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Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ερωτήσεις και απαντήσεις

Διασφάλιση της αλληλεγγύης στην ενιαία αγορά
Τι κάνει η Επιτροπή για να διασφαλίσει την επάρκεια μέσων προστασίας και φαρμάκων σε όλη
την Ευρώπη;
Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τον επαρκή εφοδιασμό με μέσα
προστασίας παντού στην Ευρώπη. Δεδομένων των σημερινών ελλείψεων σε παγκόσμιο επίπεδο, η
Επιτροπή δρομολόγησε, με 26 κράτη μέλη, ταχεία διαδικασία κοινής προμήθειας. Ως περαιτέρω δίχτυ
ασφαλείας, η Επιτροπή εγκρίνει παράταση της ισχύουσας εκτελεστικής πράξης στο πλαίσιο του
μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ (rescEU) ώστε η Ένωση να προμηθευτεί τέτοιον εξοπλισμό. Οι
πρώτες αγορές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στις αρχές Απριλίου, εφόσον εγκριθούν από τα
κράτη μέλη. Επίσης, η Επιτροπή υποβάλλει σύσταση σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της
συμμόρφωσης και εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της νόσου COVID-19. Με τον τρόπο αυτό, θα
καταστεί δυνατή, ιδίως, η αύξηση του εφοδιασμού των αρχών πολιτικής προστασίας με ορισμένους
τύπους μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), όπως οι μάσκες προσώπου μίας χρήσης, ακόμη και αν δεν
φέρουν σήμανση CE, χωρίς να θίγονται τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τα κράτη μέλη και με τους φορείς του κλάδου προκειμένου να έχει
στη διάθεσή της αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον εφοδιασμό με μέσα προστασίας. Η Επιτροπή
ζήτησε να ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση για το διαθέσιμο απόθεμα μέσων ατομικής προστασίας
(ΜΑΠ), τη διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα στο έδαφός της και τις προβλεπόμενες ανάγκες.

Η Επιτροπή συζητά επίσης διάφορες άλλες εναλλακτικές λύσεις με τους φορείς του κλάδου, όπως η
μεταστροφή των κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων στην παραγωγή μέσων προστασίας.

Με ποιον τρόπο διασφαλίζει η Επιτροπή ότι η ενιαία αγορά δεν θα διαταραχθεί από εθνικά
περιοριστικά μέτρα επί των μέσων ατομικής προστασίας;
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι περιορισμοί εξαπλώθηκαν σε ένα αυξανόμενο φάσμα προϊόντων,
αρχής γενομένης από τα μέσα ατομικής προστασίας και εκτεινόμενοι πιο πρόσφατα στα φάρμακα. Οι
περιορισμοί στις εξαγωγές δεν λαμβάνουν υπόψη τις ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού.
Δημιουργούν σημεία συμφόρησης στην παραγωγή των βασικών προμηθειών, καθηλώνοντας τις εισροές
σε συγκεκριμένα κράτη μέλη. Διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιαστικής και διανομής, οι οποίες
εξαρτώνται από κεντρικές αποθήκες. Ενθαρρύνουν τις πρακτικές συσσώρευσης στην αλυσίδα
εφοδιασμού. Τέλος, οι εν λόγω περιορισμοί επανεισάγουν εσωτερικά σύνορα σε μια περίοδο κατά την
οποία η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών είναι απολύτως αναγκαία και δημιουργούν εμπόδια στην
αποτελεσματική προστασία της υγείας και της ζωής όλων.

Η Επιτροπή αξιολογεί επειγόντως τα μέτρα αυτά και συζητά με τα κράτη μέλη τις αλλαγές που
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι το υλικό προστασίας μπορεί να φτάσει σε εκείνους που το έχουν
ανάγκη. Επίσης, δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο θέσπισης
κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου για την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού σε ολόκληρη την
Ευρώπη – «Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ και τους κοινούς
στόχους όσον αφορά τα μέτρα για τις εξαγωγές που λαμβάνονται στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου
COVID-19».

Κάθε προβλεπόμενο εθνικό μέτρο που περιορίζει την πρόσβαση σε ιατρικό εξοπλισμό και μέσα
προστασίας πρέπει να συζητείται με την Επιτροπή και με τα άλλα κράτη μέλη. Τα μέτρα που έχουν
κοινοποιηθεί έως τώρα στην Επιτροπή έχουν αξιολογηθεί από την άποψη του αν διασφαλίζουν ότι τα
βασικά αγαθά φτάνουν σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο. Η Επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις
αυτές κατά προτεραιότητα και στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να διορθώσουν τυχόν τέτοια μέτρα.
Ορισμένα κράτη μέλη που κινήθηκαν πρώτα έχουν ήδη δηλώσει ότι αποδέχονται τα αιτήματα της
Επιτροπής να τροποποιήσουν τα μέτρα τους, ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα εξοπλισμού ζωτικής
σημασίας από εκείνους που τον χρειάζονται περισσότερο, σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως το προσωπικό στον
τομέα της υγείας, οι ομάδες παρέμβασης και οι ασθενείς. Η Επιτροπή εξετάζει όλες τις εκκρεμείς
υποθέσεις. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν προσαρμόσουν επαρκώς τους κανόνες τους, η
Επιτροπή θα λάβει νομικά μέτρα.



Με ποιον τρόπο διασφαλίζει η Επιτροπή την παροχή στήριξης στην Ιταλία όσον αφορά τον
εφοδιασμό μέσων ατομικής προστασίας;
Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της κρίσιμης κατάστασης στην Ιταλία. Η ραγδαία εξάπλωση του ιού
υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την τρέχουσα έλλειψη διαθεσιμότητας των απαραίτητων ιατρικών
μέσων προστασίας. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι διάφορα κράτη μέλη έχουν
εγκρίνει/εγκρίνουν εθνικά μέτρα, όπως οι απαγορεύσεις εξαγωγών, που διαταράσσουν σοβαρά την ήδη
βεβαρημένη αλυσίδα εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή τόνισε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να
απέχουν από κάθε έγκριση/εφαρμογή τέτοιων μη στοχευμένων εθνικών μέτρων και τους ζήτησε να
συνεργαστούν για την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ, με βάση την
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

Ποιοι είναι οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τις χρονοθυρίδες στους αερολιμένες και γιατί είναι
απαραίτητη η προσωρινή προσαρμογή τους;
Σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες, οι αερομεταφορείς που επιθυμούν να εξασφαλίσουν
τις ίδιες χρονοθυρίδες στους αερολιμένες για το επόμενο έτος, πρέπει να χρησιμοποιούν τουλάχιστον το
80 % των χρονοθυρίδων που τους έχουν χορηγηθεί εντός της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού —
πρόκειται για τον λεγόμενο κανόνα «απώλειας σε περίπτωση μη χρήσης».

Λόγω της θεαματικής μείωσης της επιβατικής ζήτησης, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες
εβδομάδες, η χρήση των χρονοθυρίδων θα υπολείπεται του ορίου του 80 % που επιβάλλεται σύμφωνα
με τους κανόνες της ΕΕ για την χειμερινή περίοδο 2019-2020 και τη θερινή περίοδο του 2020. Αν δεν
ληφθούν μέτρα για την αναστολή του κανόνα αυτού υπό τις παρούσες περιστάσεις, οι αερομεταφορείς
είναι πιθανό να συνεχίσουν να εκτελούν «πτήσεις φαντάσματα» για να προστατεύσουν τα δικαιώματά
τους. Αυτό θα επιτείνει τις οικονομικές απώλειες και θα έχει περιττές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις αεροπορικές εταιρείες να προσαρμόσουν την μεταφορική τους
ικανότητά στη μειωμένη ζήτηση που οφείλεται στην έξαρση της νόσου, και για την προστασία της
οικονομικής ευρωστίας των αεροπορικών εταιρειών καθώς και του περιβάλλοντος, η Επιτροπή υπέβαλε
πρόταση προσωρινής αναστολής των εν λόγω κανόνων χρήσης των χρονοθυρίδων.

Ποια περίοδος θα καλύπτεται από την απαλλαγή;
Η απαλλαγή θα καλύψει την περίοδο από 1ης Μαρτίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020, και μπορεί να
παραταθεί εάν χρειαστεί.

Έχουν ήδη θεσπιστεί ανάλογα μέτρα στο παρελθόν;
Παρόμοια μέτρα θεσπίστηκαν στο παρελθόν, μεταξύ άλλων το 2001 μετά τις τραγικές επιθέσεις της 11ης
Σεπτεμβρίου, και το 2003, κατά τη διάρκεια της έξαρσης του SARS.

Πώς επηρεάζονται οι άλλοι τομείς των μεταφορών;
Οι χερσαίες αλυσίδες εφοδιασμού έχουν επηρεαστεί από την επιβολή απαγορεύσεων στα χερσαία
σύνορα ή περιορισμών στους οδηγούς. Οι συνεχείς και αδιάλειπτες θαλάσσιες υπηρεσίες έχουν καίρια
στρατηγική σημασία για το εμπόριο προς και από το σύνολο της ΕΕ, με το 75 % των εμπορευμάτων να
εισέρχονται στην ΕΕ διά θαλάσσης, και το 30 % του ενδοκοινοτικού εμπορίου στην ΕΕ να
πραγματοποιείται με πλωτά μέσα. Η συνέχεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα νησιωτικά κράτη
μέλη, τα οποία εξαρτώνται αποκλειστικά από τις θαλάσσιες διαδρομές για να εξασφαλίσουν τον
εφοδιασμό τους.

Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή συντονίζει τη δράση με τα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλίσει τη συνεχή
ροή αγαθών και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στις 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί
τηλεδιάσκεψη με όλους τους υπουργούς Μεταφορών για να συζητηθούν τα ζητήματα αυτά μεταξύ
άλλων επειγόντων ζητημάτων που σχετίζονται με τις μεταφορές και συνδέονται με την επιδημία της
νόσου COVID-19.

Τι κάνει η Επιτροπή για να βοηθήσει τον τουρισμό;
Για την παρακολούθηση του προβλήματος και την αξιολόγηση των επιπτώσεων και των κινδύνων, η
Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα υπουργεία των κρατών μελών που είναι αρμόδια για τον
τουρισμό, με τους εξειδικευμένους διεθνείς οργανισμούς (τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των
Ηνωμένων Εθνών και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και με τη βιομηχανία της
ΕΕ.

Επιπλέον, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού, συστήνει ένα ad hoc
δίκτυο ενώσεων του ευρωπαϊκού τουριστικού και ταξιδιωτικού κλάδου για την ανταλλαγή πληροφοριών
και την εκτίμηση των επιπτώσεων σε πραγματικό χρόνο με στόχο τη στήριξη της ευρωπαϊκής ομάδας
αντιμετώπισης του κοροναϊού.

Συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων, η Επιτροπή παρέσχε στον τομέα και στα κράτη μέλη νομική ανάλυση
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια (PTD).



Η Επιτροπή ανακοίνωσε, στις 10 Μαρτίου, μέτρα στήριξης της ρευστότητας για την ανακούφιση των
ΜΜΕ που έχουν δεχτεί ισχυρό πλήγμα . Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ωφελήσουν τις ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, ιδίως στα κράτη μέλη στα οποία ο τουρισμός συμβάλλει
σημαντικά στις εθνικές οικονομίες.

Κινητοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ
Ποια μέτρα ρευστότητας παρέχετε από κοινού με τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων;
Η Επιτροπή θα διαθέσει 1 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ως εγγύηση για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων, μέσω των υφιστάμενων προγραμμάτων COSME και Innovfin. Με τη στήριξη της
πρόσθετης εγγύησης της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα δώσει κίνητρα στις τράπεζες να
παρέχουν ρευστότητα σε ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Αυτό αναμένεται να κινητοποιήσει
χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης ύψους 8 δισ. ευρώ και να στηρίξει τουλάχιστον 100 000 μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην ΕΕ.

Σε ποιο ποσοστό αντιπροσωπεύει το 1 δισ. ευρώ νέα κονδύλια;
Το ποσό του ενός δισ. ευρώ διατίθεται εκ νέου από τμήματα της εγγύησης του προϋπολογισμού της ΕΕ
(ΕΤΣΕ) που προβλεπόταν να διατεθούν για πιο μακροπρόθεσμα έργα και άλλους στόχους. Τώρα θα
χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των πιο επειγουσών αναγκών ρευστότητας των πληττόμενων
ΜΜΕ. 

Πόσο γρήγορα θα είναι διαθέσιμα τα εν λόγω μέτρα ρευστότητας; Θα χρειαστεί αλλαγή του
κανονισμού για το ΕΤΣΕ;
Η αύξηση της εγγύησης του προϋπολογισμού στο ΕΤΕ μπορεί να είναι διαθέσιμη τις επόμενες
εβδομάδες. Οι τράπεζες μπορούν να επωφεληθούν από την πρόσθετη ρευστότητα από τον Απρίλιο του
2020, γεγονός που θα τους δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουν τη στήριξή τους στις ΜΜΕ. Αυτό δεν
απαιτεί τροποποίηση του κανονισμού ΕΤΣΕ, απλώς τροποποίηση της συμφωνίας ΕΤΣΕ μεταξύ της ΕΤΕπ
και της Επιτροπής, η οποία μπορεί να γίνει γρήγορα.

Άμβλυνση των επιπτώσεων στην απασχόληση
Τι κάνει η ΕΕ για την προστασία των εργαζομένων που πλήττονται από τον κοροναϊό;
Πρέπει να προστατεύσουμε, στον βαθμό που είναι δυνατόν, τους εργαζομένους από την ανεργία και την
απώλεια εισοδήματος. Η ΕΕ είναι πρόθυμη να στηρίξει τα κράτη μέλη, στον βαθμό που είναι δυνατόν,
για την άμβλυνση των επιπτώσεων στους εργαζομένους.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ βοηθά τους εργαζομένους με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της
ανεργίας, για παράδειγμα μέσω διαρθρωτικών ταμείων. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ειδικότερα,
μέσω της νέας Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού, μπορεί να παράσχει
ζωτικής σημασίας στήριξη σε μέτρα αντιμετώπισης της έξαρσης της νόσου COVID-19. Μπορεί να
παράσχει στήριξη στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για παράδειγμα, με τη χρηματοδότηση μέσων
προστασίας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, μέτρων για την πρόληψη της νόσου ή μέτρων για τη
διασφάλιση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Επιπλέον,
μπορεί να στηρίξει εθνικά καθεστώτα τα οποία συμβάλλουν στην άμβλυνση του αντικτύπου της
επιδημικής έξαρσης σε συνδυασμό με αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανεκπαίδευση κατά τη διάρκεια
της περιόδου προγραμματισμού.

Η Επιτροπή θα επιταχύνει τις εργασίες της επί νομοθετικής πρότασης για ένα ευρωπαϊκό σύστημα
αντασφάλισης ανεργίας. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί, σε περίπτωση ισχυρών κλυδωνισμών, στη
στήριξη των ατόμων που εργάζονται και στην προστασία όσων έχουν χάσει την εργασία τους, καθώς και
στη μείωση της πίεσης στα δημόσια οικονομικά των κρατών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης. Το σύστημα θα προσανατολίζεται ιδίως στη στήριξη των εθνικών
πολιτικών που αποσκοπούν στη διατήρηση θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων, για παράδειγμα μέσω
συστημάτων βραχυχρόνιας απασχόλησης και/ή στη διευκόλυνση της μετάβασης των ανέργων από τη
μία θέση εργασίας στην άλλη.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα μπορούσε επίσης να κινητοποιηθεί για τη
στήριξη των απολυμένων εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων υπό τους όρους του ισχύοντος
και του μελλοντικού κανονισμού. Το 2020 είναι διαθέσιμο ποσό έως 179 εκατ. ευρώ.

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει προσωρινά μέτρα, όπως η μείωση των ωρών εργασίας με
παράλληλη στήριξη του εισοδήματος, η επέκταση των όρων του επιδόματος ασθενείας και η προώθηση
της τηλεργασίας. Τα μέτρα αυτά δεν εμπίπτουν στο δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι οι
εθνικές αρχές θέτουν ως προτεραιότητα τη δημόσια υγεία.

Ποιος είναι ο στόχος της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων της ΕΕ για την Αντιμετώπιση του
Κοροναϊού;

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_440
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_440
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326


Η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού θα επιδιώξει να κινητοποιήσει όλους
τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς πόρους της ΕΕ για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη
μέλη. ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιδράσουν άμεσα στην κρίση του κοροναϊού και στον
μακροπρόθεσμο αντίκτυπό της. Αυτό περιλαμβάνει προκαταβολές, τον αναπροσανατολισμό των
κονδυλίων συνοχής και την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για τη διοχέτευση των χρημάτων εκεί
όπου είναι περισσότερο απαραίτητα και το συντομότερο δυνατόν.

Για να καταστούν διαθέσιμα τα χρήματα για την καταπολέμηση της κρίσης, η Επιτροπή προτείνει την
ταχεία κινητοποίηση ταμειακών αποθεμάτων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
(ΕΔΕΤ) — τα κονδύλια που διαθέτει η ΕΕ στο πλαίσιο της συνοχής. Με τον τρόπο αυτόν, θα παρασχεθεί
άμεση ρευστότητα στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Η χρηματοδότηση θα συμβάλει στην
εμπροσθοβαρή χρήση των μη διατεθέντων ακόμη χρηματοδοτικών πόρων ύψους 37 δισ. ευρώ για τη
χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την
περίοδο 2014-2020, παρέχοντας κατ' αυτόν τον τρόπο μια πολύ αναγκαία ώθηση στις οικονομικές
επενδύσεις.

Η Επιτροπή καθιστά επίσης επιλέξιμες στο πλαίσιο των κανόνων της πολιτικής συνοχής όλες τις δαπάνες
για την αντιμετώπιση της κρίσης του κοροναϊού. Θα εφαρμόσει επίσης τους κανόνες για τις δαπάνες
συνοχής με τη μέγιστη ευελιξία, επιτρέποντας έτσι στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα κονδύλια για να
χρηματοδήσουν μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης. Η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται επίσης μεγαλύτερη
ευελιξία ανακατανομής των χρηματοδοτικών πόρων εκ μέρους των χωρών, ώστε τα χρήματα να
δαπανώνται στους τομείς στους οποίους είναι περισσότερο αναγκαία: στον τομέα της υγείας, για τη
στήριξη των ΜΜΕ και για την αγορά εργασίας.

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ
—του εργαλείου της ΕΕ για τη στήριξη των χωρών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές— για τη
στήριξη των κρατών μελών που βρίσκονται σε αυτή την έκτακτη κατάσταση.

Πρωταρχικός στόχος είναι να αξιοποιηθεί το πλήρες χαρτοφυλάκιο των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ —με τη μέγιστη
ευελιξία, τον ελάχιστο πρόσθετο διοικητικό φόρτο και το ταχύτερο δυνατόν.  

Σε τι συνίσταται η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού;
Η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη
αξιοποιούν στο έπακρο τα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις
που σχετίζονται με την κρίση του κοροναϊού. Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα δυνατά μέσα —στο πλαίσιο
του υφιστάμενου προϋπολογισμού της ΕΕ— για τη στήριξη των χωρών της ΕΕ κατά την αντιμετώπιση
αυτής της άνευ προηγουμένου κατάστασης.

Αποτελείται από τρία κύρια σκέλη:

1)   37 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών δημοσίων επενδύσεων

Προκειμένου να ανακατευθυνθούν τάχιστα 37 δισ. ευρώ άμεσων ευρωπαϊκών δημόσιων επενδύσεων για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κοροναϊού, η Επιτροπή προτείνει να μην ζητηθεί από
τα κράτη μέλη να επιστρέψουν τα μη δαπανηθέντα ποσά προχρηματοδότησης για τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για το 2019. Τα κράτη μέλη θα έπρεπε κανονικά να επιστρέψουν
συνολικά έως τα τέλη Ιουνίου 2020 περίπου 8 δισ. ευρώ από τη μη χρησιμοποιηθείσα
προχρηματοδότηση που έλαβαν για το 2019. Τώρα θα τους επιτραπεί να διακρατήσουν αυτά τα
κεφάλαια, που θα τους προσφέρουν απόθεμα ρευστότητας ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ, το οποίο θα τους
επιτρέψει να επιταχύνουν τις επενδύσεις που σχετίζονται με την έξαρση της νόσου COVID-19.

Δεδομένων των μέσων συντελεστών συγχρηματοδότησης στα κράτη μέλη, αυτά τα περίπου 8 δισ. ευρώ
θα μπορέσουν, σε συνδυασμό με τη συγχρηματοδότηση περίπου 29 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό
της ΕΕ, να κινητοποιήσουν συνολική στήριξη 37 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Δεν θα
απαιτηθούν χρήματα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και η ιδιαίτερα αναγκαία αυτή ρευστότητα θα
μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, για τη στήρηξη των επιχειρήσεων και
για πολλά άλλα ακόμη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ανακατανείμουν τη
χρηματοδότηση με απλό τρόπο, ώστε να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τυχόν πρόσθετα
μη διατεθέντα κεφάλαια από την πολιτική συνοχής για την αντιμετώπιση της κρίσης του κοροναϊού,
στους τομείς όπου ο αντίκτυπος είναι ισχυρότερος.

Εκτός από την ανακούφιση των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών και τη στήριξη των
συστημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε καιρούς κρίσης, το μέτρο αυτό θα βοηθήσει επίσης τα
κράτη μέλη να επισπεύσουν τη χρήση των μη διατεθέντων ακόμη χρηματοδοτικών πόρων στο πλαίσιο
της πολιτικής συνοχής. Αυτό θα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην οικονομία. 

2)   Μέγιστη ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις δαπάνες

Για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να βασίζονται πλήρως στη στήριξη από τον



προϋπολογισμό της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης, η Επιτροπή προτείνει να καταστούν οι σχετικές
με τον κοροναϊό δαπάνες επιλέξιμες στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. Με τον τρόπο αυτό οι
δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης θα καταστούν επιλέξιμες. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα
μπορούν:

Να χρησιμοποιήσουν κεφάλαια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να τα επενδύσουν στα συστήματα υγείας: αγορά εξοπλισμού
υγείας και μέσων προστασίας, πρόληψη νόσων, ηλεκτρονική υγεία, ιατροτεχνολογικά προϊόντα
(συμπεριλαμβανομένων αναπνευστήρων, μασκών και ανάλογου εξοπλισμού), διασφάλιση του
εργασιακού περιβάλλοντος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και εξασφάλιση της πρόσβασης
των ευάλωτων ομάδων σε υγειονομική περίθαλψη.

-

Να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για να βοηθήσουν τις
επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τους βραχυπρόθεσμους οικονομικούς κλυδωνισμούς που
συνδέονται με την κρίση του κοροναϊού, για παράδειγμα, με κεφάλαια κίνησης για τις ΜΜΕ, με
ειδική προσοχή στους τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση.

-

Να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την προσωρινή στήριξη των εθνικών
προγραμμάτων μερικής απασχόλησης που συμβάλλουν στην άμβλυνση των επιπτώσεων του
κλυδωνισμού.

-

Να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για να διασφαλίσουν το εισόδημα
των αλιέων και των υδατοκαλλιεργητών που πλήττονται από την κρίση.

-

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν διαθέσει σε έργα έως και 28 δισ. ευρώ από τα
διαρθρωτικά κεφάλαια, τα οποία προέρχονται από τα εθνικά τους κονδύλια για την περίοδο 2014-2020,
θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την ως άνω πρόσθετη ευελιξία για να κατευθύνουν τα μη
χρησιμοποιηθέντα αυτά κεφάλαια στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα εφαρμόζει με μέγιστη ευελιξία τους κανόνες για τις δαπάνες συνοχής της ΕΕ
προκειμένου να επιταχύνει την υλοποίηση στην πράξη. Με αυτά τα μέτρα, η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι
οι χώρες της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πλήρες χαρτοφυλάκιο των χρηματοδοτικών επιλογών
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών τους.

3)   Πρόσβαση στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, η Επιτροπή προτείνει να συμπεριληφθούν οι κρίσεις στον τομέα
της δημόσιας υγείας στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο
Αλληλεγγύης της ΕΕ. Επί του παρόντος, το ταμείο βοηθά τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν διάφορες
φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς, καταιγίδες και ξηρασία.

Με το σημερινό μέτρο θα διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη που έχουν υποστεί τα ισχυρότερα πλήγματα θα
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρόσθετη στήριξη ύψους έως 800 εκατ. ευρώ.

Η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να παράσχει διοικητική υποστήριξη στα κράτη μέλη, εάν χρειαστεί.

Πρόκειται για νέα κονδύλια;*
Με την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προτείνει την κινητοποίηση όλων των υφιστάμενων πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ στον τομέα της
συνοχής για τη στήριξη των κρατών μελών στον αγώνα τους κατά της πανδημίας COVID-19.

Τα περίπου 8 δισ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί στα κράτη μέλη. Οι χώρες της ΕΕ θα έχουν πλέον τη
δυνατότητα να τα διακρατήσουν για να καλύψουν δαπάνες που συνδέονται με τον κοροναϊό.
Συνδυάζοντας το ποσό αυτό με τα κεφάλαια των ταμείων συνοχής της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα είναι σε
θέση να κατευθύνουν υπερτριπλάσιο ποσό εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίο: στην υποστήριξη του
τομέα της υγείας και στην παροχή βοήθειας σε όσους έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.

Αυτό θα γίνει σε βάρος της πολιτικής συνοχής;
Σε καμία περίπτωση. Καθιστώντας τα ποσά αυτά διαθέσιμα σήμερα και με ευέλικτο τρόπο, η Επιτροπή
μεριμνά ώστε η χρηματοδότηση να κατευθυνθεί εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία.

Επιπλέον, η πρόταση θα δημιουργήσει συνθήκες ικανές να επισπεύσουν την εφαρμογή της πολιτικής
συνοχής της ΕΕ, κατευθύνοντας τα κονδύλια εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία. Τα κράτη μέλη της
ΕΕ θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα προτεινόμενα κονδύλια για να τροφοδοτήσουν την εθνική
συγχρηματοδότηση έργων, την οποία θα έπρεπε κανονικά να διαθέσουν από τους εθνικούς τους
προϋπολογισμούς. Έτσι θα μειωθεί η πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να δαπανηθούν τα ποσά;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή κρίση, η οποία απαιτεί, επομένως, μια πρωτοφανή
απόκριση.

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα τη νομοθετική της πρόταση. Ενόψει των περιστάσεων, η Επιτροπή καλεί



το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να επισπεύσουν την έγκριση της πρότασης αυτής, ώστε να
μπορέσει να εκδοθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων. Το μέγεθος της πρόκλησης απαιτεί συλλογική
ανάλογη αντίδραση.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή έχει ήδη συστήσει ειδική ομάδα για τον συντονισμό των εργασιών με τα κράτη
μέλη, για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων αναγκών των κρατών μελών και τη συνδρομή τους. Η
εν λόγω ειδική ομάδα καθώς και οι άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής θα τεθούν αμέσως στη διάθεση των
πλέον θιγόμενων κρατών μελών και θα συνεργαστούν μαζί τους για την εφαρμογή των μέτρων που
προβλέπονται στην πρωτοβουλία. 

Στόχος είναι να αξιοποιηθούν στην πράξη τα χρήματα, το συντομότερο δυνατό, το αργότερο κατά τις
προσεχείς εβδομάδες. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του
στόχου.

Θα εφαρμόζατε τους συνήθεις κανόνες της πολιτικής συνοχής ή θα προτιμούσατε να
ενεργοποιήσετε τις ρήτρες έκτακτης ανάγκης;
Η παρούσα πρόταση θα εφαρμοστεί με την τροποποίηση των κανόνων βάσει των οποίων διατίθενται τα
κονδύλια συνοχής της ΕΕ (κανονισμός περί κοινών διατάξεων, κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας). 

Εάν τα κράτη μέλη χρειαστεί να τροποποιήσουν τα εθνικά τους επιχειρησιακά προγράμματα, η Επιτροπή
θα διευκολύνει το έργο αυτό. Ο στόχος είναι η ταχεία αποδέσμευση και διάθεση των κεφαλαίων.

Ποια θα είναι η κατανομή των κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών;
Οι εθνικές πιστώσεις θα εξαρτηθούν από τα ποσά που όφειλαν να επιστρέψουν τα κράτη μέλη στην
Επιτροπή το τρέχον έτος. Εξαρτώνται από το ύψος του κονδυλίου συνοχής και από την ταχύτητα
εφαρμογής.

 

Ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος του όγκου των επενδύσεων βάσει
της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού*

σε
εκατ. ευρώ
.

ΚΜ

Ποσά που
αποδεσμεύονται
για τη στήριξη
της ρευστότητας
(1)

Αντίστοιχος
προϋπολογισμός
της ΕΕ
(2)

Σύνολο
επενδύσεων που
σχετίζονται με τη
αποδεσμευόμενη
ρευστότητα
(3)=(1)+(2)

Υπόλοιπο
κονδυλίων
του ESI***
μετά την
πρωτοβουλ
ία CRII
(συμπεριλα
μβανομένη
ς της
εθνικής
συγχρηματ
οδότησης)

Balgarija 122 690 812 546

Belgique-België 37 29 66 373

Ceska Republika 294 869 1 163 3 956

Danmark 18 20 38 47

Deutschland 328 498 826 1 906

Eesti 73 222 295 397

Ελλάδα 355 1 421 1 776 0

España 1 161 2 984 4 145 7 086

France 312 338 650 1 311

Hrvatska 174 984 1 158 0

Ireland 1 1 3 0



Italia 853 1 465 2 318 8 945

Κύπρος 7 39 45 0

Latvija 118 674 792 0

Lietuva 222 1 264 1 487 0

Luxembourg
(Grand-Duche) 1 1 2 0

Magyarország 855 4 748 5 603 0

Malta 9 39 48 0

Nederland 14 11 25 0

Österreich 13 6 19 25

Polska 1 125 6 310 7 435 0

Portugal 405 1 407 1 813 0

România 491 2 588 3 079 0

Slovenija 115 471 586 0

Slovenska
Republica 527 1 948 2 475 146

Suomi/Finland 24 24 48 349

Sverige 23 23 46 460

Υποσύνολο ΕΕ-
27: 7 678 29 073 36 751 25 546

United Kingdom** 244 311 555 2 408

ΣΥΝΟΛΟ: 7 922 29 384 37 306 27 954

 * Εξαιρείται το Interreg. Καλυπτόμενα ταμεία του ESI: ETΠA, Ταμείο Συνοχής, ΕΚΤ&ΠΑΝ, ΕΤΘΑ

** Σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης, ο ΚΚΔ εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το κλείσιμο
του προγράμματος

*** Για τα κράτη μέλη που δεν έχουν εναπομένοντα ποσά, αυτό οφείλεται στο ότι το ποσοστό επιλογής
των έργων προσέγγισε ή υπερέβη το 100 % πριν από την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την
Αντιμετώπιση του Κοροναϊού (CRII).

 Η στήριξη από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ θα αποφασίζεται κατά περίπτωση.

Τι σημαίνουν οι αριθμοί στις διάφορες στήλες;*
Ο πίνακας περιλαμβάνει τέσσερις στήλες:

Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει τα μη δαπανηθέντα ποσά των προχρηματοδοτήσεων από τα ταμεία
συνοχής της ΕΕ, τα οποία θα έπρεπε τα κράτη μέλη κανονικά να επιστρέψουν στον προϋπολογισμό
της ΕΕ έως τα τέλη Ιουνίου του 2020.

-

Η δεύτερη στήλη αντιπροσωπεύει τη συγχρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που θα
ήταν διαθέσιμη εάν –όπως συνέστησε η Επιτροπή– τα ποσά της πρώτης στήλης χρησιμοποιηθούν
για τη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης του κοροναϊού. Ο λόγος μεταξύ της πρώτης και της
δεύτερης στήλης ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών, διότι τα ποσοστά συγχρηματοδότησης
διαφέρουν επίσης μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Στην πραγματικότητα εξαρτώνται από τη σχετική
ευημερία των κρατών μελών της ΕΕ.

-

Η τρίτη στήλη αντιπροσωπεύει απλώς το άθροισμα των πρώτων δύο στηλών. Αντικατοπτρίζει το
συνολικό ποσό από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για
να καταπολεμήσουν τον κοροναϊό, χωρίς πρόσθετα νέα κονδύλια από τα εθνικά δημόσια ταμεία.

-

Η τελευταία στήλη αντιπροσωπεύει τυχόν μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις συνοχής ανά κράτος-



μέλος, πέραν των ποσών της τρίτης στήλης. Δεδομένου ότι διανύουμε το τελευταίο έτος του
τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ (2014-2020), τα ποσά διαφέρουν αισθητά
μεταξύ των χωρών. Όπως φαίνεται στον πίνακα, ορισμένα κράτη μέλη —για παράδειγμα η Ιταλία
και η Ισπανία, που είναι σήμερα οι δύο χώρες της ΕΕ που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα από
τον κοροναϊό— εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά μη δεσμευμένα ποσά στα οποία μπορούν να
βασιστούν υπό αυτές τις έκτακτες περιστάσεις.

Συνολικά, τα ποσά που είναι στη διάθεση των χωρών της ΕΕ είναι σημαντικά και αναμένεται να
παράσχουν την αναγκαία στήριξη για την κρίση του κοροναϊού.

Αυτό σημαίνει ότι τα ποσά δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες των κρατών μελών;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχεδιάσει και έχει προτείνει την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την
Αντιμετώπιση του Κοροναϊού για να αντιδράσει άμεσα δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της
κατάστασης.

Για τον σκοπό αυτό, το εργαλείο επιδιώκει να αξιοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο τους υφιστάμενους
πόρους, που είναι διαθέσιμοι επί του παρόντος στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Συνεπώς, τα
ποσά που διατίθενται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αντιστοιχούν στα κονδύλια συνοχής της ΕΕ που δεν
έχουν χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη. Ο σχεδιασμός και η δρομολόγηση ενός ειδικού και πιο
στοχευμένου μέσου θα απαιτούσαν περισσότερο χρόνο, και κάτι τέτοιο δεν θα είχε προστιθέμενη αξία
υπό τις παρούσες συνθήκες. Δεδομένων των σημαντικών χρηματοδοτικών αναγκών σε όλα τα κράτη
μέλη και της ταχέως εξελισσόμενης κατάστασης, καθώς τα κρούσματα κοροναϊού αυξάνονται γρήγορα
σε όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι οι πόροι αυτοί θα είναι σημαντικοί σε όλα τα
κράτη μέλη. 

Γιατί ανακοινώσατε αρχικά 25 δισ. ευρώ ενώ τώρα κάνετε λόγο για 37 δισ.;
Αυτό είναι μια καλή είδηση: η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού θα
επιτρέψει στα κράτη μέλη να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα κονδύλια από εκείνα που είχαν αρχικά
ανακοινωθεί.

Τα ποσά που αναφέρονταν στην αρχική ανακοίνωση ήταν συντηρητικές αρχικές εκτιμήσεις για την ΕΕ
συνολικά. Είχαν βασιστεί εν μέρει σε έναν υπολογισμό του μέσου ποσοστού συγχρηματοδότησης για την
πολιτική συνοχής σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα τελικά νούμερα βασίζονται σε επικυρωμένα στοιχεία για τα επιμέρους κράτη μέλη. Λαμβάνουν
υπόψη, για παράδειγμα, το πραγματικό ποσοστό συγχρηματοδότησης κάθε κράτους μέλους.

Η χρήση ακριβών και επικυρωμένων στοιχείων επέτρεψε να επιτευχθεί ένα σημαντικά υψηλότερο
συνολικό ποσό από εκείνο που είχε αρχικά εκτιμηθεί. 

Θα πρέπει να επιστρέψουν τα κράτη μέλη αυτά τα περίπου 8 δισ. ευρώ το επόμενο έτος; Πώς
θα λειτουργήσει αυτό;
Τα περίπου 8 δισ. ευρώ είναι το ποσό το οποίο θα έπρεπε κανονικά να επιστρέψουν τα κράτη μέλη στον
προϋπολογισμό της ΕΕ έως τα τέλη Ιουνίου του 2020. Η Επιτροπή προτείνει τώρα να διακρατήσουν οι
χώρες της ΕΕ τα εν λόγω κονδύλια τουλάχιστον έως το 2025 — ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή
θα αρχίσει να κλείνει τα προγράμματα στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την
περίοδο 2014-2020. Εάν τα κονδύλια αυτά δαπανηθούν πλήρως σύμφωνα με τους εφαρμοστέους
κανόνες, τα κράτη μέλη δεν θα χρειαστεί να τα επιστρέψουν.

Χάρη σε αυτά τα κονδύλια, η Επιτροπή θα παράσχει τεράστια εισροή ρευστότητας στα κράτη μέλη σε
αυτή την πρωτοφανή κατάσταση. Έτσι, οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν να χρησιμοποιούν ευκολότερα τα
κονδύλια συνοχής της ΕΕ σε δράσεις που σχετίζονται με τον κοροναϊό. Επίσης, το μέτρο αυτό θα
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα απορροφήσουν στον μέγιστο βαθμό τα κονδύλια συνοχής που έχουν
στη διάθεσή τους.

Κρατικές ενισχύσεις
Πώς μπορούν τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την επιδημία
COVID-19, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις;

Η χρηματοδοτική στήριξη με ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους που χορηγούνται σε υπηρεσίες υγείας ή
άλλες δημόσιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με την
COVID-19 δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Το ίδιο ισχύει
για κάθε δημόσια χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται απευθείας στους πολίτες. Ομοίως, τα
δημόσια μέτρα στήριξης που είναι διαθέσιμα σε όλες τις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα οι
επιδοτήσεις μισθών και η αναστολή πληρωμών των φόρων επιχειρήσεων και των φόρων
προστιθέμενης αξίας ή των κοινωνικών εισφορών, δεν εμπίπτουν στον έλεγχο των κρατικών
ενισχύσεων και δεν απαιτούν την έγκριση της Επιτροπής βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές
ενισχύσεις. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να ενεργήσουν άμεσα.

-



Όταν εφαρμόζονται οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να εκπονούν
γενναιόδωρα μέτρα ενίσχυσης για τη στήριξη συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή τομέων που πλήττονται
από τις συνέπειες της έξαρσης της νόσου COVID-19 σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της ΕΕ για τις
κρατικές ενισχύσεις. Εν προκειμένω:

οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της
ΣΛΕΕ επιτρέπουν στα κράτη μέλη να καλύψουν πιεστικές ανάγκες ρευστότητας και να στηρίξουν τις
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο πτώχευσης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19.

-

Το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να
αποζημιώνουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή τομείς (υπό μορφή καθεστώτων) για ζημίες που
προξενούνται άμεσα από έκτακτα γεγονότα, όπως εκείνα που προκαλούνται από την έξαρση της
νόσου COVID-19.

-

Αυτό μπορεί να συμπληρώνεται με μια σειρά πρόσθετων μέτρων, όπως τα μέτρα που προβλέπονται
στον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και στον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά
κατηγορία, τα οποία μπορούν επίσης να τεθούν σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη άμεσα, χωρίς τη
συμμετοχή της Επιτροπής.

-

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να εγκρίνει η Επιτροπή τα προβλεπόμενα από τα κράτη μέλη
μέτρα στήριξης;
Η Επιτροπή θέσπισε όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές διευκολύνσεις που θα επιτρέψουν την ταχεία
διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή, μετά την κοινοποίηση των εθνικών μέτρων στήριξης από τα
κράτη μέλη. Ειδικότερα:

Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται εντός ημερών από τη λήψη πλήρους κοινοποίησης κρατικής ενίσχυσης
από τα κράτη μέλη, εφόσον είναι αναγκαίο.

Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικό αριθμό
τηλεφώνου για να βοηθήσει τα κράτη μέλη σε τυχόν ερωτήσεις τους.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να παράσχει υποδείγματα που βασίζονται σε προηγούμενες αποφάσεις σχετικά
με τις δυνατότητες χορήγησης ενίσχυσης σε επιχειρήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ
για τις κρατικές ενισχύσεις.

Υπάρχουν ειδικοί κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται σε ιδιαίτερα κρίσιμες καταστάσεις,
όπως αυτή που βιώνει επί του παρόντος η Ιταλία;
Σε περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρών οικονομικών καταστάσεων, όπως αυτή που αντιμετωπίζει επί του
παρόντος η Ιταλία, οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν στα κράτη μέλη να
χορηγούν στήριξη για να αντιμετωπίσουν σοβαρή διαταραχή στην οικονομία τους. Αυτό προβλέπεται
βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή είναι έτοιμη να
συνεργαστεί με την Ιταλία για πρόσθετα μέτρα που ενδέχεται να απαιτηθούν.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής για το κατά πόσον άλλα κράτη μέλη θα υποστούν τον ίδιο σοβαρό
οικονομικό αντίκτυπο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση σε
ολόκληρη την ΕΕ, σε στενή επαφή με τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή καταρτίζει ειδικό νομικό πλαίσιο για τον καθορισμό συγκεκριμένου συνόλου ευέλικτων
μέτρων στήριξης που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β)
της ΣΛΕΕ σε περίπτωση ανάγκης. Στο παρελθόν, εγκρίθηκε αντίστοιχο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Τραπεζικός τομέας
Ποιος είναι ο ρόλος του τραπεζικού τομέα σε σχέση με τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ);
Οι τράπεζες στην ΕΕ είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και διαθέτουν αποθέματα ρευστότητας που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19.
Καθώς οι τράπεζες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων στην ΕΕ, είναι σημαντικό να μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν ρευστότητα στην
οικονομία.

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη με σκοπό την παροχή
εγγυήσεων που προορίζονται για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Η Επιτροπή χαιρετίζει επίσης τις
δηλώσεις της ΕΑΤ και του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (SSM) και τις εκκλήσεις για ευελιξία κατά την
εφαρμογή του πλαισίου προληπτικής εποπτείας (δηλαδή τα αποθέματα κεφαλαίου και ρευστότητας,
συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών του πυλώνα 2), καθώς και την ελάφρυνση στη
σύνθεση των απαιτήσεων του πυλώνα 2. Καλούμε τις εποπτικές αρχές να υιοθετήσουν μια συντονισμένη
προσέγγιση και να αξιοποιήσουν πλήρως την ευελιξία του εποπτικού πλαισίου της ΕΕ.

Χρήση της πλήρους ευελιξίας του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Πλαισίου

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3A0802_2
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html


Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να επιτρέψει στα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της
πλήρους ευελιξίας του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Πλαισίου;
Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει στο έπακρο την ευελιξία που προβλέπει το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για
να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπει ότι λαμβάνεται υπόψη ο αρνητικός δημοσιονομικός
αντίκτυπος μιας ασυνήθους περίστασης, όπως η παρούσα πανδημία. Αυτό αφορά τόσο τις επιπτώσεις
από την επιβράδυνση της οικονομικής μεγέθυνσης όσο και τις πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται με
την αντιμετώπιση της έξαρσης.

Τέλος, η Επιτροπή είναι έτοιμη να προτείνει στο Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη γενική ρήτρα διαφυγής
για να επιτραπεί η γενικότερη στήριξη της δημοσιονομικής πολιτικής. Σε συνεργασία με το Συμβούλιο, η
ρήτρα αυτή αναστέλλει τη δημοσιονομική προσαρμογή που συνιστά το Συμβούλιο σε περίπτωση
σοβαρής επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ ή στην ΕΕ συνολικά.

Με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί αυτό στην πράξη; Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ευελιξία που απαιτείται για την αντιμετώπιση «ασυνήθιστων περιστάσεων εκτός
του ελέγχου της κυβέρνησης»είναι εφαρμοστέα στην τρέχουσα κατάσταση, γεγονός που επιτρέπει στα
κράτη μέλη να παρεκκλίνουν προσωρινά από τις απαιτούμενες δημοσιονομικές προσαρμογές.

Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτημα ευελιξίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων σταθερότητας,
στα οποία καθορίζονται τα δημοσιονομικά τους σχέδια για την επόμενη τριετία. Τα προγράμματα
σταθερότητας θα υποβληθούν τον Απρίλιο του 2020. Η Επιτροπή θα διενεργήσει προκαταρκτική
αξιολόγηση αυτών των αιτήσεων στο πλαίσιο της «ρήτρας ασυνήθων περιστάσεων» μετά την υποβολή
τους. Στην αξιολόγησή της, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της την ανάγκη των κρατών μελών να
εφαρμόσουν επείγοντα μέτρα για τον περιορισμό της επιδημίας, την ανακούφιση των συστημάτων
υγείας και την αντιμετώπιση των αρνητικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της έξαρσης της νόσου.

Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Επιτροπής, που θα εκδοθούν αργότερα την άνοιξη, θα λαμβάνουν
επίσης υπόψη τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, προσαρμόζοντας, όπου είναι απαραίτητο, τις
δημοσιονομικές προσπάθειες που ζητούνται από τα κράτη μέλη, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η
οικονομική κατάσταση.

Ως εκ τούτου, στις συνιστώμενες δημοσιονομικές προσπάθειες θα ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανά χώρα
περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιδείνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, των έκτακτων
δαπανών και των στοχευμένων μέτρων στήριξης.

Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις θα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο.

Ποιες δαπάνες θα μπορούσαν να διευκολυνθούν με την παροχή της εν λόγω ευελιξίας;
Η Επιτροπή έχει επίγνωση των σημαντικών δαπανών που θα επωμιστούν τα κράτη μέλη για την
εφαρμογή των μέτρων που απαιτούνται για τον περιορισμό της πανδημίας, τη στήριξη των συστημάτων
υγείας και την αντιμετώπιση των αρνητικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της έξαρσης της νόσου.

Οι δαπάνες για μέτρα άμεσης απομόνωσης μπορεί, για παράδειγμα, να αφορούν την παροχή ιατρικού
εξοπλισμού, την αύξηση της χωρητικότητας των νοσοκομείων, μέτρα πολιτικής προστασίας και
εκστρατείες ενημέρωσης.

Οι δαπάνες θα μπορούσαν επίσης να προσανατολιστούν στην παροχή στήριξης στους εργαζομένους,
ιδίως στους αυτοαπασχολούμενους και στις επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους τομείς και περιοχές που
αντιμετωπίζουν διατάραξη της παραγωγής ή των πωλήσεων και, ως εκ τούτου, υφίστανται κρίση
ρευστότητας, ιδίως σε ΜΜΕ.

Ανησυχεί η Επιτροπή ότι η παροχή ευελιξίας θα δημιουργήσει κινδύνους για τη
δημοσιονομική βιωσιμότητα;
Πρώτη προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της
για να διαφυλάξει την ευημερία των πολιτών και να διασφαλίσει την αποτελεσματική άμεση απόκριση
στην έξαρση του κοροναϊού σε όλους τους τομείς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα στηρίξει τα
κράτη μέλη που κάνουν χρήση της πλήρους ευελιξίας που προβλέπεται στο δημοσιονομικό πλαίσιο για
να εφαρμόσουν επείγοντα μέτρα που απαιτούνται για τον περιορισμό της έξαρσης του κοροναϊού και τον
μετριασμό των αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών της. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει, με τη
σειρά του, σε ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη, περιορίζοντας μακροπρόθεσμα τους κινδύνους για τη
δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Οι δημοσιονομικοί κανόνες μας και το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης μπορούν να αντεπεξέλθουν
στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των
δημόσιων οικονομικών μεσοπρόθεσμα.

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης έχει αναθεωρηθεί εκτενώς από την εποχή της
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οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ως εκ τούτου, είμαστε σε θέση να λάβουμε τα αναγκαία
μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη
μακροοικονομική σταθερότητα.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αναλάβει
περαιτέρω δράσεις σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη και την ΕΚΤ.

*Επικαιροποιήθηκε στις 18/3/2020

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Eric MAMER (+32 2 299 40 73)
Dana SPINANT (+32 2 299 01 50)
Vivian LOONELA (+32 2 296 67 12)
Marta WIECZOREK (+32 2 295 81 97)

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