
 
 
 

 
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 02/04/2020 

 

Κορονοϊός: η Επιτροπή κινητοποιεί όλους τους πόρους που διαθέτει 
για να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές και μέσα βιοπορισμού 

 

Η διάσωση ανθρώπινων ζωών και η στήριξη των μέσων βιοπορισμού είναι υψίστης 
σημασίας στην οξεία κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε. Η Επιτροπή ενισχύει ακόμη 
περισσότερο την απόκρισή της και προτείνει τη θέσπιση του SURE, ενός μέσου 
αλληλεγγύης ύψους 100 δισ. ευρώ, το οποίο θα βοηθήσει τους εργαζομένους να 
διατηρήσουν τα εισοδήματά τους και τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Επίσης, προτείνει 
όλοι οι διαθέσιμοι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων να ανακατευθυνθούν για την 
αντιμετώπιση του κορονοϊού. 

Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Μόνο η πιο δυναμική απόκριση μπορεί να 
έχει αποτέλεσμα στην κρίση του κορονοϊού. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που 
διαθέτουμε. Κάθε διαθέσιμο ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα ανακατευθυνθεί για 
την αντιμετώπιση της κρίσης, όλοι οι κανόνες θα εφαρμοστούν με ευελιξία ώστε η ροή της 
χρηματοδότησης να είναι άμεση και αποτελεσματική. Με το νέο μέσο αλληλεγγύης, θα 
κινητοποιήσουμε 100 δισ. ευρώ ώστε να διαφυλαχθούν θέσεις εργασίες και οι επιχειρήσεις 
να συνεχίσουν να λειτουργούν. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα κράτη μέλη για να 
σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να προστατεύσουμε τα μέσα βιοπορισμού. Αυτό σημαίνει 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.» 

Οι γεωργοί, οι αλιείς αλλά και οι άποροι θα λάβουν και αυτοί στήριξη. Όλα αυτά τα μέτρα 
βασίζονται στον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ και θα αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο 
ευρώ. Παράλληλα, καταδεικνύουν την ανάγκη για έναν ισχυρό και ευέλικτο 
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Επιτροπή θα εργαστεί ώστε η ΕΕ να μπορεί να 
στηριχτεί σε έναν τέτοιο ισχυρό προϋπολογισμό για να ξανασταθεί στα πόδια της και να 
προχωρήσει στην πορεία για την ανάκαμψη. 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ. 

Στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμες ερωταπαντήσεις σχετικά με το SURE, το Μέσο Στήριξης 
Έκτακτης Ανάγκης και την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού 
+. Στο διαδίκτυο είναι επίσης διαθέσιμο ενημερωτικό δελτίο για το  SURE, για την 
Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού + και για την αντιμετώπιση 
του κορονοϊού από την ΕΕ. 

Τα νομικά κείμενα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού από την Επιτροπή. 
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