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Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

 
Message by President von der Leyen on further measures to support the European economy in face of

the coronavirus crisis. (EN version) 

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ταχεία, αποφασιστική και
συντονισμένη αντίδραση στην πανδημία του κοροναϊού. Μετά την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής
από το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη θα μπορούν να λάβουν μέτρα για την κατάλληλη αντιμετώπιση της
κρίσης, παρεκκλίνοντας παράλληλα από τις δημοσιονομικές απαιτήσεις που θα ίσχυαν κανονικά στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.

Η πρόταση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εκπλήρωση της δέσμευσης της Επιτροπής να
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα οικονομικής πολιτικής που διαθέτει για να στηρίξει τα κράτη μέλη στην
προστασία των πολιτών τους και στον μετριασμό των εξαιρετικά αρνητικών κοινωνικοοικονομικών
επιπτώσεων της πανδημίας.

Η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε:«Σήμερα προτείνουμε τη μέγιστη δυνατή ευελιξία κατά
την εφαρμογή των κανόνων μας, γεγονός που θα επιτρέψει στις εθνικές μας κυβερνήσεις να στηρίξουν
όσους έχουν ανάγκη: τα συστήματα υγείας τους, το προσωπικό τους, καθώς και τα άτομα που
επλήγησαν τόσο σοβαρά από την κρίση. Θέλω να εξασφαλίσω ότι θα ανταποκριθούμε τόσο στην
ανθρώπινη όσο και στην κοινωνικοοικονομική διάσταση της πανδημίας του κοροναϊού με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο».

Η πανδημία του κοροναϊού προκαλεί σημαντικό κλυδωνισμό στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια
οικονομία. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει ή θεσπίζουν δημοσιονομικά μέτρα για να ενισχύσουν την
ικανότητα των συστημάτων υγείας τους και να ανακουφίσουν τους πολίτες και τους κλάδους που
πλήττονται ιδιαίτερα. Τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με την κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, θα
συμβάλουν στη σημαντική αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρότασή της το ταχύτερο δυνατόν.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να αναλάβει περαιτέρω δράση ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Ιστορικό
Η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν ήδη διευκρινίσει ότι η πανδημία του κοροναϊού μπορεί να θεωρηθεί
«ασυνήθης περίσταση που εκφεύγει του ελέγχου της κυβέρνησης». Η Επιτροπή πιστεύει ότι απαιτείται
πιο εκτεταμένη ευελιξία στο πλαίσιο του ΣΣΑ για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τις συνέπειες της παρούσας κρίσης και για τη στήριξη της οικονομίας
μετά την πανδημία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει την ενεργοποίηση της γενικής
ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η στρατηγική της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του
κοροναϊού περιλαμβάνει τη χρήση της πλήρους ευελιξίας των δημοσιονομικών μας πλαισίων και των
πλαισίων κρατικών ενισχύσεων, με την κινητοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ ώστε να επιτραπεί
στον Όμιλο της ΕΤΕπ να εξασφαλίσει βραχυπρόθεσμη ρευστότητα στις ΜΜΕ και να διαθέσει 37 δισ.
ευρώ για την καταπολέμηση του κοροναϊού στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την
Αντιμετώπιση του Κοροναϊού.

Η σημερινή πρόταση ακολουθεί τη θέσπιση από την Επιτροπή προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές
ενισχύσεις, ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή ρευστότητα για τις επιχειρήσεις
κάθε είδους και να διατηρήσουν τη συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια και μετά
το πέρας της πανδημίας του κοροναϊού.

Για περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή προτείνει ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του
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δημοσιονομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Ανακοίνωση σχετικά με την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής

Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή παρουσιάζει μια ευρωπαϊκή συντονισμένη αντίδραση για την αντιστάθμιση
των οικονομικών επιπτώσεων του κοροναϊού

Ευρωπαϊκή συντονισμένη αντίδραση στον κοροναϊό: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή εγκρίνει προσωρινό πλαίσιο ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να στηρίξουν
περαιτέρω την οικονομία λόγω της έξαρσης του κοροναϊού

Ιστότοπος για τον κοροναϊό

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Οδηγός για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Marta WIECZOREK (+32 2 295 81 97)
Enda MCNAMARA (+32 2 296 49 76)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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