
 

COVID-19: «πράσινο φως» από το ΕΚ για 3 δισ. ευρώ
για την υγεία
 

Περισσότερα τεστ, βοήθεια για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό: το Κοινοβούλιο
ενέκρινε 3,08 δισ. βοήθεια από την ΕΕ την Παρασκευή.
 
Τα κονδύλια θα πρέπει  να διατεθούν απευθείας για την ενίσχυση των συστημάτων
υγείας στα κράτη μέλη της ΕΕ, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πανδημίας του
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• Κονδύλια της ΕΕ για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των συστημάτων υγείας
των κρατών μελών

• Προμήθεια και διανομή ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού σε όλη την Ευρώπη

• Το χρηματοδοτικό πακέτο περιλαμβάνει πρόσθετους πόρους, π.χ. για τη διαχείριση
των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών από την Ελλάδα
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κορονοϊού. Η πρωτοβουλία αυτή θα επιτρέψει στην ΕΕ να αγοράσει ιατροφαρμακευτικό
εξοπλισμό  που  χρειάζεται  επειγόντως,  όπως  μάσκες  και  αναπνευστήρες,  να
χρηματοδοτήσει τη διασυνοριακή μεταφορά εξοπλισμού και ασθενών, να προσλάβει
περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές για την κάλυψη περιοχών που τους χρειάζονται
σε  όλη την  ΕΕ,  καθώς και  να  βοηθήσει  τα  κράτη μέλη να  κατασκευάσουν κινητές
νοσοκομειακές μονάδες.
 
Θα διατεθούν συνολικά 3,08 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, κυρίως μέσω του
Μηχανισμού στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης (ESI) (2,7 δισ. ευρώ) και του
rescEU, (380 εκ. ευρώ).
 
Το πακέτο περιλαμβάνει πρόσθετους πόρους για τις πτήσεις επαναπατρισμού (45 εκ.
ευρώ)  μέσω  του  Μηχανισμού  Πολιτικής  Προστασίας  της  ΕΕ  για  την  επανένωση
οικογενειών που βρίσκονται αποκλεισμένες σε τρίτες χώρες, για τη χρηματοδότηση του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (3,6 εκ. ευρώ), αλλά και για την
διαχείριση από την Ελλάδα της αύξησης της πίεσης στο μεταναστευτικό/προσφυγικό
(350 εκ. ευρώ) και για την ανοικοδόμηση στην Αλβανία μετά την πρόσφατη σεισμική
δραστηριότητα (100 εκ. ευρώ).
 
Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Προϋπολογισμών του ΕΚ ζήτησαν ήδη από το Μάρτιο
να κινητοποιηθούν οι πρόσθετοι πόροι που απομένουν στον προϋπολογισμό του 2020.
 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για το πακέτο μέτρων:
 

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 1/2020 599 ψήφοι  υπέρ,  20 κατά,  77
αποχές 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2020
 

   691 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 1 αποχή
 

Κανονισμός για την τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για
την περίοδο 2014-2020464 ψήφοι υπέρ, 11 κατά, 4αποχές 
Μηχανισμός Ευελιξίας 2020 - 2020/2053(BUD)
 

   603 ψήφοι υπέρ, 18 κατά, 75 αποχές
 

Μηχανισμός Ευελιξίας 2020 - 2020/2056(BUD)
 

   665 ψήφοι υπέρ, 10 κατά, 20 αποχές
 

Περιθώριο του προϋπολογισμού για απρόβλεπτες ανάγκες 2020
 

   690 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Πρόσφατα, η Επιτροπή πρότεινε δύο σχέδια διορθωτικού προϋπολογισμού (DAB 1/2020
και 2/2020) στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου πακέτου μέτρων για τη στήριξη της μάχης
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_577
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_535
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200325IPR75810/budget-meps-call-for-bold-response-to-corona-emergency
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_577


εναντίον της εξάπλωσης του COVID-19.
 
Ο Μηχανισμός στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης (ESI) συστάθηκε το 2016
για τη διαχείριση των τεράστιων προσφυγικών ροών στην Ελλάδα.
 
Το  απόθεμαιατροφαρμακευτικού  εξοπλισμού  του  rescEU  θα  φυλαχτεί  σε  ένα  ή
περισσότερα κράτη μέλη, τα οποία θα είναι υπεύθυνα και για την αγορά του. Η Επιτροπή
θα  καλύψει  το  συνολικό  κόστος  των  προμηθειών  αυτών.  Το  Κέντρο  Συντονισμού
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών θα διαχειρίζεται τη διανομή του εξοπλισμού για να
διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθεί εκεί που είναι περισσότερο απαραίτητος.
 

Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Amending Budget No 1/2020: Support to Greece to face
migration pressure, measures to fight coronavirus and reconstruction assistance to Albania»
(στα αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Amending Budget No 2/2020 - Emergency support to the health
sector to respond to the coronavirus outbreak» (στα αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Amendment of the 2014-2020 MFF regulation: Using the global
margin for commitments to finance measures in the healthcare sector under the Emergency
Support Instrument» (στα αγγλικά)
Κορονoϊός: η Επιτροπή κινητοποιεί όλους τους πόρους της για την προστασία της
ανθρώπινης ζωής και των μέσων βιοπορισμού (δελτίο Τύπου της Επιτροπής, 2 Απριλίου
2020)
COVID-19: οι θεσμοί της ΕΕ αναλαμβάνουν δράση για την προμήθεια αναγκαίου
εξοπλισμού (δελτίο Τύπου του ΕΚ, 23 Μαρτίου 2020)
Πακέτο νομοθετικών μέτρων για την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης έκτακτης
ανάγκης (6 αρχεία, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού
2/2020)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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