
 
η Επιτροπή επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο για να μπορέσουν τα κράτη μέλη
να επιταχύνουν την έρευνα, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων
σχετικών με τον κορονοϊό, να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας και να
στηρίξουν περαιτέρω την οικονομία λόγω της έξαρσης της νόσου του
κορονοϊού *
 
Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2020 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση για την επέκταση του προσωρινού πλαισίου που εγκρίθηκε
στις 19 Μαρτίου 2020, ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την έρευνα, τις δοκιμές και
την παραγωγή προϊόντων σχετικών με τον κορονοϊό, να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας και να
στηρίξουν περαιτέρω την οικονομία κατά την πανδημία του κορονοϊού. Το τροποποιημένο προσωρινό
πλαίσιο συμπληρώνει τις πολλές άλλες δυνατότητες που έχουν ήδη στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη για
να μετριάσουν τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού, σύμφωνα με τους
κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε:
«Η σημερινή τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου θα δώσει περαιτέρω δυνατότητες στα κράτη μέλη
να στηρίξουν εταιρείες που αναπτύσσουν και παράγουν τα τόσο απαραίτητα προϊόντα για την
καταπολέμηση του κορονοϊού, όπως εμβόλια, φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, απολυμαντικά και
προστατευτικό εξοπλισμό. Και πρέπει να δράσουμε συντονισμένα. Επομένως, μπορεί να χορηγηθεί
πρόσθετη στήριξη σε διασυνοριακά έργα μεταξύ κρατών μελών και στην έγκαιρη παράδοση προϊόντων.
Επιπλέον, επεκτείναμε το προσωρινό πλαίσιο για να δώσουμε στα κράτη μέλη περαιτέρω δυνατότητες
χαλάρωσης των περιορισμών ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και διάσωσης θέσεων
εργασίας σε τομείς και περιφέρειες που πλήττονται ιδιαίτερα έντονα από αυτή την κρίση.» 

Στις 19 Μαρτίου, η Επιτροπή ενέκρινε νέο προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις προκειμένου να
στηρίξει την οικονομία υπό τις συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού, βάσει του άρθρου 107
παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσωρινό
πλαίσιο αναγνωρίζει ότι ολόκληρη η οικονομία της ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρή διαταραχή. Επιτρέπει στα
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την πλήρη ευελιξία που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές
ενισχύσεις, προκειμένου να στηριχθεί η οικονομία και να περιοριστούν ταυτόχρονα οι αρνητικές
επιπτώσεις στους όρους ισότιμου ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Η σημερινή τροποποίηση επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο με την προσθήκη πέντε ακόμη ειδών μέτρων
ενίσχυσης:

(i) Στήριξη για έρευνα και ανάπτυξη που σχετίζεται με τον κορονοϊό (Ε&Α):για να
αντιμετωπίσουν τη σημερινή υγειονομική κρίση, τα κράτη μέλη θα μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις με
τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών ή φορολογικών πλεονεκτημάτων για
Ε&Α που σχετίζεται με τον κορονοϊό και για άλλη σχετική αντιική Ε&Α. Μπορεί να χορηγείται
πριμοδότηση για έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών.

(ii) Στήριξη για την κατασκευή και την αναβάθμιση εγκαταστάσεων δοκιμών: τα κράτη μέλη
μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων,
επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων χωρίς ζημίες για τη στήριξη επενδύσεων που επιτρέπουν
την κατασκευή ή την αναβάθμιση των υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη δοκιμή
προϊόντων χρήσιμων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, έως την πρώτη βιομηχανική
ανάπτυξη. Σε αυτά περιλαμβάνονται φάρμακα (συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων) και θεραπευτικές
αγωγές· ιατροτεχνολογικά προϊόντα και εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων των αναπνευστήρων και
των προστατευτικών στολών, καθώς και των διαγνωστικών εργαλείων)· απολυμαντικά· εργαλεία
συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που είναι χρήσιμα για την καταπολέμηση της πανδημίας. Για να
ενθαρρυνθεί η συνεργασία και να στηριχθεί η άμεση δράση, οι εταιρείες μπορούν να επωφελούνται από
πριμοδότηση όταν η επένδυσή τους στηρίζεται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη καθώς και όταν η
επένδυση ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της βοήθειας.

(iii)Στήριξη για την παραγωγή προϊόντων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της έξαρσης
της νόσου του κορονοϊού: τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις με τη μορφή άμεσων
επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων, επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων χωρίς
ζημίες, με σκοπό τη στήριξη επενδύσεων που επιτρέπουν την ταχεία παραγωγή προϊόντων σχετικών με
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τον κορονοϊό (όπως παρατίθενται στο σημείο ii). Για να ενθαρρυνθεί η συνεργασία και να στηριχθεί η
ανάληψη ταχείας δράσης, οι εταιρείες μπορούν να επωφελούνται από πριμοδότηση όταν η επένδυσή
τους στηρίζεται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη καθώς και όταν η επένδυση ολοκληρώνεται εντός
δύο μηνών από τη χορήγηση της βοήθειας.

(iv)Στοχευμένη στήριξη με τη μορφή αναβολής της καταβολής φόρων και/ή αναστολής των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των εργοδοτών: για να μειωθούν περαιτέρω τα προβλήματα
ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες λόγω της κρίσης του κορονοϊού και για να διατηρηθεί η
απασχόληση, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στοχευμένες αναβολές πληρωμής φόρων και
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε τομείς, περιφέρειες ή τύπους εταιρειών που πλήττονται περισσότερο
από την κρίση.

(v) Στοχευμένη στήριξη με τη μορφή επιδοτήσεων μισθού για τους εργαζομένους: για να
περιοριστούν οι επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού στους εργαζομένους, τα κράτη μέλη μπορούν να
συνεισφέρουν στις μισθολογικές δαπάνες εταιρειών σε τομείς ή περιφέρειες που έχουν πληγεί
περισσότερο από την πανδημία του κορονοϊού, και που διαφορετικά θα αναγκάζονταν να απολύσουν
προσωπικό.

 

Το τροποποιημένο προσωρινό πλαίσιο επεκτείνεται επίσης στις υφιστάμενες μορφές στήριξης που
μπορούν να παρέχουν τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη. Για παράδειγμα, επιτρέπει
πλέον στα κράτη μέλη να χορηγούν, μέχρι ονομαστικής αξίας 800.000 ευρώ ανά επιχείρηση, δάνεια
μηδενικού επιτοκίου, εγγυήσεις δανείων οι οποίες καλύπτουν το 100 % του κινδύνου, ή να παρέχουν
ίδια κεφάλαια. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με τις λεγόμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (για να
ανέλθει η ενίσχυση ανά επιχείρηση σε 1 εκατ. ευρώ) και με άλλα είδη ενισχύσεων. Πιστεύεται ότι θα
αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμο για να αντιμετωπιστούν πολύ γρήγορα οι επείγουσες ανάγκες ρευστότητας
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Το τροποποιημένο προσωρινό πλαίσιο θα ισχύει έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2020. Για να υπάρξει ασφάλεια
δικαίου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει πριν από την εν λόγω ημερομηνία εάν θα χρειαστεί να παραταθεί.

Τέλος, η Επιτροπή αξιολογεί συνεχώς κατά πόσο απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για να συμπληρωθεί η
εργαλειοθήκη που διαθέτουν τα κράτη μέλη για να στηρίξουν την οικονομία τους σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ανακάμψουν δυναμικά μετά την κρίση, μεταξύ
άλλων, εξετάζοντας ακόμη και την περαιτέρω τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό,
η Επιτροπή αναλύει επίσης τους υφιστάμενους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, για να επαληθεύσει
τη συνοχή με τις αρχές που εγκρίθηκαν στο προσωρινό πλαίσιο όσον αφορά τα μέτρα κρατικής
ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας υπό τις σημερινές συνθήκες της κρίσης του κορονοϊού.

Ιστορικό
Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αναλάβουν ταχεία και
αποτελεσματική δράση για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, που
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της έξαρσης του κορονοϊού.

Στις 13 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη συντονισμένη οικονομική
αντίδραση στην έξαρση της νόσου COVID-19, στην οποία περιγράφονται οι εν λόγω δυνατότητες. Για
παράδειγμα, τα κράτη μέλη μπορούν να προβαίνουν σε αλλαγές γενικής εφαρμογής υπέρ επιχειρήσεων
(π.χ. αναβολή φόρων ή επιδότηση της μερικής απασχόλησης σε όλους τους τομείς), οι οποίες δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορούν επίσης να χορηγούν
αποζημίωση σε επιχειρήσεις για ζημίες που προκλήθηκαν άμεσα λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. Οι
δυνατότητες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για να στηριχθούν τομείς που έχουν πληγεί ιδιαίτερα,
όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, ο ξενοδοχειακός τομέας και το λιανικό εμπόριο.

Δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους του προϋπολογισμού της ΕΕ, η κύρια αντιμετώπιση των
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού θα προέλθει από τους εθνικούς προϋπολογισμούς
των κρατών μελών. Το τροποποιημένο προσωρινό πλαίσιο θα συμβάλει περαιτέρω στην στόχευση της
στήριξη στην ανάπτυξη προϊόντων σχετικών με τον κορονοϊό, στην προστασία των θέσεων εργασίας και
στη στήριξη της οικονομίας, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις στους όρους ισότιμου
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Η τροποποίηση περιλαμβάνει ορισμένες διασφαλίσεις. Για παράδειγμα,
η βοήθεια για την παραγωγή προϊόντων και εξοπλισμού σχετικών με τον κορονοϊό συνδέεται με την
ταχύτατη υλοποίηση των επιδοτούμενων έργων. Οι ενισχύσεις για Ε&Α που σχετίζεται με τον κορονοϊό
μπορούν να χορηγηθούν μόνο εάν οι δικαιούχοι δεσμεύονται να χορηγούν μη αποκλειστικές άδειες,
χωρίς διακρίσεις και υπό τους όρους της αγοράς, σε τρίτους εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι από την πρόοδο που θα σημειωθεί όσον αφορά την ιατρική
περίθαλψη και τον περιορισμό του κορονοϊού θα επωφεληθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες.

 

* επικαιροποιήθηκε στις 04/04/2020, ώρα 20:30
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