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Η Επιτροπή εκταμιεύει επιπλέον 13 δισ. ευρώ σε έξι κράτη μέλη στο πλαίσιο
του SURE

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα 13 δισ. ευρώ σε έξι κράτη μέλη με την έκτη δόση
χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο του μέσου SURE. Πρόκειται για την τρίτη εκταμίευση το 2021.
Στο πλαίσιο των σημερινών πράξεων, η Τσεχία έλαβε 1 δισ. ευρώ, το Βέλγιο 2,2 δισ. ευρώ, η Ισπανία
4,06 δισ. ευρώ, η Ιρλανδία 2,47 δισ. ευρώ, η Ιταλία 1,87 δισ. ευρώ και η Πολωνία 1,4 δισ. ευρώ.
Είναι η πρώτη φορά που η Ιρλανδία λαμβάνει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μέσου. Οι άλλες πέντε
χώρες της ΕΕ έχουν ήδη λάβει δάνεια στο πλαίσιο του SURE.

Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντεπεξέλθουν σε τυχόν αιφνίδια αύξηση των
δημόσιων δαπανών για τη διατήρηση της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, τα δάνεια θα βοηθήσουν τα
κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών
συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και άλλων παρόμοιων μέτρων που έχουν θεσπίσει για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, μεταξύ άλλων και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι
σημερινές εκταμιεύσεις ακολουθούν την έκδοση του έκτου κοινωνικού ομολόγου στο πλαίσιο του μέσου
EU SURE, η οποία προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από επενδυτές.

Μέχρι στιγμής, 17 κράτη μέλη της ΕΕ έλαβαν συνολικά 75,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μέσου SURE σε
δάνεια αντιστήριξης. Μια επισκόπηση των ποσών που έχουν εκταμιευθεί μέχρι σήμερα και των
σχετικών ληκτοτήτων των ομολόγων είναι διαθέσιμη εδώ.

Συνολικά, η Επιτροπή πρότεινε 19 χώρες της ΕΕ να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη ύψους 94,3 δισ.
ευρώ στο πλαίσιο του SURE. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το πρόσθετο ποσό των 3,7 δισ. ευρώ που
πρότεινε σήμερα η Επιτροπή για έξι κράτη μέλη. Τα πλήρη ποσά ανά κράτος μέλος διατίθενται στο
διαδίκτυο εδώ. Τα κράτη μέλη μπορούν ακόμη να υποβάλουν αιτήσεις για λήψη χρηματοδοτικής
στήριξης στο πλαίσιο του SURE, το οποίο διαθέτει συνολική ικανότητα παρέμβασης ύψους έως και 100
δισ. ευρώ.

Για να ανταποκριθεί στα εκκρεμή αιτήματα των κρατών μελών για το 2021, η Επιτροπή θα επιδιώξει
από την αγορά περαιτέρω 13 - 15 δισ. EUR κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Αργότερα εντός του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή αναμένεται επίσης να δρομολογήσει τον δανεισμό στο
πλαίσιο του NextGenerationEU, του μέσου ανάκαμψης με προϋπολογισμό 750 δισ. ευρώ, ώστε να
συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης.

Τα μέλη του Σώματος των επιτρόπων προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής: «Η κρίση έχει πλήξει σοβαρά πολλούς
εργαζόμενους που φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους. Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε το
SURE, με σκοπό να συγκεντρώσουμε 100 δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων για να συμβάλουμε στη
χρηματοδότηση συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Σήμερα εκταμιεύουμε
μια νέα δόση 13 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του SURE για να στηρίξουμε τους εργαζόμενους και τις
επιχειρήσεις σε έξι κράτη μέλη. Η στήριξη αυτή συμβάλλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και
δίνει τη δυνατότητα στις οικονομίες να ανακάμψουν πιο γρήγορα από την κρίση.»

Ο επίτροπος κ. Γιοχάνες Χαν, αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση, δήλωσε τα εξής:
«Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους να
αντεπεξέλθουν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Έχουμε ήδη διαθέσει τα τρία τέταρτα των
κονδυλίων που δεσμεύτηκαν για το πρόγραμμα SURE. Επιπλέον χρήματα θα διατεθούν σύντομα κατά
το δεύτερο τρίμηνο.»

Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας
εξακολουθούν να πλήττουν τις οικονομίες μας, η Επιτροπή εκταμιεύει σήμερα περαιτέρω σημαντική
χρηματοδοτική στήριξη σε έξι χώρες, μεταξύ των οποίων για πρώτη φορά η Ιρλανδία. Πρόκειται για
μια κρίσιμη συμβολή στις εθνικές προσπάθειες για τη στήριξη των εργαζομένων να αντεπεξέλθουν σε
αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Είμαι υπερήφανος για την ευρωπαϊκή επιτυχία που είναι το SURE.»
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Στις 23 Μαρτίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το έκτο κοινωνικό ομόλογο στο πλαίσιο του EU
SURE.

Η έκδοση συνίστατο σε δύο ομόλογα, εκ των οποίων 8 δισ. ευρώ πρέπει να αποπληρωθούν τον Μάρτιο
του 2026 και 5 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2046.

Τα ομόλογα προσέλκυσαν μεγάλη ζήτηση από ευρύ φάσμα επενδυτών, γεγονός που εξασφάλισε καλές
συνθήκες τιμολόγησης τις οποίες η Επιτροπή μετακυλίει απευθείας στα δικαιούχα κράτη μέλη.

Τα ομόλογα που εκδίδει η ΕΕ στο πλαίσιο του SURE λαμβάνουν σήμανση κοινωνικών ομολόγων. Το
γεγονός αυτό παρέχει στους επενδυτές των εν λόγω ομολόγων την ασφάλεια ότι τα αντλούμενα
κεφάλαια θα εξυπηρετήσουν έναν πραγματικά κοινωνικό στόχο.
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