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EL
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Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με έκτακτα μέτρα 
στήριξης των περιοχών και των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον κορωνοϊό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί ένα σημαντικό σχέδιο για την 
ανάκαμψη των δημόσιων επενδύσεων στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο 
από τον κορωνοϊό, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για επενδύσεις και οι δαπάνες για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του 
λόγου ελλείμματος/ΑΕΠ που προβλέπεται στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
διαθέσουν ένα μέρος των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 2014-2020, τα οποία 
δεν έχουν ακόμη δαπανηθεί, για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που έχει 
δημιουργηθεί λόγω του κορωνοϊού, χωρίς να απαιτείται εθνική συγχρηματοδότηση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται συντονισμός από την Επιτροπή προκειμένου να 
θεσπιστούν κοινές και αμερόληπτες διαδικασίες για τις απαγορεύσεις πτήσεων και για 
την εφαρμογή του καθορισμού των «μη ενδεδειγμένων» προορισμών στα κράτη μέλη 
και τις περιοχές που πλήττονται από τον κορωνοϊό·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ανασταλεί, μέχρι και για ένα έτος, η 
εφαρμογή του ορισμού της «αθέτησης» για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων σε 
καθυστέρηση, καθώς και να επανεξεταστεί το χρονοδιάγραμμα των αυτόματων 
προβλέψεων ως προς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια·

1. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει δέσμη έκτακτων μέτρων για τη στήριξη των 
περιοχών και των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον κορωνοϊό, η οποία να περιέχει 
τα προαναφερθέντα μέτρα.


