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1Υγειονοµικά µέτρα

27 Μαρτίου 2020 
#Coronavirus

Συµβουλευτική οµάδα και το έργο της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε τον Μάρτιο µια οµάδα 7 ανεξάρτητων επιδηµιολόγων και ιολόγων υπό την 
προεδρία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν, µε αντιπρόεδρο την Επίτροπο Κυριακίδη. Στόχος είναι να δοθούν 
κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε επιστηµονικά τεκµηριωµένα και συντονισµένα µέτρα διαχείρισης κινδύνου 
και να παρασχεθούν συµβουλές σχετικά µε: 

τα µέτρα αντιµετώπισης σε όλα τα κράτη µέλη

τα κενά στην κλινική διαχείριση

την κατά προτεραιότητα ιεράρχηση της υγειονοµικής περίθαλψης, της πολιτικής προστασίας και άλλων πόρων 

τα µέτρα πολιτικής για τις µακροπρόθεσµες συνέπειες του κοροναϊού

Με βάση τις επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και κατόπιν ενηµέρωσης από την οµάδα, η 
Επιτροπή δηµοσίευσε στις 19 Μαρτίου συστάσεις σχετικά µε κοινοτικά µέτρα 
(όπως η κοινωνική αποµόνωση) και στρατηγικές διαγνωστικής εξέτασης.

Αύξηση της παραγωγής µέσων ατοµικής προστασίας 
(ΜΑΠ)

Η Επιτροπή λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσει τον 
επαρκή εφοδιασµό µε µέσα ατοµικής προστασίας σε όλη την Ευρώπη. 
Συνεργάζεται στενά µε τα κράτη µέλη για να αξιολογήσει το διαθέσιµο 
απόθεµα ΜΑΠ στην ΕΕ, την παραγωγική ικανότητα και τις 
προβλεπόµενες ανάγκες .

COVID-19
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Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης σύσταση για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης και την 
εποπτεία της αγοράς . Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί ο εφοδιασµός των αρχών πολιτικής 
προστασίας µε ορισµένους τύπους µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ), χωρίς να θίγονται τα 
πρότυπα υγείας και ασφάλειας.

Η Επιτροπή συζητά µε τη βιοµηχανία για τον τρόπο µετατροπής των γραµµών παραγωγής 
για την παροχή περισσότερων ΜΑΠ. Για παράδειγµα, οι κατασκευαστές κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων ενδέχεται να είναι σε θέση να κατασκευάσουν µάσκες.
Κατόπιν επείγοντος αιτήµατος της Επιτροπής, οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί 
τυποποίησης και τα εθνικά µέλη τους προσφέρουν δωρεάν τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
για ιατρικές προµήθειες . Αυτό θα επιτρέψει στους παραγωγούς να διαθέσουν 
ταχύτερα στην αγορά συσκευές υψηλής απόδοσης.

Απαιτούµενες άδειες εξαγωγής για τα µέσα ατοµικής προστασίας

ει 

Οι εξαγωγές των µέσων ατοµικής προστασίας εκτός της ΕΕ υπόκεινται πλέον σε 
άδεια εξαγωγής που χορηγείται από τα κράτη µέλη. Στο πλαίσιο αυτού του 
προσωρινού µέτρου, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν άδειες όταν δεν υπάρχ 
απειλή για τη διαθεσιµότητα αυτών των µέσων στην Ένωση ή για ανθρωπιστικούς 
λόγους. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εξαιρεθεί από την απαίτηση άδειας.

Η Επιτροπή έχει δροµολογήσει 4 κοινές συµβάσεις για µέσα ατοµικής προστασίας µε 
τα κράτη µέλη:

28 Φεβρουαρίου: πρόσκληση υποβολής προσφορών για µάσκες

17 Μαρτίου: δύο προσκλήσεις υποβολής προσφορών, η πρώτη για µάσκες προσώπου, γάντια, 
γυαλιά, ασπίδες προσώπου, χειρουργικές µάσκες και στολές, και η δεύτερη για  αναπνευστήρες

19 Μαρτίου: κοινή σύµβαση για διαγνωστικά µέσα 

Στις 24 Μαρτίου οι παραγωγοί υπέβαλαν προσφορές που κάλυπταν, ακόµη και υπερέβαιναν, τις 
ποσότητες που ζήτησαν τα 25 κράτη µέλη τα οποία συµµετείχαν στις δύο πρώτες προαναφερόµενες 
προσκλήσεις.

Η Επιτροπή θα δηµιουργήσει ένα απόθεµα ιατρικού εξοπλισµού, όπως αναπνευστήρες και 
προστατευτικές µάσκες που θα διανέµονται εκεί όπου υπάρχει περισσότερη ανάγκη. Αυτό θα επιτευχθεί 
µέσω του µηχανισµού πολιτικής προστασία της ΕΕ RescEU.

2Μέτρα για τα σύνορα και την κινητικότητα

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά µε τα µέτρα διαχείρισης 
των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της 
διαθεσιµότητας εµπορευµάτων και βασικών υπηρεσιών
> Εγκρίθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ στις 17 Μαρτίου
Προσωρινός περιορισµός µη αναγκαίων ταξιδιών στην ΕΕ (30 
ηµέρες) µε εξαιρέσεις για συγκεκριµένες κατηγορίες ταξιδιωτών. 

> Εγκρίθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ στις 17 Μαρτίου

ΕΕ
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3Οικονοµικά µέτρα

Κινητοποίηση του προϋπολογισµού της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη 
διάσωση θέσεων εργασίας και τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση 

Ο Όµιλος ΕΤΕπ θα έχει ως στόχο τη δηµιουργία πρόσθετων επενδύσεων ύψους 20 δισ. 
ευρώ σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, εν µέρει µε τη χρήση ιδίων κεφαλαίων και εν 
µέρει µε την στήριξη του προϋπολογισµού της ΕΕ.

TH Επιτροπή θα διαθέσει 1 δισ. ευρώ εγγύηση από τον προϋπολογισµό της ΕΕ για το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (EΤΕπ), ώστε να µπορεί να παρέχει ρευστότητα στις 
ΜΜΕ, κινητοποιώντας 8 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τουλάχιστον  100 000 επιχειρήσεις

Η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιµετώπιση του Κοροναϊού 
Εγκρίθηκε η πρόταση της Επιτροπής για επενδυτική πρωτοβουλία ύψους 37 
δισ. ευρώ. Αποτελείται από µη χρησιµοποιηθέντα κονδύλια της πολιτικής για 
τη συνοχή και περιλαµβάνει την επίσπευση των δαπανών και την 
ανακατεύθυνσή τους στον αγώνα κατά του κοροναϊού:

Μέτρα ρευστότητας για τη στήριξη των ΜΜΕ που δέχονται ισχυρό πλήγµα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τις πράσινες λωρίδες
Στις 23 Μαρτίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά 
µε τις «πράσινες λωρίδες» προς τα κράτη µέλη για την διασφάλιση ταχείας 
και συνεχούς ροής εµπορευµάτων σε ολόκληρη την ΕΕ και την 
αποφυγή συµφόρησης σε βασικά σηµεία διέλευσης των εσωτερικών 
συνόρων.

Επαναπατρισµός των πολιτών της ΕΕ

Μέχρι στιγµής έχουν επαναπατριστεί χιλιάδες πολίτες από την 
Κίνα, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ, το Μαρόκο, την Τυνησία και τη Γεωργία 
και προσεχώς από πολλές περισσότερες χώρες, χάρη στην 
υλικοτεχνική και οικονοµική υποστήριξη της ΕΕ, και οι 
επαναπατρισµοί συνεχίζονται.

Στήριξη των αεροπορικών εταιρειών

Η ΕΕ έχει συµφωνήσει σε νοµοθεσία σύµφωνα µε την οποία οι αεροπορικές 
εταιρείες δεν θα εκτελούν «πτήσεις φαντάσµατα» για να συµµορφώνονται 
µε τον κανόνα «απώλεια σε περίπτωση µη χρήσης» («use-it-or lose-it»),  που 
υποχρεώνει τους αεροµεταφορείς να χρησιµοποιούν το 80 % των 
χρονοθυρίδων που τους έχουν παραχωρηθεί προκειµένου να τις 
διατηρήσουν το επόµενο έτος.

Στις 26 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες καλώντας τα 
κράτη µέλη της ΕΕ να στηρίξουν τις εµπορευµατικές αεροµεταφορές 
κατά τη διάρκεια της κρίσης του κοροναϊού. Οι οδηγίες συνιστούν 
επιχειρησιακές και οργανωτικές αλλαγές ώστε να διασφαλιστούν οι 
συνεχείς ροές των αναγκαίων µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων των 
ιατρικών προµηθειών και του προσωπικού.
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Μέσα σε λίγες µέρες από την έναρξη ισχύος των νέων προσωρινών κανόνων, η 
Επιτροπή εξέδωσε πολυάριθµες αποφάσεις για την έγκριση εθνικών µέτρων από 
διαφορετικά κράτη µέλη, όπως τα καθεστώτα εγγυήσεων για τις επιχειρήσεις και 
τα κονδύλια για τη στήριξη της παραγωγής και τον εφοδιασµό σε 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και µάσκες.

Η κύρια δηµοσιονοµική αντιµετώπιση του κοροναϊού θα προέλθει από τους εθνικούς προϋπολογισµούς των 
κρατών µελών. Η Επιτροπή έχει θεσπίσει προσωρινούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε οι 
κυβερνήσεις να µπορούν να παρέχουν ρευστότητα στην οικονοµία για τη στήριξη των πολιτών και των 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και για τη διάσωση των θέσεων εργασίας στην ΕΕ.

περίπου 8 δισ. ευρώ από τα µη δαπανηθέντα κονδύλια της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ, τα οποία τα κράτη µέλη µπορούν να 
κρατήσουν αντί να τα επιστρέψουν στην ΕΕ 

Συγχρηµατοδότηση ύψους 29 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισµό της ΕΕ

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να 
χρησιµοποιούν για τις συναφείς µε τον κοροναϊό δαπάνες έως 28 δισ. 
ευρώ που έχουν διατεθεί για δαπάνες στο πλαίσιο της διαρθρωτικής 
χρηµατοδότησης 2014-2020, αλλά δεν έχουν ακόµη ανατεθεί σε έργα.

Ταµείο Αλληλεγγύης της ΕΕ

Μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ταµείο 
Αλληλεγγύης της ΕΕ θα είναι πλέον σε θέση να παρέχει στήριξη 
στα κράτη µέλη που πλήττονται από κρίσεις δηµόσιας υγείας, όπως 
αυτή που προκλήθηκε από τον κοροναϊό.

Κρατικές ενισχύσεις

Ευελιξία του ευρωπαϊκού δηµοσιονοµικού πλαισίου 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε τη «ρήτρα διαφυγής» για να καταστεί δυνατή η παροχή 
έκτακτης δηµοσιονοµικής στήριξης. Αυτό θα επιτρέψει να εφαρµόζονται οι δηµοσιονοµικοί µας 
κανόνες µε µέγιστη ευελιξία ώστε να βοηθήσουµε τις εθνικές κυβερνήσεις να στηρίξουν 
οικονοµικά τα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης και τις επιχειρήσεις, καθώς και να διατηρήσουν 
τις θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Αντίδραση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του 
κοροναϊού

Τα οικονοµικά µέτρα της Επιτροπής θα συµπληρώσουν το ποσό των 750 δισ. ευρώ του έκτακτου 
προγράµµατος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδηµίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας για την αγορά ιδιωτικών και δηµόσιων τίτλων κατά τη διάρκεια της κρίσης, επιπλέον του 
προγράµµατος ύψους 120 δισ. ευρώ που είχε αποφασιστεί προηγουµένως.

Έλεγχος των ξένων άµεσων επενδύσεων

Στις 25 Μαρτίου η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραµµές για να 
βοηθήσει τα κράτη µέλη να ελέγχουν τις ξένες άµεσες επενδύσεις και την 
απόκτηση ελέγχου σε επιχειρήσεις ή την επιρροή σε αυτές. Στόχος είναι η 
προστασία των ζωτικής σηµασίας ευρωπαϊκών περιουσιακών 
στοιχείων και της τεχνολογίας στην παρούσα κρίση. 
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4Προώθηση της έρευνας, περιλαµβανοµένης της έρευνας για ένα εµβόλιο

Η Επιτροπή έχει κινητοποιήσει ποσό που φτάνει τα 140 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη εµβολίων, νέων 
θεραπειών, διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών συστηµάτων για την πρόληψη της εξάπλωσης του κοροναϊού 
και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. 

Επιλέχθηκαν 17 έργα, µε τη συµµετοχή  136 ερευνητικών οµάδων , τα οποία θα λάβουν 
47,5 εκατ. ευρώ από το πρόγραµµα της ΕΕ «Ορίζων 2020» για τη χρηµατοδότηση της έρευνας 
και της καινοτοµίας.

Η Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα δροµολόγησε µια πρόταση 
υποβολής προσφορών έκτακτης ανάγκης µε χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα 
«Ορίζων 2020» ύψους έως και 45 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα πρέπει να 
συµπληρωθεί από την φαρµακευτική βιοµηχανία.

Η Επιτροπή προσέφερε στην CureVac , έναν εξαιρετικά καινοτόµο ευρωπαϊκό 
παρασκευαστή εµβολίων, υποστήριξη ύψους έως και 80 εκατ. ευρώ υπό µορφή 
εγγύησης της ΕΕ για δάνειο από την ΕΤΕπ. Η εταιρεία έχει ως στόχο να δροµολογήσει 
κλινικές δοκιµές για εµβόλιο έως τα τέλη Ιουνίου 2020.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος επιτάχυνσης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Καινοτοµίας, 
η πρόσκληση υποβολής προσφορών ύψους 164 εκατ. ευρώ προσέλκυσε σηµαντικό 
αριθµό νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ µε καινοτοµίες που θα µπορούσαν επίσης να 
συµβάλουν στην αντιµετώπιση της πανδηµίας. 

5Καταπολέµηση της παραπληροφόρησης
Η Επιτροπή είναι σε στενή επαφή µε τις πλατφόρµες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης . Όλες οι µεγάλες 

πλατφόρµες έλαβαν µέτρα για την προώθηση έγκυρου περιεχοµένου και τον υποβιβασµό ή την αφαίρεση 
του παραπλανητικού, παράνοµου και βλαβερού περιεχοµένου, όπως είναι για παράδειγµα οι θεωρίες 
συνωµοσίας σχετικά µε την προέλευση του ιού ή η εικαζόµενη σκόπιµη εξάπλωσή του. 

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Βιέρα Γιούροβα πραγµατοποιεί συναντήσεις µε τις 
εταιρείες Google, Facebook, Twitter, Microsoft και άλλες για να συζητήσει για τα µέτρα 
που έχουν ληφθεί και την ανάληψη περαιτέρω δράσης.

Μέχρι στιγµής, περισσότερες από 110 αφηγήσεις παραπληροφόρησης σχετικά µε 
τον κοροναϊό αποκαλύφθηκαν, δηµοσιεύτηκαν και διορθώθηκαν στον ιστοτόπο 
www.EUvsDisinfo.eu . 

Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης συνεργάζονται στενά µε άλλα 
θεσµικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη, µεταξύ άλλων µέσω του συστήµατος έγκαιρης 
προειδοποίησης που δηµιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2019, καθώς και µε διεθνείς εταίρους 
από την G7 και το ΝΑΤΟ.

Επικαιροποιηµένες και επαληθευµένες πληροφορίες διατίθενται στον ιστοτόπο 
της Επιτροπής για την αντιµετώπιση του κοροναϊού.
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