără a fi necesară
repetarea procedurii de achiziții publice comune.

Figura 12 – Rezultatul sondajului realizat în rândul statelor membre cu
privire la procedura de achiziții comune

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza răspunsurilor primite de la 18 state membre.

La 30 iunie 2020, utilizarea fondurilor se afla într‐un stadiu
incipient

49 Din cei 4,5 miliarde de euro alocați în mod specific pentru măsuri legate de
sănătatea publică până la 30 iunie 2020, 3,5 miliarde de euro au fost alocați pentru
două programe: Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII) și
Instrumentul pentru sprijin de urgență (ESI) (a se vedea tabelul 1). Comisia nu vărsase
până la 30 iunie 2020 cea mai mare parte a celor 4,5 miliarde de euro, sumă care
reprezintă aproximativ 3 % din bugetul anual al UE.
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Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus și Fondul de
solidaritate al Uniunii Europene pot contribui la cheltuielile publice
consacrate de statele membre măsurilor de sănătate legate de COVID‐19

50 Inițiativele pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII și CRII+) au fost
adoptate în aprilie 202047 pentru a extinde domeniul de aplicare al programelor
finanțate din fondurile de coeziune la toate cheltuielile legate de criza provocată de
pandemia de COVID‐19, inclusiv la cheltuielile medicale și de sănătate legate de
pandemie48. Statele membre au procedat la realocări din cadrul programelor lor din
domeniul coeziunii pentru a finanța echipamente medicale și de testare relevante.
Eligibilitatea a fost aplicată retroactiv cheltuielilor efectuate începând cu
1 februarie 2020. Până la data de 30 iunie, șapte state membre49 au adus astfel de
modificări unora sau tuturor programelor finanțate din fonduri de coeziune, realocând
860 de milioane de euro din fondurile aferente politicii de coeziune a UE pentru
cheltuieli de sănătate legate de COVID‐19. Acest proces a continuat după 30 iunie, cu
un sprijin financiar suplimentar pus la dispoziția statelor membre.

51 Înființat în 2002, FSUE urmărește să exprime solidaritatea europeană cu statele
membre și țările candidate afectate de dezastre naturale. Colegiuitorii pot aloca până
la 500 de milioane de euro pe an pentru acest fond ca răspuns la situații de urgență.
Acești bani pot fi reportați în anul următor. În urma izbucnirii pandemiei, legiuitorii UE
au extins domeniul de aplicare al FSUE pentru a acoperi urgențele majore de sănătate
publică50. Acesta acoperă o parte din cheltuielile publice consacrate de statele membre
asistenței rapide acordate persoanelor afectate de COVID‐19, inclusiv asistență
medicală. Comisia a estimat că o sumă de până la 800 de milioane de euro ar putea fi
pusă la dispoziția FSUE pentru a sprijini cheltuielile de sănătate publică legate de

47

Regulamentul 2020/460 din 30 martie 2020 și Regulamentul 2020/558 din 23 aprilie 2020.

48

Alte ajutoare eligibile, cum ar fi schemele pentru IMM‐uri și pentru lucrători din cadrul CRII,
privesc măsuri economice care fac obiectul documentului de analiză al Curții de Conturi
Europene intitulat „Riscuri, provocări și oportunități în cadrul răspunsului în materie de
politică economică al UE la criza provocată de pandemia de COVID‐19”.

49

Italia, Polonia, România, Slovacia, Bulgaria, Franța și Lituania.

50

Regulamentul (UE) 2020/461 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului în vederea acordării de
asistență financiară statelor membre și țărilor care negociază aderarea la Uniune ce sunt
grav afectate de o situație de urgență majoră de sănătate publică.
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COVID‐19 ale statelor membre51, deși, până la 30 iunie 2020, nu fusese asumat niciun
angajament financiar.

52 Până la termenul‐limită fixat la 24 iunie 2020, Comisia a primit 22 de cereri de
sprijin financiar din FSUE din partea a 19 state membre52 și a 3 țări în curs de aderare53.
Pentru a fi eligibilă pentru sprijin din FSUE, o țară trebuie să fi cheltuit fie 1,5 miliarde
de euro, fie peste 0,3 % din venitul său național brut în termen de patru luni de la
prima măsură pe care a luat‐o pentru a combate pandemia54. Cheltuielile eligibile
includ medicamente, echipamente și dispozitive medicale, analize de laborator,
echipamente individuale de protecție, asistență specială pentru populație și
dezvoltarea de vaccinuri sau medicamente55. Cuantumul maxim al contribuției din
FSUE pe care un stat membru îl poate primi este:
—

2,5 % din cuantumul total al cheltuielilor publice eligibile sub plafonul de
1,5 miliarde de euro la prețurile din 2011 sau sub plafonul de 0,3 % din VNB, plus

—

6 % din cuantumul total al cheltuielilor publice eligibile care depășesc același
plafon.

Instrumentul UE pentru sprijin de urgență completează acțiunile statelor
membre și acțiunile Comisiei

53 Instrumentul pentru sprijin de urgență (ESI) este un instrument complementar
gestionat direct de Comisie. Acesta poate fi utilizat pentru a interveni în completarea
eforturilor depuse în temeiul rescEU, al Deciziei 1082/2013/UE privind amenințările
transfrontaliere grave la adresa sănătății sau al altor inițiative naționale și ale UE. La
momentul activării Instrumentului de sprijin de urgență pentru COVID‐19, și anume în
aprilie 2020, a fost pus la dispoziție un buget total de 2,7 miliarde de euro. Până în
iunie 2020, Comisia alocase aproximativ 2 miliarde de euro pentru acțiunile din cadrul
Instrumentului de sprijin de urgență (a se vedea figura 13). Comisia a alocat 220 de
milioane de euro pentru un „pachet privind mobilitatea”, cu rolul de a sprijini
transportul de echipamente medicale și transferul pacienților și al echipelor medicale
51

Comisia Europeană, COVID‐19 EU Solidarity Fund.

52

Belgia, Cehia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Ungaria, Austria, Polonia, Portugalia, România și Slovenia.

53

Albania, Muntenegru și Serbia.

54

Comisia Europeană, COVID‐19 EU Solidarity Fund.

55

Articolul 3 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din
11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene.
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între statele membre. De asemenea, Comisia a alocat 100 de milioane de euro pentru
un mecanism de achiziționare de produse esențiale din domeniul sănătății în vederea
distribuirii către statele membre, precum și 1,5 miliarde de euro pentru finanțarea
acordurilor de achiziție anticipată de vaccinuri.

Figura 13 – Alocarea fondurilor din Instrumentul pentru sprijin de
urgență până la 30 iunie 2020
Instrumentul de sprijin de urgență
Regulamentul din 14 aprilie 2020
Buget de 2 700 de milioane de euro

Decizie de finanțare

Decizie de finanțare

24 aprilie 2020

18 iunie 2020

320 de milioane de euro

1 500 de milioane de euro

„Pachetul privind mobilitatea”:
transportul de personal medical,
echipamente medicale și pacienți

Pentru a sprijini dezvoltarea și
introducerea unui vaccin sigur și
eficace împotriva COVID‐19

Achiziționarea de produse medicale

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza deciziilor de finanțare ale Comisiei C(2020) 2794 final și
C(2020) 4193 final.
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UE sprijină dezvoltarea de tratamente
și vaccinuri împotriva COVID‐19
Agenția Europeană pentru Medicamente evaluează
tratamentele și vaccinurile împotriva COVID‐19

54 Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) este o agenție științifică
descentralizată, responsabilă pentru protecția și promovarea sănătății publice și
animale prin evaluarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar.
EMA coordonează evaluarea și monitorizarea medicamentelor, elaborează orientări
tehnice și oferă sponsorilor consiliere științifică. Pe baza unui aviz științific în care EMA
stabilește un raport beneficiu‐risc pozitiv pentru un anumit medicament, Comisia
acordă autorizația de introducere pe piață pentru medicamentul respectiv. În 2018,
EMA a publicat un plan de pregătire și răspuns la amenințările emergente la adresa
sănătății, pe baza învățămintelor desprinse în urma pandemiei de gripă H1N1 din 2009
și a epidemiei de Ebola din Africa de Vest din 2014‐2016. Planul privind amenințările la
adresa sănătății urmărește obiectivele prezentate în continuare:
—

să inițieze și să coordoneze activități științifice și de reglementare care implică
toate părțile interesate (cum ar fi experții EMA, autoritățile naționale
competente, ECDC, Comisia);

—

să gestioneze discuțiile privind dezvoltarea, autorizarea și supravegherea
medicamentelor relevante (cum ar fi vaccinuri și antivirale pentru gripa
pandemică);

—

să furnizeze Comisiei, autorităților naționale competente, autorităților de
sănătate publică din statele membre și ECDC rezultatul analizei sale documentare
privind potențialele vaccinuri antigripale pandemice și antiviralele potențiale
pentru tratarea gripei;

—

să ofere sprijin partenerilor internaționali (cum ar fi OMS) și părților interesate
implicate în cercetarea și dezvoltarea de medicamente.
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55 În conformitate cu planul său de pregătire, EMA a luat o serie de măsuri ca
răspuns la pandemie. Acestea s‐au axat pe prevenirea și atenuarea eventualelor
perturbări ale aprovizionării cu medicamente și pe sprijinirea unor acțiuni de
reglementare rapide în ceea ce privește dezvoltarea, autorizarea și monitorizarea
siguranței tratamentelor și a vaccinurilor împotriva COVID‐19 (a se vedea figura 14).
Răspunsul EMA la pandemie este gestionat de un grup operativ pentru COVID‐19,
sprijinit de patru fluxuri de lucru implicând mai multe agenții. Săptămânal, au loc
reuniuni de coordonare cu Comisia și cu ECDC. În perioada până la 30 iunie, EMA nu
a raportat nicio întrerupere a aprovizionării cu medicamente utilizate în tratamentul
COVID‐19 sau al altor afecțiuni.

Figura 14 – Cronologia principalelor acțiuni întreprinse de EMA ca
răspuns la COVID‐19 până în iunie 2020

11 MARTIE:
• OMS declară focarul de COVID‐19
drept pandemie.

13 MARTIE:
• EMA acordă exonerări totale de la
plata taxelor pentru consiliere
științifică cu privire la potențiale
vaccinuri și tratamente împotriva
COVID‐19.
• Dezvoltatorii de potențiale
tratamente sau vaccinuri împotriva
COVID‐19 sunt invitați să contacteze
EMA prin e‐mail.

18 MARTIE:
• EMA participă în calitate de
observator la grupul consultativ
creat de Comisie privind COVID‐19.
• Acesta va formula orientări ale UE în
vederea unor măsuri bazate pe
informații științifice și coordonate
de gestionare a riscurilor.

25‐31 MARTIE:
• EMA publică orientări pentru
sponsorii studiilor clinice
intervenționale în curs, în vederea
asigurării integrității acestora și a
siguranței participanților la studiu.
• EMA creează un grup operativ
pentru COVID‐19 (COVID‐ETF) care
să supravegheze și să organizeze
răspunsul agenției la pandemie.

17 APRILIE:
• EMA, statele membre ale UE și
industria farmaceutică lansează un
sistem accelerat de monitorizare
pentru a ajuta la prevenirea și
atenuarea problemelor de
aprovizionare cu medicamente
esențiale utilizate pentru
tratamentul pacienților cu
COVID‐19.

4 MAI:
• EMA publică inițiativele pe care le‐a
lansat cu privire la accelerarea
sprijinului pentru dezvoltare și a
procedurilor de evaluare pentru
tratamentele și vaccinurile
împotriva COVID‐19.

31 MAI:
• EMA a anunțat că a purtat discuții
cu dezvoltatorii unui număr de
40 de tratamente/12 vaccinuri
potențiale împotriva COVID‐19.
• Două vaccinuri au intrat în faza I a
studiilor clinice intervenționale.

8 IUNIE:
• Comitetul pentru medicamente de
uz uman al EMA evaluează în mod
formal remdesivirul în vederea unei
autorizații de introducere pe piață
condiționată.

16 IUNIE:
EMA se află în contact cu
dezvoltatorii unui număr de:
• 132 de tratamente potențiale
împotriva COVID‐19
• 34 de vaccinuri potențiale împotriva
COVID‐19.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor comunicate de EMA.
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56 EMA a comunicat Curții că se află în contact permanent cu dezvoltatorii de
tratamente și vaccinuri împotriva COVID‐19 și că a finalizat nouă proceduri de
consiliere științifică (privind testele adecvate și studiile necesare) până la
30 iunie 2020. EMA utilizează o metodă accelerată pentru evaluarea științifică
a vaccinurilor și a tratamentelor împotriva COVID‐19, cu scopul de a facilita
comercializarea rapidă a unor astfel de produse. În conformitate cu legislația
farmaceutică a UE, perioada standard pentru evaluarea unui medicament este de
maximum 210 zile lucrătoare. Cu toate acestea, EMA și Comisia vor trata cu celeritate
cererile de autorizare de introducere pe piață pentru medicamentele anti‐COVID‐19,
ceea ce poate reduce perioada de aprobare la aproximativ 150 de zile lucrătoare. EMA
efectuează o analiză continuă (rolling review) a dovezilor legate de noul medicament,
examinând datele pe măsură ce acestea devin disponibile în cursul procesului de
dezvoltare, ceea ce îi permite să accelereze evaluarea formală ulterioară a cererii de
autorizație de introducere pe piață. EMA a evaluat în acest mod primul medicament
pentru tratarea COVID‐19 (remdesivirul), furnizând un aviz științific la 25 iunie 2020 și
permițând autorizarea de către Comisie la 3 iulie 2020 (a se vedea caseta 1).
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Caseta 1
Procedura accelerată de autorizare a tratamentelor împotriva
COVID‐19
Autorizația de introducere pe piață condiționată este un mecanism de
reglementare al UE menit să faciliteze accesul din vreme la medicamente care
răspund unei nevoi medicale nesatisfăcute, inclusiv în situații de urgență, cum ar fi
actuala pandemie. Acest tip de aprobare permite EMA să recomande autorizarea
introducerii pe piață a unui medicament în legătură cu care datele existente sunt
mai puțin complete decât cele solicitate în mod normal, în cazul în care beneficiile
disponibilității imediate a medicamentului pentru pacienți depășesc riscul inerent
faptului că nu sunt încă disponibile toate datele. Ulterior, trebuie prezentate date
suplimentare, de exemplu privind calitatea medicamentului, precum și date finale
privind mortalitatea.
Un exemplu în acest sens a fost calendarul accelerat pentru remdesivir, un
medicament antiviral experimental dezvoltat pentru prima dată în 2009. După ce
a recomandat în aprilie 2020 uzul compasional (adică fără autorizație de
introducere pe piață) a remdesivirului pentru anumiți pacienți cu COVID‐19, EMA
a recomandat, înainte de jumătatea anului 2020, autorizarea sa condiționată.

Cronologia aprobării remdesivirului
3 APRILIE:
EMA prezintă recomandări
privind uzul compasional al
unui medicament

11 MAI:
EMA recomandă extinderea uzului
compasional de remdesivir la pacienții
care nu primesc ventilație mecanică

30 APRILIE:
Debutează analiza
continuă (rolling
review) a utilizării
remdesivirului pentru
tratamentul COVID‐19

12 MAI:
Decizia EMA cu
privire la un plan
de investigație
pediatrică

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza EMA.

25 IUNIE:
Primul tratament anti‐COVID‐19
recomandat pentru autorizare în UE

8 IUNIE:
EMA primește o solicitare
de autorizație de
introducere pe piață
condiționată a primului
tratament anti‐COVID‐19
în UE

3 IULIE:
Autorizație de
introducere pe piață în
UE sub denumirea
inventată de Veklury
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Bugetul UE sprijină dezvoltarea vaccinurilor și a tratamentelor
împotriva COVID‐19

57 Consiliul European din 10 martie 2020 a identificat cercetarea și inovarea legată
de COVID‐19, în special în vederea unui vaccin, ca fiind o prioritate majoră în răspunsul
la pandemie56. La 7 aprilie 2020, Comisia a publicat un plan de acțiune pe termen scurt
cu zece acțiuni prioritare pentru structurarea și coordonarea activităților de cercetare
în UE57. Acest plan se axează pe mobilizarea de fonduri pentru cercetarea legată de
COVID‐19 și pe coordonarea eforturilor la nivelul de ansamblu al UE. De exemplu,
Comisia a creat Platforma de cercetare și inovare privind coronavirusul, scopul urmărit
fiind acela de a oferi o imagine de ansamblu asupra proiectelor de cercetare și inovare
și a inițiativelor sprijinite de UE menite să combată răspândirea coronavirusului și să
consolideze pregătirea în caz de alte epidemii58. Comisia și‐a structurat sprijinul pentru
cercetare și inovare ca răspuns la pandemie în jurul a șapte teme generale: pregătire și
răspuns, metode de diagnosticare, tratamente, vaccinuri, echipamente și producție,
egalitatea de gen în contextul pandemiei și cooperarea la nivel mondial.

Finanțarea alocată de UE pentru proiecte de cercetare în domeniul
sănătății privind COVID‐19

58 Până la 30 iunie 2020, Comisia angajase din bugetul UE o sumă totală de 547 de
milioane de euro pentru finanțarea unor activități de cercetare și inovare legate de
COVID‐19 (a se vedea tabelul 3).

56

Concluzii formulate de președintele Consiliului European după videoconferința referitoare
la Covid‐19, 10 martie 2020.

57

Comisia Europeană, ERAvsCoronavirus’ Action Plan, 7.4.2020.

58

https://ec.europa.eu/info/research‐and‐innovation/research‐area/health‐research‐and‐
innovation/coronavirus‐research‐and‐innovation_en
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Tabelul 3 – Finanțarea din partea UE angajată pentru activități de
cercetare și dezvoltare legate de COVID‐19 până la 30 iunie 2020
Program

Milioane de euro

Cereri de exprimare a interesului organizate în cadrul
programului Orizont 2020 pentru proiecte vizând COVID‐19 –
ianuarie și mai 2020
Inițiativa privind medicamentele inovatoare
Contribuția la Coaliția pentru inovare în domeniul pregătirii în
eventualitatea apariției unei epidemii
Parteneriatul public‐privat dintre țări europene și țări în curs de
dezvoltare privind studiile clinice intervenționale, axat pe
cercetarea în domeniul bolilor infecțioase în Africa Subsahariană
Institutul European de Inovare și Tehnologie – Sănătate –
Cererea de propuneri din 2020 privind răspunsul rapid la
COVID‐19

178

72
100
25

6

Instrumentul Accelerator al exercițiului‐pilot privind Consiliul
european pentru inovare

166

Suma totală angajată

547

Sursa: Comisia Europeană.

59 Comisia a angajat mai întâi o sumă de 10 milioane de euro din programul
Orizont 2020 pentru cercetarea privind COVID‐19 la data de 31 ianuarie 2020, utilizând
dispoziția din programul său de activitate în temeiul căreia angajase deja acest buget în
cazul unei urgențe de sănătate publică (în conformitate cu Regulamentul financiar59).
Această finanțare a fost majorată la 48 de milioane de euro până la sfârșitul lunii
martie pentru a sprijini 18 proiecte (din cele 89 de cereri de finanțare eligibile) care
vizau dezvoltarea de vaccinuri, metode de diagnosticare, noi tratamente și sisteme de
monitorizare60. Comisia a lansat o nouă cerere de propuneri pentru finanțare în
mai 2020, cu un buget total de 130 de milioane de euro, pentru a sprijini 23 de
proiecte61. Inițiativa privind medicamentele inovatoare, un parteneriat public‐privat
între Comisie și industria farmaceutică, a lansat, de asemenea, o cerere de propuneri

59

Regulamentul 2018/1046, articolul 195.

60

Comunicat de presă al Comisiei Europene, 6.3.2020.

61

Comunicat de presă al Comisiei Europene, 19.5.2020.
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pentru finanțare în luna martie. Inițiativa a selectat opt proiecte axate pe metode de
diagnosticare și pe dezvoltarea de tratamente, care vor primi în total 117 milioane de
euro, din care 72 de milioane sub formă de granturi din bugetul UE62. În aprilie 2020,
Comisia a angajat o finanțare suplimentară în valoare de 166 de milioane de euro prin
intermediul unui program UE de accelerare a dezvoltării companiilor, Consiliul
european pentru inovare, pentru 72 de întreprinderi care lucrează la proiecte
inovatoare legate de COVID‐1963.

Sprijinirea cercetării în domeniul vaccinurilor și a dezvoltării acestora

60 Dintre cele 18 proiecte Orizont 2020 selectate pentru finanțare în martie 2020, 2
vizează dezvoltarea de vaccinuri. Împreună, acestea vor primi 5,7 milioane de euro64.
În plus, prin intermediul inițiativei InnovFin din cadrul Orizont 2020 administrate de
Banca Europeană de Investiții, Comisia a oferit în lunile martie și iunie garanții pentru
împrumuturi altor două societăți care desfășoară activități de cercetare pentru
vaccinuri împotriva COVID‐19. Banca Europeană de Investiții a negociat aceste garanții
în temeiul mandatului care i‐a fost încredințat de Comisie, ca parte a pachetelor de
împrumuturi în valoare de 80 de milioane de euro pentru o întreprindere65 și de 100 de
milioane de euro pentru cealaltă66.

61 La 17 iunie 2020, Comisia a publicat o strategie de vaccinare menită să sprijine și
să accelereze efortul mondial de dezvoltare și introducere a vaccinurilor împotriva
COVID‐19 într‐un interval de timp cuprins între 12 și 18 luni67. În temeiul unui acord
între statele membre și Comisie, aceasta este mandatată să încheie acorduri de
achiziție anticipată cu producătorii de vaccinuri. Toate cele 27 de state membre sunt
părți la acest acord. Îndeplinirea acestui obiectiv va necesita efectuarea de studii

62

Comunicat de presă al Comisiei Europene, 12.5.2020.

63

Comunicat de presă al Comisiei Europene, 8.6.2020.

64

Pagina web a Comisiei Europene privind inițiativele vizând vaccinuri împotriva COVID‐19,
accesată la 31.7.2020.

65

Comunicat de presă al Comisiei Europene, 16.3.2020.

66

Comunicat de presă al Comisiei Europene, 11.6.2020.

67

Comunicarea Comisiei Europene intitulată Strategia UE privind vaccinurile împotriva
COVID‐19, 17.6.2020.
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clinice intervenționale în paralel cu investiții în capacitatea de producție pentru
a produce rapid milioane de doze de vaccinuri. Strategia se bazează pe doi piloni:
—

asigurarea unei producții de vaccinuri în UE și a unor rezerve suficiente pentru
statele sale membre prin intermediul unor acorduri de achiziție anticipată cu
producătorii de vaccinuri;

—

adaptarea cadrului de reglementare al UE pentru a ține seama de urgența actuală
și recurgerea la mecanismele de flexibilitate normativă existente.

62 Comisia a negociat acorduri de achiziție anticipată cu o serie de producători de
vaccinuri pentru a‐și asigura dreptul de a cumpăra un anumit număr de doze de vaccin
într‐un anumit interval de timp, în schimbul finanțării unei părți din costurile inițiale ale
producătorilor. Până la sfârșitul lunii noiembrie, Comisia ajunsese la un acord cu șase
producători de vaccinuri vizând achiziția unui volum de până la 2 miliarde de doze68.
O parte din riscul aferent dezvoltării vaccinurilor este astfel transferat de la sectorul
privat la cel public. Până la 30 iunie 2020, Comisia alocase pentru finanțarea acestor
acorduri de achiziție anticipată o sumă de 1,5 miliarde de euro din Instrumentul UE
pentru sprijin de urgență în valoare de 2,7 miliarde de euro69. Această sumă va
reprezenta o plată anticipată pentru vaccinurile pe care statele membre le vor
cumpăra, utilizând condițiile de achiziție negociate de UE în cadrul acordurilor. Pentru
a atenua riscul inerent legat de dezvoltarea vaccinurilor și pentru a obține vaccinuri
rapid și în cantități suficiente, Comisia investește într‐o serie de tehnologii aferente
vaccinurilor și în mai multe societăți de profil. Grantul în valoare de 100 de milioane de
euro acordat Coaliției pentru inovare în domeniul pregătirii în eventualitatea apariției
unei epidemii (a se vedea tabelul 3) face parte din această strategie.

63 Comisia și EMA pot sprijini dezvoltarea de vaccinuri prin utilizarea flexibilității
existente în procesul de reglementare pentru aprobarea medicamentelor, cum ar fi:
procedura accelerată de autorizare, flexibilitatea în ceea ce privește etichetarea și
ambalarea și derogări temporare de la anumite dispoziții ale legislației privind
organismele modificate genetic (OMG) pentru vaccinuri și medicamente care conțin
OMG‐uri.

68

Comunicate de presă ale Comisiei Europene, 14.8.2020; 18.9.2020; 8.10.2020; 11.11.2020,
17.11.2020, 25.11.2020.

69

Commission Decision of 18.6.2020 amending Decision C(2020)2794 as regards the financing
of the Vaccine Instrument.
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64 Dezinformarea răspândită cu privire la virus și la tratamentul împotriva acestuia
reprezintă un risc pentru eficacitatea acțiunilor și a finanțării UE în sprijinul dezvoltării
de vaccinuri împotriva COVID‐19. În lunile martie și aprilie 2020, Consiliul European70 și
Parlamentul European71 au identificat dezinformarea legată de COVID‐19 drept
o provocare pentru sănătatea publică și și‐au reiterat angajamentul de a combate
acest fenomen. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate și Comisia au comunicat împreună, în iunie 202072, că pandemia de COVID‐
19 a fost însoțită de o „epidemie informațională” fără precedent — un val de informații
adesea false sau inexacte care pot crea confuzie și neîncredere și pot submina un
răspuns eficace în materie de sănătate publică. Aceasta a inclus „actori străini și unele
țări terțe, în special Rusia și China, [care] au desfășurat operațiuni de influență și
campanii de dezinformare țintite în legătură cu COVID‐19 în UE, în vecinătatea UE și la
nivel mondial”73.

65 Deși impactul expunerii la dezinformarea legată de COVID‐19 nu poate fi calculat
cu precizie, o scădere a acoperirii vaccinale chiar și numai cu câteva puncte
procentuale poate avea un impact semnificativ asupra sănătății publice, după cum
o demonstrează creșterea cazurilor de rujeolă în UE în ultimii ani74. Un sondaj de
opinie realizat în iulie‐august 2020 a constatat că puțin peste jumătate dintre
persoanele intervievate în Polonia (56 %), Ungaria (56 %) și Franța (59 %) ar accepta un
vaccin împotriva COVID‐1975. În urma unei cereri de proiecte care s‐a încheiat în
iunie 2020, Comisia va finanța activități de cercetare privind acoperirea vaccinală
scăzută și reticența față de vaccinare.

70

Declarația comună a membrilor Consiliului European, 26.3.2020.

71

Rezoluția Parlamentului European din 17 aprilie 2020.

72

Comunicare comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate și a Comisiei: Combaterea dezinformării în legătură cu COVID‐19 – Asigurarea
unei informări corecte, 10.6.2020.

73

Ibidem.

74

OMS, Measles cases spike globally due to gaps in vaccine coverage, 29.11.2018.

75

IPSOS, Global Attitudes on a COVID‐19 Vaccine, august 2020.
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66 Centrul Comun de Cercetare a informat Curtea că, începând din februarie 2020,
a identificat mai multe mii de cazuri de informații eronate și de dezinformare în
legătură cu COVID‐19 răspândite pe zi. Acestea sunt grupate în zeci de fire narative, cu
unele teme recurente (cum ar fi tehnologia 5G, Bill Gates, hidroxiclorochina și reticența
față de vaccinare) și cu unele teme în evoluție (de exemplu, infecțiile în rândul
migranților). Până la 30 iunie 2020, Centrul Comun de Cercetare a identificat cele mai
mari volume de astfel de cazuri în Italia, Germania, Spania, Bulgaria și Franța. Comisia
a lansat, la 30 martie 2020, pagina web „Combaterea dezinformării”76.

76

https://ec.europa.eu/info/live‐work‐travel‐eu/coronavirus‐response/fighting‐
disinformation_ro
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Observații finale
67 Prezentul document de analiză nu își propune să tragă concluzii cu privire la
rezultatele și la impactul acțiunilor întreprinse de Comisie și de agențiile UE pentru
a sprijini răspunsul în materie de sănătate publică la COVID‐19, în special având în
vedere faptul că, la momentul redactării, acestea sunt încă în curs de evoluție. Curtea
atrage totuși atenția asupra unora dintre dificultățile cu care se confruntă UE în ceea
ce privește sprijinul său pentru răspunsul în materie de sănătate publică adus de
statele membre la pandemia de COVID‐19.

68 Amploarea și rapiditatea răspunsului necesar la pandemie au reprezentat
o provocare pentru toate autoritățile publice. Competențele de care se poate prevala
UE pentru a răspunde amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății, inclusiv la
această pandemie, au fost stabilite în 2013 și, în conformitate cu obligațiile care revin
UE în temeiul tratatului, sunt relativ limitate. Acestea se axează pe sprijinirea acțiunilor
și a coordonării statelor membre (prin intermediul Comitetului pentru securitate
sanitară), pe facilitare (prin crearea de contracte‐cadru de achiziții publice comune
pentru a fi utilizate de statele membre) și pe colectarea de informații/evaluarea
riscurilor (prin intermediul ECDC). Pandemia a reprezentat un test fără precedent al
acestor roluri, după cum o demonstrează utilizarea limitată a achizițiilor publice
comune și dificultățile întâmpinate de ECDC în colectarea și analizarea datelor.

69 Pentru UE, completarea rapidă a măsurilor luate în cadrul mandatului său oficial
cu acțiuni suplimentare de sprijinire a răspunsului în materie de sănătate publică la
criză a reprezentat o provocare. Aceste experiențe pot oferi învățăminte pentru
eventuale reforme viitoare ale competențelor UE în acest domeniu.

70 Achiziționarea de consumabile și echipamente medicale în contextul pandemiei
a fost de asemenea o provocare. Indiferent dacă este vorba de mecanismul de achiziții
publice comune sau de rezervele rescEU, achizițiile publice de echipamente individuale
de protecție realizate la nivelul UE au fost limitate în comparație cu volumul achizițiilor
realizate de statele membre prin procedurile naționale. Centrul de coordonare pentru
echipamente medicale creat de Comisie a permis dialogul și schimbul de informații cu
statele membre și cu sectorul industrial cu privire la cererea și oferta de echipamente
medicale. Statele membre au utilizat în mod limitat instrumentul de corelare al
Comisiei pentru achiziționarea de echipamente individuale de protecție.
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71 O altă provocare constă în sprijinirea dezvoltării de teste, tratamente și vaccinuri
pentru COVID‐19 și în asigurarea aprovizionării cu acestea. În plus, utilizarea cu succes
a vaccinurilor poate fi periclitată de dezinformarea legată de COVID‐19 și de efectele
negative ale acesteia asupra sănătății publice, concretizate în special prin reticența față
de vaccinare.

Prezentul document de analiză a fost adoptat de Camera I, condusă de
domnul Samo Jereb, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în data de
21 decembrie 2020.
Pentru Curtea de Conturi

Klaus‐Heiner LEHNE
Președinte
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Acronime
CCH: Centrul de coordonare pentru echipamente medicale al Comisiei
CEPI: Contribuția la Coaliția pentru inovare în domeniul pregătirii în eventualitatea
apariției unei epidemii
CRII: Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus
CSS: Comitetul pentru securitate sanitară
ECDC: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor
EMA: Agenția Europeană pentru Medicamente
FFP: mască filtrantă pentru față
FSUE: Fondul de solidaritate al Uniunii Europene
IMI: Inițiativa privind medicamentele inovatoare
OMG: organism modificat genetic
OMS: Organizația Mondială a Sănătății
RSI: Regulamentul sanitar internațional
SAPR: Sistemul de alertă precoce și răspuns rapid
SPPSC: Comitetul director pentru proceduri specifice de achiziții publice
TESSy: Sistemul european de supraveghere
UCPM: Mecanismul de protecție civilă al Uniunii
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Glosar
A/H1N1: pandemia de gripă porcină din 2009 a fost o pandemie de gripă care a durat
aproximativ 19 luni, din ianuarie 2009 până în august 2010, a doua dintre cele două
pandemii care au implicat virusul gripal H1N1 (prima fiind pandemia de gripă spaniolă
din perioada 1918‐1920).
Agenda pentru securitatea sanitară mondială: un grup format din 69 de țări,
organizații internaționale, organizații neguvernamentale și întreprinderi din sectorul
privat care s‐au reunit pentru a promova viziunea unei lumi sigure și protejate
împotriva amenințărilor la adresa sănătății la nivel mondial reprezentate de bolile
infecțioase.
Contramăsuri medicale: o gamă largă de materiale medicale, inclusiv produse
biologice și echipamente individuale de protecție, esențiale pentru reducerea la
minimum a morbidității și a mortalității în cazul unei urgențe de sănătate publică de
mare amploare.
Dezinformare: informații al căror caracter fals sau înșelător poate fi verificat și care
sunt create, prezentate și difuzate pentru a obține un câștig economic sau pentru
a induce publicul în eroare în mod deliberat și care pot provoca un prejudiciu public.
Informații eronate: informații care sunt false, indiferent dacă a existat sau nu intenția
de a induce în eroare sau de a cauza prejudicii.
Mască filtrantă pentru față: mască respiratorie fabricată în întregime sau în mare
parte dintr‐un material de filtrare. Pentru a fi clasificată ca FFP2 în conformitate cu
standardele europene, o mască trebuie să filtreze cel puțin 94 % din particulele din
aer. Pentru a fi clasificată ca FFP3 în conformitate cu standardele europene, o mască
trebuie să filtreze cel puțin 99 % din particulele din aer.
Regulamentul sanitar internațional: un instrument de drept internațional obligatoriu
din punct de vedere juridic, adoptat pentru prima dată de Adunarea Mondială a
Sănătății în 1969 și revizuit ultima dată în 2005, care urmărește să asigure colaborarea
internațională pentru prevenirea și controlul răspândirii internaționale a bolilor,
protejarea împotriva acestui fenomen și furnizarea unui răspuns în materie de
sănătate publică la acesta.
Reticență față de vaccinare: o întârziere în acceptarea vaccinurilor sau refuzul
acestora, în pofida disponibilității serviciilor de vaccinare.
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Pandemia de COVID-19 pune la grea încercare
sistemele de sănătate publică din întreaga lume.
Prezentul document de analiză se apleacă asupra
acțiunilor întreprinse de Comisie și de agențiile UE
pentru a sprijini răspunsul în materie de sănătate
publică adus de statele membre la pandemia
de COVID-19. Curtea a examinat modul în care
Comisia și agențiile UE au utilizat cadrul existent
al UE pentru a face față unor astfel de amenințări,
precum și principalele acțiuni suplimentare pe
care le-au întreprins până în iunie 2020. În cadrul
documentului sunt discutate măsurile luate și sunt
semnalate principalele provocări.
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