
 

Το EK είναι έτοιμο να παίξει το ρόλο του για την
καταπολέμηση του Covid-19
 

Το ΕΚ δεσμεύεται να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό και
τις κοινωνικοοικονομικές του επιπτώσεις.
 
Η υποστήριξη του ΕΚ
 
Στις 13 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη συντονισμένη απάντηση της ΕΕ
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού.
 
Δείτε όλα τα μέτρα εδώ.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_459
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
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Τα μέτρα που ανακοίνωσε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση του Covid-19 επικροτήθηκαν
από τον πρόεδρο του ΕΚ, Ντέιβιντ Σασόλι.
 
Ο πρόεδρος Σασόλι δήλωσε ότι το Κοινοβούλιο δεσμεύεται να εγκρίνει τα συγκεκριμένα
μέτρα το συντομότερο δυνατόν.
 

“Ο ιός Covid-19 μας υποχρεώνει όλους να είμαστε υπεύθυνοι και προσεκτικοί. Είναι μια
κρίσιμη στιγμή για όλους μας. Το ΕΚ θα εξακολουθήσει να εργάζεται για την άσκηση των
καθηκόντων του. Κανένας ιός δεν μπορεί εμποδίσει τη δημοκρατία”.
 
Η στρατηγική της ΕΕ για τη διαχείριση της επιδημίας
 
Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για:
 

Την  εξασφάλιση  του  απαραίτητου  εφοδιασμού  των  συστημάτων  υγείας,
διατηρώντας  την  ακεραιότητα  της  ενιαίας  αγοράς  και  των  αλυσίδων
παραγωγής  και  διανομής
 
Την  υποστήριξη  των  εργαζομένων,  έτσι  ώστε  το  εισόδημα  και  οι  θέσεις
εργασίας να μην δεχθούν δυσανάλογο πλήγμα και να αποφευχθούν μόνιμες
επιπτώσεις της κρίσης
 
Την υποστήριξη των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση ότι η ρευστότητα του
χρηματοπιστωτικού τομέα θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία
 
Την  προτροπή  των  χωρών  της  ΕΕ  να  ενεργούν  με  αποφασιστικό  και
συντονισμένο τρόπο, κυρίως μέσω της χαλάρωσης των κανόνων σχετικά με
τις κρατικές ενισχύσεις και τα μέτρα στήριξης
 

Υποστήριξη των περιφερειών
 

" Πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί στην Ευρώπη, για να
σώσουμε  τις  χώρες  μας.  Πρέπει  να  κάνουμε
περισσότερα. Σήμερα, η λέξη-κλειδί για την Ευρώπη
είναι η λέξη αλληλεγγύη. Κανείς δεν θα μείνει μόνος
και κανείς δεν θα δράσει μόνος. "
Ντάβιντ Σασόλι
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200313IPR74911/sassoli-thetika-ta-metra-tis-epitropis-i-europi-enomeni-gia-tin-koini-proklisi
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200313IPR74911/sassoli-thetika-ta-metra-tis-epitropis-i-europi-enomeni-gia-tin-koini-proklisi
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/decision-by-the-president-on-measures-to-be-taken-in-connection-with-the-covid-19-outbreak
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/statement-by-the-president-of-the-european-parliament-david-sassoli-on-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/statement-by-the-president-of-the-european-parliament-david-sassoli-on-covid-19


Μέρος της απάντησης της ΕΕ αφορά την τροποποίηση των κανόνων χρηματοδότησης,
οι οποίοι πρέπει να εγκριθούν τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο. Η
επιτροπή περιφερειακής ανάπτυξης του ΕΚ στοχεύει να ολοκληρώσει την εξέτασης της
πρότασης το συντομότερο δυνατόν. Το μέτρο προβλέπει την ευκολότερη διοχέτευση
της χρηματοδότησης στις πληγείσες περιοχές και στους πληγέντες τομείς.
 
Επιπρόσθετοι πόροι
 
Η επιτροπή προϋπολογισμού του ΕΚ δεσμεύθηκε, επίσης, να ασχοληθεί με όλες τις
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον μετριασμό των επιπτώσεων της πανεπιδημίας το
συντομότερο δυνατό.
 
Μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στις αερομεταφορές
 
Η Επιτροπή πρότεινε την αναστολή των κανόνων της ΕΕ που υποχρεώνουν τις
αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιούν το μεγαλύτερο ποσοστό των
προγραμματισμένων πτήσεων για να μην χάνουν δικαιώματα στις θυρίδες προσγείωσης
(slots). Κατά συνέπεια, πολλές πτήσεις πραγματοποιούνται με σχεδόν άδεια
αεροσκάφη.Η επιτροπή μεταφορών του ΕΚ χαιρέτισε τα σχέδια και δεσμεύθηκε να
επεξεργαστεί τη νομοθεσία το συντομότερο δυνατόν. 
 
Σύνδεσμοι
Το EK είναι έτοιμο να παίξει το ρόλο του για την καταπολέμηση του Covid-19
Πληροφορίες για τον κορωνοϊό - Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Αντιμετώπιση του κορωνοϊού - Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200313IPR74903/kinitopoiisi-tou-ek-gia-tin-antimetopisi-ton-oikonomikon-sunepeion-tis-pandimias
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200313IPR74903/kinitopoiisi-tou-ek-gia-tin-antimetopisi-ton-oikonomikon-sunepeion-tis-pandimias
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200313IPR74903/kinitopoiisi-tou-ek-gia-tin-antimetopisi-ton-oikonomikon-sunepeion-tis-pandimias
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/budg/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200313IPR74912/i-epitropi-proupologismon-tou-ek-tha-uiothetisei-metra-gia-ton-koronoio
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200313IPR74912/i-epitropi-proupologismon-tou-ek-tha-uiothetisei-metra-gia-ton-koronoio
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200313IPR74912/i-epitropi-proupologismon-tou-ek-tha-uiothetisei-metra-gia-ton-koronoio
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/tran/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200313IPR74902/transport-committee-pledges-to-stop-empty-flights-due-to-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200313IPR74902/transport-committee-pledges-to-stop-empty-flights-due-to-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200316STO75001/to-ek-einai-etoimo-na-paixei-to-rolo-tou-gia-tin-katapolemisi-tou-covid-19
https://ec.europa.eu/health/coronavirus_el
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/eu-eea-and-uk_el

