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• Κρίσιμης σημασίας η κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στον COVID-19, όσο διαρκούν τα
περιοριστικά μέτρα και μετά

• Τα οικονομικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν «ομόλογα ανάκαμψης», με
εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

• Κάλεσμα για δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης για τον Κορονοϊό, ύψους τουλάχιστον
50 δισ. ευρώ

• Αυστηρή κριτική για τις πολιτικές εξελίξεις σε Ουγγαρία και Πολωνία, ανησυχία για
αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα
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Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη θέσπιση εκτενούς δέσμης μέτρων για τη στήριξη της
οικονομίας της ΕΕ μετά την πανδημία, συμπεριλαμβανομένων ομολόγων ανάκαμψης με
εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό.
 
Σε  ψήφισμα  που  υιοθετήθηκε  την  Παρασκευή,  το  Κοινοβούλιο  χαιρετίζει  τα
δημοσιονομικά μέτρα της ΕΕ και την ενίσχυση της ρευστότητας για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της πανδημίας. Πέραν όσων έχουν ήδη γίνει, η Ευρώπη χρειάζεται μια
εκτενή  δέσμη  μέτρων  για  την  ανάκαμψη  και  την  ανοικοδόμηση,  τα  οποία  θα
χρηματοδοτηθούν  με  την  αύξηση  του  μακροπρόθεσμου  προϋπολογισμού  της  ΕΕ
(Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο - MFF), από τα υφιστάμενα ταμεία και χρηματοδοτικά
μέσα  της  ΕΕ,  καθώς  και  από  «ομόλογα  ανάκαμψης»  με  εγγυήσεις  από  τον
προϋπολογισμό της ΕΕ, λένε οι ευρωβουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ο
ψηφιακός  μετασχηματισμός  θα  πρέπει  να  είναι  στο  επίκεντρο  της  προσπάθειας
επανεκκίνησης  της  οικονομίας.
 
Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για τον Κορονοϊό
 
Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης τη θέσπιση ενός μόνιμου ευρωπαϊκού συστήματος
αντασφάλισης ανεργίας και επιθυμούν τη σύσταση ενός Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ
για τον Κορονοϊό, ύψους τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ. Το ταμείο αυτό ώστε θα στηρίξει τις
οικονομικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι τομείς υγειονομικής περίθαλψης όλων
των κρατών μελών κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, καθώς και τις επενδύσεις

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν από απόσταση λόγω της πανδημίας COVID-19 © European Union 2020 - EP
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στον τομέα της υγείας μετά την κρίση, προκειμένου να καταστούν τα συστήματα πιο
ανθεκτικά και εστιασμένα σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.
 
Αύξηση  των  αρμοδιοτήτων  της  ΕΕ  για  την  ανάληψη  δράσης  σε  περιόδους
διασυνοριακών  απειλών  για  την  υγεία
 
Η  κοινή  δράση  από  την  ΕΕ  για  την  καταπολέμηση  της  πανδημίας  είναι  απολύτως
απαραίτητη, σύμφωνα με το ψήφισμα. Όχι μόνο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγει
από την κρίση ενισχυμένη, αλλά πρέπει και να δοθεί στους θεσμούς της η δυνατότητα
να αναλαμβάνουν δράση σε περιόδους διασυνοριακών απειλών για την υγεία. Με αυτό
τον τρόπο θα μπορούν να συντονίζουν την αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς
καθυστερήσεις, καθώς και να κατευθύνουν τους απαραίτητους πόρους όπου χρειάζεται,
είτε πρόκειται για υλικό όπως οι μάσκες, οι αναπνευστήρες και τα φάρμακα, είτε για
οικονομική ενίσχυση.
 
Εκφράζουν  ακόμη  τη  στήριξή  τους  για  την  ενίσχυση  της  παραγωγής  στην  ΕΕ
σημαντικών  προϊόντων  όπως  τα  φάρμακα,  τα  φαρμακευτικά  συστατικά,  τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ο ιατρικός εξοπλισμός και τα ιατρικά υλικά, ώστε να είναι η
ΕΕ καλύτερα προετοιμασμένη για μελλοντικούς παγκόσμιους κλυδωνισμούς.
 
Να παραμείνουν ανοιχτά τα σύνορα για βασικά αγαθά
 
Οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι τα σύνορα εντός της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνουν
ανοιχτά για να διασφαλιστεί η κυκλοφορία φαρμάκων και προστατευτικού εξοπλισμού,
τροφίμων και βασικών αγαθών. Η ενιαία αγορά της ΕΕ είναι η πηγή «της συλλογικής μας
ευημερίας» και  είναι  κρίσιμης σημασίας για την άμεση και  συνεχή αντίδραση στον
COVID-19,  τονίζει  το κείμενο.
 
Το Κοινοβούλιο ζητά επίσης τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Υγειονομικής
Αντίδρασης,  προκειμένου να  διασφαλιστεί  ότι  θα  υπάρξει  καλύτερη αντίδραση σε
οποιαδήποτε κρίση στον τομέα της υγείας στο μέλλον. Κοινά αποθέματα εξοπλισμού,
υλικών και φαρμάκων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με ταχύτητα ώστε να σωθούν
ζωές. Οι ευρωβουλευτές θέλουν επίσης να δουν πρόσθετους πόρους της ΕΕ να δίνονται
για τη χρηματοδότηση της έρευνας για το εμβόλιο του κορονοϊού.
 
Χρειάζεται συντονισμός της προσέγγισης για τη μετά τον περιορισμό της κυκλοφορίας
εποχή στην ΕΕ
 
Οι  ευρωβουλευτές  τονίζουν  ακόμη  ότι  χρειάζεται  συντονισμός  για  την  άρση  των
περιοριστικών  μέτρων,  ώστε  να  αποφευχθεί  η  εκ  νέου  έξαρση  της  πανδημίας.
Παροτρύνουν τις χώρες της ΕΕ να αναπτύξουν από κοινού κριτήρια για το τέλος της
καραντίνας και άλλων έκτακτων μέτρων, ενώ ζητούν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να δρομολογήσει μια αποτελεσματική στρατηγική εξόδου, η οποία θα περιλαμβάνει
δοκιμές  ευρείας  κλίμακας  και  εξοπλισμό  ατομικής  προστασίας  για  το  μεγαλύτερο
δυνατό  αριθμό  πολιτών.
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Κράτος δικαίου, δημοκρατία και θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρώπη της πανδημίας:
Ουγγαρία, Πολωνία, Ελλάδα
 
Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν έντονη ανησυχία για την απόφαση της κυβέρνησης της
Ουγγαρίας  να  παρατείνει  επ’  αόριστον  την  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης,
εξουσιοδοτούμενη  να  κυβερνά  με  διατάγματα  χωρίς  χρονικό  περιορισμό  και  να
αποδυναμώσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Ακόμη,
τονίζουν  ότι  και  τα  μέτρα  που  έλαβε  η  πολωνική  κυβέρνηση  για  την  αλλαγή  του
εκλογικού κώδικα είναι παράνομα. Χαρακτηρίζουν τις ενέργειες αυτές, όπως και την
απόφαση να πραγματοποιηθούν προεδρικές εκλογές στην Πολωνία εν μέσω πανδημίας,
ενέργειες πλήρως ασύμβατες με τις ευρωπαϊκές αξίες
 
Καλούν, συνεπώς, την Επιτροπή να αξιολογήσει επειγόντως το κατά πόσο τα επείγοντα
μέτρα συνάδουν με τις Συνθήκες της ΕΕ και να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα διαθέσιμα
εργαλεία και κυρώσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών, για την
αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής και διαρκούς παραβίασης. Το Συμβούλιο θα πρέπει
επίσης να επαναφέρει στην ημερήσια διάταξη τις συζητήσεις και τις διαδικασίες που
σχετίζονται με τις εν εξελίξει διαδικασίες του άρθρου 7.
 
Όσον  αφορά  την  Ελλάδα,  εκφράζουν  εκ  νέου  τη  βαθιά  ανησυχία  τους  για  την
κατάσταση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν έχουν
πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική περίθαλψη και διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Ζητούν
να θεσπιστούν διατάξεις για την υποδοχή αιτούντων άσυλο υπό κατάλληλες συνθήκες
υγιεινής και ιατρικής υποστήριξης και την προληπτική εκκένωση του πληθυσμού που
διατρέχει υψηλό κίνδυνο.
 
Ευρωπαϊκή πηγή ενημέρωσης εναντίον της παραπληροφόρησης
 
Τέλος,  το  ψήφισμα  τονίζει  ότι  η  παραπληροφόρηση σχετικά  με  τη  νόσο COVID-19
αποτελεί  μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία.  Ως εκ τούτου,  η ΕΕ θα πρέπει  να
δημιουργήσει  μια  ευρωπαϊκή  πηγή πληροφόρησης,  σε  όλες  τις  επίσημες  γλώσσες,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ακριβείς και
επαληθευμένες πληροφορίες. Ακόμη, οι ευρωβουλευτές καλούν τις εταιρείες μέσων
κοινωνικής δικτύωσης να λάβουν προορατικά τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσουν
την παραπληροφόρηση και τη ρητορική μίσους όσον αφορά τον κορονοϊό.
 
Το κείμενο υιοθετήθηκε με 395 ψήφους υπέρ, 171 κατά και 128 αποχές.
 
Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένα αποσπάσματα από τη συζήτηση της Πέμπτης
 
Κάνοντας  «κλικ»  στα  ονόματα  των  ομιλητών  μπορείτε  να  παρακολουθήσετε  τα
αντίστοιχα  αποσπάσματα:
 
Εναρκτήρια ομιλία του προέδρου Sassoli
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https://multimedia.europarl.europa.eu/el/eu-coordinated-action-to-combat-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences-opening-statement-by-david-sassoli-ep-president_I189502-V_v


Εναρκτήριες δηλώσεις της Ursula von der Leyen, προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 
Εναρκτήριες δηλώσεις του Charles Michel, προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
 
Esteban González Pons (ΕΛΚ, Ισπανία)
 
Iratxe García Pérez (Σοσιαλιστές, Ισπανία)
 
Dacian Cioloş (Renew Europe, Ρουμανία)
 
Marco Campomenosi (ID, Ιταλία)
 
Philippe Lamberts (Πράσινοι, Βέλγιο)
 
Raffaele Fitto (Συντηρητικοί, Ιταλία)
 
Manon Aubry (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Γαλλία)
 
Maroš Šefčovič, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 

Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Το κείμενο που υιοθετήθηκε (17.04.2020)
Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη τη συζήτηση στην ολομέλεια του ΕΚ με την
Ursula von der Leyen και τον Charles Michel (16.04.2020)
Ερωτήσεις και απαντήσεις: η διαδικασία συμμετοχής στην ολομέλεια από απόσταση
Η απάντηση της ΕΕ στο ξέσπασμα του κορονοϊού
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Novel Coronavirus Outbreak State of Play, and the EU’s Public
Health Response» (στα αγγλικά)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αντιμετώπιση του κορονοϊού
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

Andreas KLEINER
Press Officer / Editorial Coordinator

(+32) 2 28 32266 (BXL)
(+33) 3 881 72336 (STR)
(+32) 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu
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https://multimedia.europarl.europa.eu/el/eu-coordinated-action-to-combat-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences-opening-statements-by-council-and-commission_I189086-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/eu-coordinated-action-to-combat-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences-opening-statement-by-charles-michel-president-of-the-european-council_I189492-V_v
https://www.europarl.europa.eu/plenary/el/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587023595203&date=20200416
https://www.europarl.europa.eu/plenary/el/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587023938231&date=20200416
https://www.europarl.europa.eu/plenary/el/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587024386575&date=20200416
https://www.europarl.europa.eu/plenary/el/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587024721702&date=20200416
https://www.europarl.europa.eu/plenary/el/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587025015918&date=20200416
https://www.europarl.europa.eu/plenary/el/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587025647897&date=20200416
https://www.europarl.europa.eu/plenary/el/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587025929384&date=20200416
https://www.europarl.europa.eu/plenary/el/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587032058448&date=20200416
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20200416-0900-PLENARY_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20200416-0900-PLENARY_vd
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200325BKG75805/q-a-on-extraordinary-remote-participation-procedure/0/how-will-the-debate-technically-work
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/i-apantisi-tis-ee-ston-koronoio
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648781/IPOL_BRI(2020)648781_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648781/IPOL_BRI(2020)648781_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/coronavirus-outbreak_14903_pk
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