ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΗΣ
ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
• Χρήση κάθε δυνατότητας ευελιξίας του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης,
συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής αναστολής του - αυτό σημαίνει ότι δεν θα
υπάρχει περιορισμός στις δημόσιες δαπάνες για μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων,
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τις ΜμΕ - όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση
κρίσεων δεν θα ληφθούν υπόψη για τους δημοσιονομικούς κανόνες.
• Επενδυτική πρωτοβουλία Corona Respond Investment - για επενδύσεις 37 δισ. - τα
κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επιστρέψουν τα αχρησιμοποίητα χρήματα που
εισπράττονται από τα περιφερειακά και κοινωνικά ταμεία εάν χρησιμοποιούνται για
μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
συγχρηματοδότηση άλλων έργων από τα περιφερειακά / κοινωνικά ταμεία. Επιπλέον, θα
παρέχεται ένας εύκολος τρόπος τροποποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
• 1 δισ. εγγυήσεις του προϋπολογισμού για 100.000 ΜμΕ για την παροχή ρευστότητας μέσω του ΕΤΕ - αυτό το μέτρο θα υλοποιηθεί μέσω εθνικών μεσαζόντων οργανισμών ίδια διαδικασία με τα χρηματοπιστωτικά μέσα του προγράμματος COSME.
• Κρατικές ενισχύσεις: επιπρόσθετη στήριξη βάσει του άρθρου 107 παράγραφος (2) β έκτακτες περιστάσεις - 107 (3) β - εξαιρετικές στρεβλώσεις της οικονομίας (επί του
παρόντος μόνο για την Ιταλία).
Για να εγκρίνει τα μέτρα αυτά, η ΓΔ Ανταγωνισμού προσφέρει έγκαιρη έγκριση μέσω
ειδικής τηλεφωνικής γραμμής εφτά μέρες της εβδομάδας για παροχή συμβουλών και
προτύπων για τα διάφορα σχέδια.
• Ετοιμασία προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, εάν καταστεί απαραίτητο αυτό θα περιλαμβάνει πρόσθετα ποσά ύψους 500.000 ευρώ, τα οποία θα επιτρέψουν
στις τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια προς ΜμΕ καθώς και επιδοτούμενα δάνεια.
• Εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού επιτρέποντας ελαφρύνσεις σε σχέση με τα
τραπεζικά κεφάλαια - οι εποπτικές αρχές θα επιτρέψουν στις τράπεζες να λειτουργούν
με μειωμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις - μικρότερες είτε ποσοτικά ή ποιοτικά.
• Η χρηματοδότηση του προγράμματος Ορίζοντας 2020 αναπροσαρμόζεται προς την
έρευνα για τον ιό.

Δείτε δελτίο τύπου ημερ. 13 Μαρτίου.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
• Η ΕΚΤ θα προσφέρει φθηνό χρήμα στις τράπεζες για δανεισμό σε ΜμΕ.
• Επέκταση του προγράμματος αγοράς ομολόγων κατά 120 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος
του 2020, το οποίο θα μειώσει το κόστος των κρατικών και εταιρικών ομολόγων.

Δείτε δελτίο τύπου μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στις 12
Μαρτίου.
.

Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
• Αύξηση της χρηματοδότησης για τον τομέα της υγείας.
• 10 δισεκατομμύρια επιπλέον επενδύσεις σε ΜμΕ με ίδιους πόρους.

Ευρωομάδα (Eurogroup)
• Η Ευρωομάδα συμφωνεί με τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή την Παρασκευή (37
δισ. επενδύσεις, 8 δισ. εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ, ευελιξία όσον αφορά
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων ευελιξίας
στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης).
• Ζητεί από τον όμιλο ΕΤΕπ να αυξήσει τη στήριξη για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ σε
20 δισ. εγγυήσεις για άλλες 150.000 ΜμΕ.
• Ζητεί από την ΕΤΕπ να επιταχύνει τον αντίκτυπο των διαθέσιμων πόρων,
επιταχύνοντας τον προγραμματισμό και τη διάθεση των διαθέσιμων πόρων.
• Καλωσορίζει το πακέτο νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ / Επόπτες - βλ. πιο πάνω
• Συμφωνεί ότι οι αυτόματοι σταθεροποιητές θα λειτουργήσουν πλήρως. Αυτό σημαίνει
ότι τα χαμηλότερα έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές, καθώς και οι
υψηλότερες ανάγκες δαπανών του δημόσιου τομέα (πληρωμές ανεργίας, σύστημα
υγείας κ.λπ.) δεν θα αντισταθμιστούν με τη μείωση άλλων δαπανών ή με την επιβολή
υψηλότερων φόρων. Υψηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα θα γίνουν αποδεκτά.

Δείτε τη δήλωση της Ευρωομάδας μετά τη συνεδρία της Δευτέρας 16 Μαρτίου.

Οι Ευρωπαϊκές Οργανώσεις των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις
οποίες συμμετέχει το ΚΕΒΕ
Οι οργανώσεις των ΜμΕ χαιρετίζουν τη γενική ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην έκτακτη ανάγκη λόγω του κορωνοϊού, ιδίως την ευελιξία που επιτρέπεται στην
εφαρμογή των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Επιπλέον, οι οργανώσεις ΜμΕ ζητούν:
• Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εργαλείου πληροφόρησης που θα παρέχει αξιόπιστες
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εφοδιαστικής εντός του χώρου Σένγκεν,
ώστε οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν διασυνοριακή δραστηριότητα να
είναι σε θέση να αξιολογούν πιθανούς κινδύνους και καθυστερήσεις από τους
συνοριακούς ελέγχους κλπ. Επιπλέον, η σταθεροποίηση των διασυνοριακών αλυσίδων
αξίας πρέπει να εξασφαλιστεί το συντομότερο δυνατόν ·
• Ταχεία εφαρμογή του κανονισμού Platform2Business ώστε να αποφευχθεί το
ενδεχόμενο οι πλατφόρμες να εκμεταλλευθούν την τρέχουσα αύξηση των παρόχων
στην πλατφόρμα (π.χ. Deliveroo).
• Ταχεία εφαρμογή των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την
Παρασκευή 13 Μαρτίου και υποστηρίχθηκε από τη Eurogroup τη Δευτέρα 16 Μαρτίου
για να διασφαλίσει ότι οι δράσεις θα φτάνουν στις ΜμΕ το συντομότερο δυνατό.
• Ενθάρρυνση των κρατών μελών να δημιουργήσουν μηχανισμούς για να βοηθήσουν τις
ΜμΕ που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μέσω της ταχύτερης εφαρμογής της Οδηγίας περί
Αφερεγγυότητας.
• Αναβολή για ένα μήνα των προθεσμιών όλων των ανοιχτών δημόσιων διαβουλεύσεων
και αναβολή της δρομολόγησης νέων διαβουλεύσεων που δεν σχετίζονται άμεσα με την
κρίση του κορωνοϊού, προκειμένου να δοθεί στους ενδιαφερόμενους πρόσθετος χρόνος
για να δώσουν απόψεις, ενώ αντιμετωπίζουν επείγοντα μέτρα για αντιμετώπιση της
κρίσης του κορωνοϊού. Παράλληλα, ενθαρρύνουμε την ταχεία υϊοθέτηση και εφαρμογή
όλων των μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων.
• Προστασία της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς και ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ
των κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπιστεί από κοινού η κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, παράλληλα με την επίδειξη της αναγκαίας αλληλεγγύης.
• Επανεξέταση της στρατηγικής για τις ΜμΕ προκειμένου να εξεταστούν νέες δράσεις
λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του COVID 19 στις ΜμΕ και στην
οικονομία.
• Ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, όπως ο εξοπλισμός εξέτασης, οι μάσκες και ο
αναπνευστικός εξοπλισμός, πρέπει να παράγεται εντός της ΕΕ και να τίθεται στη διάθεση

όλων των κρατών μελών. Επιπλέον, η δημιουργία στρατηγικού αποθέματος σε επίπεδο
ΕΕ για την αντιμετώπιση μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
• Επέκταση του κανόνα που αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε 180 ημέρες: επί
του παρόντος, μετά από 90 ημέρες από την καθυστέρηση αποπληρωμής ενός δανείου,
αυτό μεταβάλλεται σε «μη εξυπηρετούμενο δάνειο» και η τράπεζα πρέπει να κατέχει
περισσότερα κεφάλαια εξ αιτίας του. Η παράταση αυτής της περιόδου σε 180 ημέρες θα
μείωνε το κόστος για τις τράπεζες και θα χαλάρωσε την πίεση τους στις εταιρείες.
• Παροχή κανόνων κρατικών ενισχύσεων που να επιτρέπουν την αποζημίωση
εισοδήματος για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που πλήττονται σκληρά από την κρίση. Σε
συνήθεις περιπτώσεις, ένα μέτρο όπως αυτό του Βελγίου (παρέχοντας ένα είδος
"επιδόματος ανεργίας" για τους επιχειρηματίες που πρέπει να κλείσουν τις επιχειρήσεις
τους λόγω "ανωτέρας βίας") δεν πρέπει να κοινοποιηθεί, καθώς μπορεί να τεθεί κάτω
από τους κανόνες de minimis.
• Όσον αφορά την Ομάδα Εργασίας των 5 Επιτρόπων, ενθαρρύνουμε την Επιτροπή να
διευκρινίσει την εντολή της, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές που
σχετίζονται με την πολιτική για τις ΜμΕ κατά την αντιμετώπιση της κρίσης. Επιπλέον,
ενθαρρύνουμε τη δημιουργία μιας "Ομάδας Εργασίας" που θα απαρτίζεται από
ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπευτικών
οργανώσεων οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, ικανών να υποστηρίξουν τις εργασίες
της Ομάδας Εργασίας και να δώσουν μια κατάλληλη κοινή απάντηση όσον αφορά την
εξεύρεση τεχνικών λύσεων ως επίσης και κοινές μεθοδολογίες βιώσιμης έρευνας που
είναι χρήσιμες για την αντιμετώπιση του COVID 19 και των επιπτώσεων του στις
επιχειρήσεις και στην κοινωνία γενικότερα.

