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Τις τελευταίες εβδομάδες τα πάντα άλλαξαν στον κόσμο μας. Νομίζουμε ότι έχει περάσει μια αιωνιότητα
από τότε που ζούσαμε τη μικρή μας καθημερινότητα. Τώρα, κάποιοι από σας θα έχουν συμπτώματα,
άλλοι θα έχουν γνωστούς που είναι άρρωστοι και όλοι μας είμαστε ανήσυχοι για την υγεία των
αγαπημένων μας προσώπων.

Αλλά η μοναδικότητα της κατάστασης που βιώνουμε είναι ότι όλοι μας αποτελούμε μέρος της λύσης:
όλοι μας ως πολίτες, αλλά και ως επιχειρήσεις, πόλεις, περιφέρειες, έθνη και ολόκληρος ο κόσμος. Ναι,
είναι αλήθεια: η Ευρώπη αρχικά έμοιαζε τυφλωμένη μπροστά σ΄ έναν άγνωστο εχθρό και σε μια κρίση
πρωτοφανούς κλίμακας και ταχύτητας. Αυτή η λανθασμένη αρχική στάση εξακολουθεί να μας
πληγώνει σήμερα.

Τώρα όμως η Ευρώπη ορθώνει και πάλι το ανάστημά της. Και αυτό οφείλεται κυρίως στο κύμα
συμπαράστασης που πλημμυρίζει την Ένωσή μας απ΄ άκρη σ΄ άκρη. Τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε
συνταξιούχους γιατρούς και νοσηλευτές να δηλώνουν παρόντες στο κάλεσμα για εθελοντική εργασία
και εκατομμύρια άλλους εθελοντές να προσφέρουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν. Είδαμε εστιατόρια
να μοιράζουν φαγητό σε εξαντλημένους γιατρούς και νοσοκόμους, οίκους μόδας να ράβουν στολές για
το ιατρικό προσωπικό και αυτοκινητοβιομηχανίες να παράγουν αναπνευστήρες.

Αυτή η αλληλεγγύη είναι μεταδοτική - και είναι ριζωμένη στην καρδιά της Ένωσής μας. Και χάρη σ΄
αυτή, βλέπουμε να εμφανίζεται ξανά η πραγματική Ευρώπη. Αυτή που ενώνει τις δυνάμεις της για να
πετύχει αυτό που κανένας μας δεν θα μπορούσε να πετύχει μόνος του. Η Ευρώπη τώρα παράγει
αποτελέσματα και εργάζεται νυχθημερόν για να σώσει όσες περισσότερες ζωές γίνεται, να προστατεύσει
τον τρόπο ζωής μας και να ξαναζωντανέψει τις οικονομίες μας.

Τις τελευταίες εβδομάδες πήραμε μέτρα που θα ήταν αδιανόητα λίγο καιρό πριν. Κάναμε τους κανόνες



μας για τις κρατικές ενισχύσεις πιο ευέλικτους από ποτέ, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις μας, μικρές και
μεγάλες, να μπορούν να βρουν τη στήριξη που χρειάζονται. Χαλαρώσαμε τους δημοσιονομικούς μας
κανόνες περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ώστε τα κράτη και η ΕΕ να μπορούν να χρηματοδοτούν
γρήγορα όσους το χρειάζονται. Έτσι, τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη διέθεσαν 2,8 τρισ. ευρώ για
την αντιμετώπιση της κρίσης - η ισχυρότερη παγκοσμίως απάντηση που δόθηκε στην κρίση.

Και αυτή την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει ακόμη ένα βήμα. Προτείναμε μια νέα
πρωτοβουλία, με την ονομασία SURE, για να διασφαλίσουμε ότι κανένας δεν θα χάσει τη δουλειά του
και το εισόδημά του, και, παράλληλα, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν για όσο καιρό
εμείς θα είμαστε σε απομόνωση. Η πρωτοβουλία αυτή θα ενισχύσει με 100 δισ. ευρώ την προσπάθεια
των κυβερνήσεων να καλύψουν την απώλεια εισοδήματος, για παράδειγμα, αν η εταιρεία σας
αναγκάστηκε να μειώσει τις ώρες εργασίας σας, ενώ παράλληλα, μπορεί να στηρίξει και
αυτοαπασχολούμενους. Μ΄ αυτόν τον τρόπο, όσοι βρέθηκαν σε ανάγκη θα μπορέσουν να πληρώσουν
το ενοίκιο και τους λογαριασμούς τους και να αγοράσουν τα απαραίτητα προς το ζην, και οι
επιχειρήσεις μας θα μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν μέσα σ΄ αυτή την κατάσταση.

Και, για να εντείνουμε τη μάχη μας και να σώσουμε ζωές, αποφασίσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε
μέχρι και το τελευταίο λεπτό του ευρώ που απομένει στον φετινό προϋπολογισμό. Αυτό το εργαλείο
έκτακτης ανάγκης θα βοηθήσει να εξασφαλισθεί ιατρικός εξοπλισμός ζωτικής σημασίας και να
αυξηθούν τα τεστ.

Γιατί μπροστά σε μια τέτοια κρίση, δεν έχουν θέση τα ημίμετρα. Κι έτσι θα προχωρήσουμε και τα
επόμενα χρόνια, καθώς θα προσπαθούμε να δώσουμε νέα πνοή στην οικονομία μας για να ξεπεράσει
την κρίση. Για να γίνει αυτό, θα χρειαστούμε τεράστιες επενδύσεις, ένα είδος σχεδίου Μάρσαλ για την
Ευρώπη. Στον πυρήνα αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να υπάρχει ένας στιβαρός νέος
προϋπολογισμός της ΕΕ. Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή: ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποτελεί
αποδεδειγμένα ένα μέσο αλληλεγγύης και εκσυγχρονισμού. Καθώς καλύπτει περίοδο εφτά ετών,
δημιουργεί βεβαιότητα για τους επενδυτές και αξιοπιστία για όλους τους συμμετέχοντες.

Αλλά όπως ο κόσμος μας είναι σήμερα πολύ διαφορετικός απ΄ ό,τι ήταν μόλις πριν από λίγες
εβδομάδες - έτσι πρέπει να είναι και ο προϋπολογισμός μας. Αυτή θα είναι η κρίσιμη στιγμή, όταν οι
οικονομίες μας θα είναι εξασθενημένες από τη σημερινή κρίση, που θα πρέπει να γίνει η επανεκκίνησή
τους και να λειτουργήσει πάλι η ενιαία εσωτερική μας αγορά.

Τα δισεκατομμύρια και τα τρισεκατομμύρια που ξοδεύουμε σήμερα για να αποτρέψουμε μια
μεγαλύτερη καταστροφή είναι μια επένδυση για τη μελλοντική μας προστασία και θα δεσμεύσουν
πολλές γενιές. Γι΄ αυτό, τα χρήματα του επόμενου προϋπολογισμού μας θα πρέπει να επενδυθούν
έξυπνα και με βιώσιμο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε διατηρήσουμε όλα αυτά που μας είναι πολύτιμα και
να ανανεώσουμε το αίσθημα των εθνών ότι ανήκουν στην Ευρώπη.

Πράγματι, πρέπει να δαπανήσουμε με τρόπο που να επενδύει στο μέλλον μας, για παράδειγμα, για
καινοτόμο έρευνα, ψηφιακές υποδομές, καθαρή ενέργεια, για μια έξυπνη κυκλική οικονομία, για
μεταφορικά συστήματα του μέλλοντος. Ένα τέτοιο σχέδιο Μάρσαλ θα βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας
πιο σύγχρονης, βιώσιμης και ανθεκτικής Ευρώπης. Αυτή είναι η Ένωση που πιστεύω ότι μπορεί να
αναδυθεί μέσα από αυτή την κρίση- όπως συνέβη και μετά από κάθε κρίση στην ιστορία μας.

Και αυτή η τεράστια προσπάθεια, αυτή η νέα Ευρώπη, θα χρειαστεί ένα πράγμα περισσότερο από κάθε
άλλο: οι λαοί της Ευρώπης θα πρέπει να επιθυμούν ένα κοινό μέλλον, όπου όλοι θα στηρίζουμε ο ένας
τον άλλον.

Αυτό που βλέπω σήμερα παντού σε όλη την Ευρώπη δείχνει τον δρόμο και με γεμίζει περηφάνεια. Το
μέλλον της Ευρώπης το γράφουν οι Πολωνοί γιατροί που πηγαίνουν στην Ιταλία. Το γράφουν οι
Τσέχοι που στέλνουν 10.000 μάσκες στην Ισπανία και αλλού. Το δείχνουν τα αεροπλάνα που
μεταφέρουν ασθενείς από τη βόρεια Ιταλία στην ανατολική Γερμανία ή τα τρένα που μεταφέρουν
ασθενείς σε χώρες με ελεύθερα κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το δείχνουν οι Βούλγαροι
που στέλνουν προστατευτικό εξοπλισμό στην Αυστρία και οι Αυστριακοί που στέλνουν μάσκες στην
Ιταλία. Το δείχνει το πρώτο κοινό ευρωπαϊκό απόθεμα υγειονομικού εξοπλισμού, όπως και οι
αναπνευστήρες και τα τεστ που αγοράστηκαν από κοινού από σχεδόν όλα τα κράτη, από τη Ρουμανία
μέχρι την Πορτογαλία, για να σταλούν στην Ισπανία, στην Ιταλία και αλλού. Τη δύναμη και την
αλληλεγγύη αυτής της Ένωσης την ένοιωσαν επίσης χιλιάδες Ευρωπαίοι που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι
στο Βιετνάμ, στη Νότια Αφρική ή στην Αργεντινή και μπόρεσαν να πετάξουν πίσω στη χώρα τους με
ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Μέσα από κάθε μία από αυτές τις πράξεις αλληλεγγύης, η Ευρώπη ορθώνει και πάλι σιγά σιγά το
ανάστημά της. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σύντομα η Ευρώπη θα σταθεί και πάλι στα πόδια της.
Ενωμένη.

 



Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε σε διάφορα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης.
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