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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  
ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

 
 - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ SURE ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

 

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ SURE 

Τι είναι το SURE και γιατί το προτείνει η Επιτροπή; 

Το νέο μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (SURE – Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) αποσκοπεί 
στην προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία 
του κορωνοϊού. Θα παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή, ύψους έως 100 δισ. ευρώ συνολικά, υπό 
μορφή δανείων χορηγούμενων με ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ προς τα κράτη μέλη. Τα δάνεια 
αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντεπεξέλθουν σε τυχόν αιφνίδια αύξηση των δημόσιων 
δαπανών για τη διατήρηση της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα 
κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία ή την επέκταση 
εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου και άλλων παρόμοιων μέτρων που έχουν θεσπίσει για 
τους αυτοαπασχολούμενους ως απάντηση στην τρέχουσα πανδημία του κορωνοϊού. 

Τι είναι τα συστήματα μειωμένου ωραρίου; 

Τα συστήματα μειωμένου ωραρίου είναι προγράμματα τα οποία, υπό ορισμένες περιστάσεις, 
επιτρέπουν στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να μειώσουν προσωρινά 
τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων τους, στους οποίους παρέχεται εισοδηματική στήριξη από το 
κράτος για τις ώρες που δεν εργάστηκαν. Παρόμοια συστήματα εφαρμόζονται για την 
αναπλήρωση του εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων. 

Το μέσο SURE θα παράσχει πρόσθετη στήριξη από την ΕΕ για τη χρηματοδότηση των 
συστημάτων μειωμένου ωραρίου των κρατών μελών, και άλλων παρόμοιων μέτρων, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην προστασία των θέσεων εργασίας. 

Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη κάποια μορφή εθνικού συστήματος μειωμένου ωραρίου. 

Γιατί η Επιτροπή επικεντρώνεται στη στήριξη των συστημάτων μειωμένου ωραρίου; 

Το μέσο SURE αποτελεί απλώς ένα στοιχείο της συνολικής στρατηγικής της Επιτροπής για την 
προστασία των πολιτών και για τον μετριασμό των εξαιρετικά αρνητικών κοινωνικοοικονομικών 
συνεπειών της πανδημίας. 
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Πολλές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αναγκάζονται να αναστείλουν προσωρινά ή να 
μειώσουν σημαντικά τις δραστηριότητές τους και το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων τους. Με 
την αποφυγή των άσκοπων απολύσεων, τα συστήματα μείωσης του ωραρίου μπορούν να 
αποτρέψουν τις σοβαρότερες και πιο μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες ενός προσωρινού 
κλυδωνισμού για την οικονομία και την αγορά εργασίας στα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτόν, 
συμβάλλουν στη διατήρηση των εισοδημάτων των οικογενειών και στη διατήρηση της 
παραγωγικής ικανότητας και του ανθρώπινου κεφαλαίου των επιχειρήσεων και της οικονομίας 
συνολικά. 

Πόσα κεφάλαια θα διατεθούν στην ΕΕ συνολικά και πόσα στα επιμέρους κράτη μέλη; 

Μπορούν να διατεθούν έως και 100 δισ. ευρώ συνολικής χρηματοδοτικής συνδρομής σε όλα τα 
κράτη μέλη. 

Δεν υπάρχουν προκαθορισμένα κονδύλια για τα κράτη μέλη. 

Με ποιον τρόπο η Επιτροπή θα εξασφαλίσει και θα παράσχει χρηματοδότηση για το 
μέσο SURE; 

Η χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του μέσου SURE θα λάβει τη μορφή δανείου από την ΕΕ 
προς τα κράτη μέλη που ζητούν στήριξη. 

Για τη χρηματοδότηση των δανείων προς τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα προσφύγει σε δανεισμό 
από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα χορηγεί τα δάνεια στα κράτη 
μέλη υπό ευνοϊκούς όρους. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα επωφεληθούν από την ισχυρή 
πιστοληπτική αξιολόγηση της ΕΕ και το χαμηλό κόστος δανεισμού. 

Τα δάνεια θα υποστηρίζονται από ένα σύστημα εθελοντικών εγγυήσεων τις οποίες τα κράτη μέλη 
θα αναλαμβάνουν έναντι της ΕΕ. Το μέσο θα αρχίσει να λειτουργεί μόλις όλα τα κράτη μέλη 
δεσμευθούν για τις εν λόγω εγγυήσεις. 

Πώς θα αποφασιστούν οι όροι κάθε δανείου; 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα εν λόγω δάνεια για να χρηματοδοτήσουν 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας για μισθωτούς ή παρόμοια μέτρα για τους 
αυτοαπασχολούμενους. 

Κατόπιν αιτήματος χρηματοδοτικής συνδρομής από κράτος μέλος, η Επιτροπή διαβουλεύεται με το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για να εξακριβώσει την έκταση της αύξησης των δημόσιων δαπανών 
που συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία ή την επέκταση συστημάτων μείωσης του ωραρίου και 
παρόμοιων μέτρων για τους αυτοαπασχολουμένους. Η διαβούλευση αυτή θα βοηθήσει την 
Επιτροπή να αξιολογήσει δεόντως τους όρους του δανείου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού, της 
μέγιστης μέσης διάρκειας, της τιμολόγησης και των τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής. 

Με βάση τη διαβούλευση, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση απόφασης στο Συμβούλιο για την 
παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής. 

Μόλις εγκριθεί, η χρηματοδοτική συνδρομή θα λάβει τη μορφή δανείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
προς το κράτος μέλος που ζητεί στήριξη. 
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Πώς θα λειτουργεί το σύστημα των εγγυήσεων; 

Τα δάνεια που παρέχονται σε ένα κράτος μέλος στο πλαίσιο του μέσου SURE θα συνοδεύονται από 
σύστημα εθελοντικών εγγυήσεων από τα κράτη μέλη. Το σύστημα αυτό θα επιτρέψει στην 
Επιτροπή να διευρύνει τον όγκο των δανείων που μπορούν να χορηγηθούν στα κράτη μέλη. 

Το εν λόγω σύστημα εγγυήσεων είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί η αναγκαία ικανότητα, με 
ταυτόχρονη εξασφάλιση της συνετής χρηματοδότησης του μέσου SURE. 

Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται ένα ελάχιστο ποσό ανάληψης υποχρεώσεων (δηλ. 25 % του 
μέγιστου ποσού των δανείων ύψους 100 δισ. ευρώ). 

Πώς σχετίζεται το μέσο αυτό με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αντασφάλισης Ανεργίας, που 
είχε ανακοινωθεί παλαιότερα; 

Στην ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται η συντονισμένη οικονομική της απόκριση στην 
πανδημία του κορωνοϊού, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να επιταχύνει την εκπόνηση της νομοθετικής 
της πρότασης για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Αντασφάλισης Ανεργίας. 

Το μέσο SURE είναι η υλοποίηση, σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Αντασφάλισης Ανεργίας και έχει σχεδιαστεί ειδικά για την άμεση αντίδραση στις προκλήσεις που 
θέτει η πανδημία του κορωνοϊού. 

Δεν αποκλείει, σε καμία περίπτωση, τη θέσπιση ενός μελλοντικού μόνιμου συστήματος 
αντασφάλισης της ανεργίας. 

Ποια είναι τα επόμενα βήματα; 

Η πρόταση της Επιτροπής για το μέσο SURE θα πρέπει να εγκριθεί με ταχείες διαδικασίες από το 
Συμβούλιο. 

Το νέο μέσο θα είναι προσωρινού χαρακτήρα. Η διάρκεια και το πεδίο εφαρμογής του 
περιορίζονται στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Περισσότερες πληροφορίες 

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που υποβάλλει η Επιτροπή 

Δελτίο Τύπου: Κορωνοϊός: η Επιτροπή κινητοποιεί όλους τους πόρους της για την προστασία της 
ανθρώπινης ζωής και των μέσων βιοπορισμού 

Ενημερωτικό δελτίο: Στήριξη των κρατών μελών για την προστασία των εργαζομένων και των 
θέσεων εργασίας – SURE 

Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή παρουσιάζει μια ευρωπαϊκή συντονισμένη αντίδραση για την 
αντιστάθμιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού 

Αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_regulation.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_582
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en


 
 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

 

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Ποιος είναι ο στόχος της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων της ΕΕ για την Αντιμετώπιση του 
Κορωνοϊού; 

Η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού θα επιδιώξει να κινητοποιήσει 
όλους τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς πόρους της ΕΕ για την παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης στα κράτη μέλη. ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιδράσουν άμεσα στην κρίση του 
κορωνοϊού και στον μακροπρόθεσμο αντίκτυπό της. Αυτό περιλαμβάνει προκαταβολές, τον 
αναπροσανατολισμό των κονδυλίων συνοχής και την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για τη 
διοχέτευση των χρημάτων εκεί όπου είναι περισσότερο απαραίτητα και το συντομότερο δυνατόν. 

Για να καταστούν διαθέσιμα τα χρήματα για την καταπολέμηση της κρίσης, η Επιτροπή προτείνει 
την ταχεία κινητοποίηση ταμειακών αποθεμάτων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (ΕΔΕΤ) — τα κονδύλια που διαθέτει η ΕΕ στο πλαίσιο της συνοχής. Με τον τρόπο αυτόν, 
θα παρασχεθεί άμεση ρευστότητα στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Η χρηματοδότηση 
θα συμβάλει στην εμπροσθοβαρή χρήση των μη διατεθέντων ακόμη χρηματοδοτικών πόρων 
ύψους 37 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020, παρέχοντας κατ' αυτόν τον τρόπο μια πολύ 
αναγκαία ώθηση στις οικονομικές επενδύσεις. 

Η Επιτροπή καθιστά επίσης επιλέξιμες στο πλαίσιο των κανόνων της πολιτικής συνοχής όλες τις 
δαπάνες για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Θα εφαρμόσει επίσης τους κανόνες για 
τις δαπάνες συνοχής με τη μέγιστη ευελιξία, επιτρέποντας έτσι στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν 
τα κονδύλια για να χρηματοδοτήσουν μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης. Η προσέγγιση αυτή 
συνεπάγεται επίσης μεγαλύτερη ευελιξία ανακατανομής των χρηματοδοτικών πόρων εκ μέρους 
των χωρών, ώστε τα χρήματα να δαπανώνται στους τομείς στους οποίους είναι περισσότερο 
αναγκαία: στον τομέα της υγείας, για τη στήριξη των ΜΜΕ και για την αγορά εργασίας. 

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης της 
ΕΕ —του εργαλείου της ΕΕ για τη στήριξη των χωρών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές— 
για τη στήριξη των κρατών μελών που βρίσκονται σε αυτή την έκτακτη κατάσταση. 

Πρωταρχικός στόχος είναι να αξιοποιηθεί το πλήρες χαρτοφυλάκιο των χρηματοδοτικών 
δυνατοτήτων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ 
—με τη μέγιστη ευελιξία, τον ελάχιστο πρόσθετο διοικητικό φόρτο και το ταχύτερο δυνατόν.   

Σε τι συνίσταται η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού; 

Η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη 
αξιοποιούν στο έπακρο τα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ για να αντιμετωπίσουν τις 
επιπτώσεις που σχετίζονται με την κρίση του κορωνοϊού. Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα δυνατά 
μέσα —στο πλαίσιο του υφιστάμενου προϋπολογισμού της ΕΕ— για τη στήριξη των χωρών της ΕΕ 
κατά την αντιμετώπιση αυτής της άνευ προηγουμένου κατάστασης. 

Αποτελείται από τρία κύρια σκέλη: 

1)   37 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών δημοσίων επενδύσεων 
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Προκειμένου να ανακατευθυνθούν τάχιστα 37 δισ. ευρώ άμεσων ευρωπαϊκών δημόσιων 
επενδύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορωνοϊού, η Επιτροπή 
προτείνει να μην ζητηθεί από τα κράτη μέλη να επιστρέψουν τα μη δαπανηθέντα ποσά 
προχρηματοδότησης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για το 2019. Τα κράτη 
μέλη θα έπρεπε κανονικά να επιστρέψουν συνολικά έως τα τέλη Ιουνίου 2020 περίπου 8 δισ. ευρώ 
από τη μη χρησιμοποιηθείσα προχρηματοδότηση που έλαβαν για το 2019. Τώρα θα τους επιτραπεί 
να κατακρατήσουν αυτά τα κεφάλαια, που θα τους προσφέρουν απόθεμα ρευστότητας ύψους 
περίπου 8 δισ. ευρώ, το οποίο θα τους επιτρέψει να επιταχύνουν τις επενδύσεις που σχετίζονται με 
την έξαρση της νόσου COVID-19. 

Δεδομένων των μέσων συντελεστών συγχρηματοδότησης στα κράτη μέλη, αυτά τα περίπου 8 δισ. 
ευρώ θα μπορέσουν, σε συνδυασμό με τη συγχρηματοδότηση περίπου 29 δισ. ευρώ από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, να κινητοποιήσουν συνολική στήριξη 37 δισ. ευρώ από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Δεν θα απαιτηθούν χρήματα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και η 
ιδιαίτερα αναγκαία αυτή ρευστότητα θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για τη διάσωση ανθρώπινων 
ζωών, για τη στήριξη των επιχειρήσεων και για πολλά άλλα ακόμη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα 
έχουν τη δυνατότητα να ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση με απλό τρόπο, ώστε να 
αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τυχόν πρόσθετα μη διατεθέντα κεφάλαια από την 
πολιτική συνοχής για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού, στους τομείς όπου ο 
αντίκτυπος είναι ισχυρότερος. 

Εκτός από την ανακούφιση των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών και τη στήριξη των 
συστημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε καιρούς κρίσης, το μέτρο αυτό θα βοηθήσει 
επίσης τα κράτη μέλη να επισπεύσουν τη χρήση των μη διατεθέντων ακόμη χρηματοδοτικών 
πόρων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Αυτό θα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην 
οικονομία.  

2)   Μέγιστη ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις δαπάνες 

Για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να βασίζονται πλήρως στη στήριξη από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης, η Επιτροπή προτείνει να καταστούν οι 
σχετικές με τον κορωνοϊό δαπάνες επιλέξιμες στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. Με τον 
τρόπο αυτό οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης θα καταστούν επιλέξιμες. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη θα μπορούν: 

 Να χρησιμοποιήσουν κεφάλαια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να τα επενδύσουν στα συστήματα υγείας: αγορά 
εξοπλισμού υγείας και μέσων προστασίας, πρόληψη νόσων, ηλεκτρονική υγεία, 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων αναπνευστήρων, μασκών και ανάλογου 
εξοπλισμού), διασφάλιση του εργασιακού περιβάλλοντος στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης και εξασφάλιση της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων σε υγειονομική 
περίθαλψη. 

 Να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για να βοηθήσουν τις 
επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τους βραχυπρόθεσμους οικονομικούς κλυδωνισμούς που 
συνδέονται με την κρίση του κορωνοϊού, για παράδειγμα, με κεφάλαια κίνησης για τις ΜΜΕ, 
με ειδική προσοχή στους τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση. 

 Να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την προσωρινή στήριξη των 
εθνικών προγραμμάτων μερικής απασχόλησης που συμβάλλουν στην άμβλυνση των 
επιπτώσεων του κλυδωνισμού. 
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 Να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για να διασφαλίσουν το 
εισόδημα των αλιέων και των υδατοκαλλιεργητών που πλήττονται από την κρίση. 

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν διαθέσει σε έργα έως και 28 δισ. ευρώ 
από τα διαρθρωτικά κεφάλαια, τα οποία προέρχονται από τα εθνικά τους κονδύλια για την περίοδο 
2014-2020, θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την ως άνω πρόσθετη ευελιξία για να κατευθύνουν 
τα μη χρησιμοποιηθέντα αυτά κεφάλαια στην αντιμετώπιση της κρίσης. 

Επιπλέον, η Επιτροπή θα εφαρμόζει με μέγιστη ευελιξία τους κανόνες για τις δαπάνες συνοχής της 
ΕΕ προκειμένου να επιταχύνει την υλοποίηση στην πράξη. Με αυτά τα μέτρα, η Επιτροπή θα 
διασφαλίσει ότι οι χώρες της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πλήρες χαρτοφυλάκιο των 
χρηματοδοτικών επιλογών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την κάλυψη των τρεχουσών 
αναγκών τους. 

3)   Πρόσβαση στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, η Επιτροπή προτείνει να συμπεριληφθούν οι κρίσεις στον 
τομέα της δημόσιας υγείας στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που χρηματοδοτούνται από το 
Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ. Επί του παρόντος, το ταμείο βοηθά τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν 
διάφορες φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς, καταιγίδες και 
ξηρασία. 

Με το σημερινό μέτρο θα διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη που έχουν υποστεί τα ισχυρότερα 
πλήγματα θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρόσθετη στήριξη ύψους έως 800 εκατ. ευρώ. 

Η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να παράσχει διοικητική υποστήριξη στα κράτη μέλη, εάν χρειαστεί. 

Πρόκειται για νέα κονδύλια; 

Με την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προτείνει την κινητοποίηση όλων των υφιστάμενων πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ στον 
τομέα της συνοχής για τη στήριξη των κρατών μελών στον αγώνα τους κατά της πανδημίας 
COVID-19. 

Τα περίπου 8 δισ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί στα κράτη μέλη. Οι χώρες της ΕΕ θα έχουν πλέον 
τη δυνατότητα να τα κατακρατήσουν για να καλύψουν δαπάνες που συνδέονται με τον κορωνοϊό. 
Συνδυάζοντας το ποσό αυτό με τα κεφάλαια των ταμείων συνοχής της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα είναι 
σε θέση να κατευθύνουν υπερτριπλάσιο ποσό εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίο: στην 
υποστήριξη του τομέα της υγείας και στην παροχή βοήθειας σε όσους έχουν πληγεί περισσότερο 
από την κρίση. 

Αυτό θα γίνει σε βάρος της πολιτικής συνοχής; 

Σε καμία περίπτωση. Καθιστώντας τα ποσά αυτά διαθέσιμα σήμερα και με ευέλικτο τρόπο, η 
Επιτροπή μεριμνά ώστε η χρηματοδότηση να κατευθυνθεί εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία. 

Επιπλέον, η πρόταση θα δημιουργήσει συνθήκες ικανές να επισπεύσουν την εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ, κατευθύνοντας τα κονδύλια εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία. Τα 
κράτη μέλη της ΕΕ θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα προτεινόμενα κονδύλια για να  
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τροφοδοτήσουν την εθνική συγχρηματοδότηση έργων, την οποία θα έπρεπε κανονικά να 
διαθέσουν από τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς. Έτσι θα μειωθεί η πίεση στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς. 

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να δαπανηθούν τα ποσά; 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή κρίση, η οποία απαιτεί, επομένως, μια 
πρωτοφανή απόκριση. 

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα τη νομοθετική της πρόταση. Ενόψει των περιστάσεων, η Επιτροπή 
καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να επισπεύσουν την έγκριση της πρότασης 
αυτής, ώστε να μπορέσει να εκδοθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων. Το μέγεθος της 
πρόκλησης απαιτεί συλλογική ανάλογη αντίδραση. 

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή έχει ήδη συστήσει ειδική ομάδα για τον συντονισμό των εργασιών με τα 
κράτη μέλη, για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων αναγκών των κρατών μελών και τη 
συνδρομή τους. Η εν λόγω ειδική ομάδα καθώς και οι άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής θα τεθούν 
αμέσως στη διάθεση των πλέον θιγόμενων κρατών μελών και θα συνεργαστούν μαζί τους για την 
εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην πρωτοβουλία.  

Στόχος είναι να αξιοποιηθούν στην πράξη τα χρήματα, το συντομότερο δυνατό, το αργότερο κατά 
τις προσεχείς εβδομάδες. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη 
αυτού του στόχου. 

Θα εφαρμοστούν οι συνήθεις κανόνες της πολιτικής συνοχής ή θα προτιμηθεί η 
ενεργοποίηση των ρητρών έκτακτης ανάγκης; 

Η παρούσα πρόταση θα εφαρμοστεί με την τροποποίηση των κανόνων βάσει των οποίων 
διατίθενται τα κονδύλια συνοχής της ΕΕ (κανονισμός περί κοινών διατάξεων, κανονισμός για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας).  

Εάν τα κράτη μέλη χρειαστεί να τροποποιήσουν τα εθνικά τους επιχειρησιακά προγράμματα, η 
Επιτροπή θα διευκολύνει το έργο αυτό. Ο στόχος είναι η ταχεία αποδέσμευση και διάθεση των 
κεφαλαίων. 

Ποια θα είναι η κατανομή των κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών; 

Οι εθνικές πιστώσεις θα εξαρτηθούν από τα ποσά που όφειλαν να επιστρέψουν τα κράτη μέλη 
στην Επιτροπή το τρέχον έτος. Εξαρτώνται από το ύψος του κονδυλίου συνοχής και από την 
ταχύτητα εφαρμογής.  
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 * Εξαιρείται το Interreg. Καλυπτόμενα ταμεία του ESI: ETΠA, Ταμείο Συνοχής, ΕΚΤ&ΠΑΝ, ΕΤΘΑ 

** Σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης, ο ΚΚΔ εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 
κλείσιμο του προγράμματος 

*** Για τα κράτη μέλη που δεν έχουν εναπομένοντα ποσά, αυτό οφείλεται στο ότι το ποσοστό 
επιλογής των έργων προσέγγισε ή υπερέβη το 100 % πριν από την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για 
την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (CRII). 

 Η στήριξη από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ θα αποφασίζεται κατά περίπτωση. 

Τι σημαίνουν οι αριθμοί στις διάφορες στήλες; 

Ο πίνακας περιλαμβάνει τέσσερις στήλες: 

 Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει τα μη δαπανηθέντα ποσά των προχρηματοδοτήσεων από τα 
ταμεία συνοχής της ΕΕ, τα οποία θα έπρεπε τα κράτη μέλη κανονικά να επιστρέψουν στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ έως τα τέλη Ιουνίου του 2020. 

 Η δεύτερη στήλη αντιπροσωπεύει τη συγχρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
που θα ήταν διαθέσιμη εάν –όπως συνέστησε η Επιτροπή– τα ποσά της πρώτης στήλης 
χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης του κοροναϊού. Ο λόγος μεταξύ 
της πρώτης και της δεύτερης στήλης ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών, διότι τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης διαφέρουν επίσης μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Στην πραγματικότητα 
εξαρτώνται από τη σχετική ευημερία των κρατών μελών της ΕΕ. 

 Η τρίτη στήλη αντιπροσωπεύει απλώς το άθροισμα των πρώτων δύο στηλών. 
Αντικατοπτρίζει το συνολικό ποσό από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για να καταπολεμήσουν τον κορωνοϊό, χωρίς πρόσθετα 
νέα κονδύλια από τα εθνικά δημόσια ταμεία. 

 Η τελευταία στήλη αντιπροσωπεύει τυχόν μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις συνοχής ανά 
κράτος μέλος, πέραν των ποσών της τρίτης στήλης. Δεδομένου ότι διανύουμε το τελευταίο 
έτος του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ (2014-2020), τα ποσά 
διαφέρουν αισθητά μεταξύ των χωρών. Όπως φαίνεται στον πίνακα, ορισμένα κράτη μέλη 
—για παράδειγμα η Ιταλία και η Ισπανία, που είναι σήμερα οι δύο χώρες της ΕΕ που έχουν 
δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα από τον κορωνοϊό— εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά 
μη δεσμευμένα ποσά στα οποία μπορούν να βασιστούν υπό αυτές τις έκτακτες περιστάσεις. 

Συνολικά, τα ποσά που είναι στη διάθεση των χωρών της ΕΕ είναι σημαντικά και αναμένεται να 
παράσχουν την αναγκαία στήριξη για την κρίση του κορωνοϊού. 

Αυτό σημαίνει ότι τα ποσά δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες των κρατών 
μελών; 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχεδιάσει και έχει προτείνει την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού για να αντιδράσει άμεσα δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της 
κατάστασης. 
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Για τον σκοπό αυτό, το εργαλείο επιδιώκει να αξιοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο τους 
υφιστάμενους πόρους, που είναι διαθέσιμοι επί του παρόντος στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
της ΕΕ. Συνεπώς, τα ποσά που διατίθενται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αντιστοιχούν στα 
κονδύλια συνοχής της ΕΕ που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη. Ο σχεδιασμός και η 
δρομολόγηση ενός ειδικού και πιο στοχευμένου μέσου θα απαιτούσαν περισσότερο χρόνο, και κάτι 
τέτοιο δεν θα είχε προστιθέμενη αξία υπό τις παρούσες συνθήκες. Δεδομένων των σημαντικών 
χρηματοδοτικών αναγκών σε όλα τα κράτη μέλη και της ταχέως εξελισσόμενης κατάστασης, 
καθώς τα κρούσματα κορωνοϊού αυξάνονται γρήγορα σε όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή είναι 
πεπεισμένη ότι οι πόροι αυτοί θα είναι σημαντικοί σε όλα τα κράτη μέλη.  

Γιατί ανακοινώθηκαν αρχικά 25 δισ. ευρώ ενώ μετά το ποσό αυξήθηκε στα 37 δισ.; 

Αυτό είναι μια καλή είδηση: η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα κονδύλια από εκείνα που είχαν 
αρχικά ανακοινωθεί. 

Τα ποσά που αναφέρονταν στην αρχική ανακοίνωση ήταν συντηρητικές αρχικές εκτιμήσεις για την 
ΕΕ συνολικά. Είχαν βασιστεί εν μέρει σε έναν υπολογισμό του μέσου ποσοστού 
συγχρηματοδότησης για την πολιτική συνοχής σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Τα τελικά νούμερα βασίζονται σε επικυρωμένα στοιχεία για τα επιμέρους κράτη μέλη. Λαμβάνουν 
υπόψη, για παράδειγμα, το πραγματικό ποσοστό συγχρηματοδότησης κάθε κράτους μέλους. 

Η χρήση ακριβών και επικυρωμένων στοιχείων επέτρεψε να επιτευχθεί ένα σημαντικά υψηλότερο 
συνολικό ποσό από εκείνο που είχε αρχικά εκτιμηθεί.  

Θα πρέπει να επιστρέψουν τα κράτη μέλη αυτά τα περίπου 8 δισ. ευρώ το επόμενο 
έτος; Πώς θα λειτουργήσει αυτό; 

Τα περίπου 8 δισ. ευρώ είναι το ποσό το οποίο θα έπρεπε κανονικά να επιστρέψουν τα κράτη μέλη 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ έως τα τέλη Ιουνίου του 2020. Η Επιτροπή προτείνει τώρα να 
κατακρατήσουν οι χώρες της ΕΕ τα εν λόγω κονδύλια τουλάχιστον έως το 2025 — ημερομηνία 
κατά την οποία η Επιτροπή θα αρχίσει να κλείνει τα προγράμματα στο πλαίσιο του 
μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Εάν τα κονδύλια αυτά 
δαπανηθούν πλήρως σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, τα κράτη μέλη δεν θα χρειαστεί 
να τα επιστρέψουν. 

Χάρη σε αυτά τα κονδύλια, η Επιτροπή θα παράσχει τεράστια εισροή ρευστότητας στα κράτη μέλη 
σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση. Έτσι, οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
ευκολότερα τα κονδύλια συνοχής της ΕΕ σε δράσεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό. Επίσης, το 
μέτρο αυτό θα διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα απορροφήσουν στον μέγιστο βαθμό τα κονδύλια 
συνοχής που έχουν στη διάθεσή τους. 

Με ποιον τρόπο συμπληρώνει η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του 
Κορωνοϊού+ (CRII+) τα μέτρα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης δέσμης 
μέτρων; 

Η πρώτη δέσμη μέτρων της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού 
επικεντρώθηκε στην άμεση κινητοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων, ώστε να καταστεί δυνατή η  

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/


 
 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

 

ταχεία αντίδραση στην κρίση. Υπό αυτό το πρίσμα, θεσπίστηκαν ορισμένες πολύ σημαντικές 
αλλαγές που επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της στήριξης από τα Ταμεία, παρέχουν άμεση 
ρευστότητα και προσφέρουν ευελιξία όσον αφορά τις πιθανές τροποποιήσεις του προγράμματος. 
Η πρώτη δέσμη μέτρων της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού 
αποτελούνταν από τρία κύρια στοιχεία: περίπου 8 δισ. ευρώ άμεσης ρευστότητας για την 
επιτάχυνση έως και 37 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκές δημόσιες επενδύσεις, ευελιξία στην εφαρμογή 
των κανόνων της ΕΕ για τις δαπάνες, και επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της ΕΕ. 

Η δεύτερη δέσμη συμπληρώνει την πρώτη με την παροχή εξαιρετικής ευελιξίας, ώστε να καταστεί 
δυνατή η πλήρης κινητοποίηση όλων των ενισχύσεων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Η ευελιξία αυτή παρέχεται μέσα από τα εξής: 
δυνατότητες μεταφοράς μεταξύ των τριών Ταμείων της πολιτικής συνοχής (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής)· μεταφορές μεταξύ 
των διαφόρων κατηγοριών περιφερειών· επίσης, μέσω ευελιξίας όσον αφορά τη θεματική 
συγκέντρωση. Για τη λογιστική χρήση 2020-2021 θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα 
συγχρηματοδότησης από την ΕΕ σε ποσοστό 100 % για προγράμματα της πολιτικής συνοχής, η 
οποία θα δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επωφεληθούν από πλήρη χρηματοδότηση της 
ΕΕ για μέτρα που σχετίζονται με την κρίση. Η δέσμη μέτρων της CRII+ απλουστεύει επίσης τα 
διαδικαστικά στάδια που συνδέονται με την υλοποίηση των προγραμμάτων, τη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων και τον έλεγχο. Αυτό είναι άνευ προηγουμένου και δικαιολογείται λόγω της 
έκτακτης κατάστασης στην οποία οδήγησε η πανδημία του κορωνοϊού. 

Επιπλέον, η CRII+ παρέχει στήριξη στους απόρους μέσω της αλλαγής των κανόνων για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Για παράδειγμα, θα είναι δυνατή η παροχή 
επισιτιστικής βοήθειας και βασικής υλικής βοήθειας μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών, καθώς και η 
παροχή εξοπλισμού προστασίας, στοιχεία που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερο κίνδυνο μόλυνσης. 
Επίσης, θα είναι δυνατή η χρηματοδότηση μέτρων σε ποσοστό 100 % για τη λογιστική χρήση 
2020-2021. 

Εκτός αυτού, τροποποιήσεις στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) θα καταστήσουν 
δυνατή μια πιο ευέλικτη ανακατανομή των χρηματοδοτικών πόρων στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων σε κάθε κράτος μέλος και μια απλουστευμένη διαδικασία για την 
τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων όσον αφορά την εισαγωγή των νέων μέτρων. Οι 
τροποποιήσεις θα παράσχουν επίσης στήριξη για την προσωρινή παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων και την αναστολή της παραγωγής, καθώς και για τα πρόσθετα έξοδα για τους 
υδατοκαλλιεργητές, ενώ, επιπλέον, θα παράσχουν στήριξη στις οργανώσεις παραγωγών για την 
αποθήκευση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

Όσον αφορά τη δεύτερη δέσμη μέτρων, η Επιτροπή πραγματοποίησε κατά τις τελευταίες 
εβδομάδες εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους 
εμπλεκόμενους κλάδους, και έλαβε υπόψη τις πάνω από 200 διευκρινιστικές και συμβουλευτικές 
ερωτήσεις που ελήφθησαν από τις εθνικές αρχές σχετικά με τον χειρισμό των μέτρων 
αντιμετώπισης της κρίσης στο πλαίσιο της CRII. 
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Διευκόλυνση των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ επενδύσεων 

Ποιες αλλαγές προτείνει η Επιτροπή για τους κανόνες της πολιτικής συνοχής; 

Η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού+ επιτρέπει να κινητοποιηθούν 
όλες οι μη χρησιμοποιηθείσες ενισχύσεις από τα Ταμεία της πολιτικής συνοχής για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας της κρίσης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας. Ορισμένα διαδικαστικά στάδια που συνδέονται με την υλοποίηση και τον έλεγχο 
των προγραμμάτων θα απλοποιηθούν προκειμένου να παρασχεθεί ευελιξία, να εξασφαλιστεί 
ασφάλεια δικαίου και να μειωθούν οι διοικητικές απαιτήσεις. Η Επιτροπή προτείνει ιδίως: 

 να δοθεί η έκτακτη και προσωρινή δυνατότητα στα κράτη μέλη να ζητήσουν για 
προγράμματα της πολιτικής συνοχής ποσοστό συγχρηματοδότησης 100 % για τη λογιστική 
χρήση 2020-2021· 

 να παρασχεθεί πρόσθετη ευελιξία όσον αφορά τη μεταφορά πόρων μεταξύ των Ταμείων 
της πολιτικής συνοχής και μεταξύ κατηγοριών περιφερειών· 

 να απαλλαγούν τα κράτη μέλη από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
θεματικής συγκέντρωσης, ώστε να καταστεί δυνατή η ανακατεύθυνση πόρων στους τομείς 
που πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα κρίση· 

 να απαλλαγούν τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να τροποποιούν τα σύμφωνα εταιρικής 
σχέσης· 

 να αναβληθεί η προθεσμία υποβολής των ετήσιων εκθέσεων για το 2019· 
 να επεκταθεί η δυνατότητα χρήσης μεθόδου μη στατιστικής δειγματοληψίας· 
 να υπάρξει απαλλαγή ως προς την απαίτηση επανεξέτασης και επικαιροποίησης των εκ των 

προτέρων αξιολογήσεων και των επιχειρηματικών σχεδίων, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας· 

 να καταστούν κατ' εξαίρεση επιλέξιμες οι δαπάνες για πράξεις που έχουν περατωθεί ή 
υλοποιηθεί πλήρως και οι οποίες αποσκοπούσαν στην ενίσχυση των ικανοτήτων 
αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού· 

 να επιτραπεί περιορισμένη χρηματοδοτική ευελιξία κατά το κλείσιμο των προγραμμάτων, 
ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να αξιοποιήσουν πλήρως τη στήριξη 
από τη χρηματοδότηση της ΕΕ· 

 να επιτραπεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης να παρέχει στήριξη σε 
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες υπό τις ειδικές αυτές συνθήκες με την ευελιξία 
που παρέχουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ζητηθεί ποσοστό συγχρηματοδότησης 100 % από 
την ΕΕ για προγράμματα της πολιτικής συνοχής; 

Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων ώστε να 
καταστεί δυνατή η εφαρμογή ποσοστού συγχρηματοδότησης 100 % από την ΕΕ για τη λογιστική 
χρήση 2020-2021. 

Τα αιτήματα αυτά μπορούν να υποβληθούν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης που αρχίζει 
την 1η Ιουλίου 2020 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2021. Το εν λόγω έκτακτο μέτρο προτείνεται για να 
δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να επωφεληθούν από πλήρη χρηματοδότηση της ΕΕ για 
μέτρα που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης 100 %  
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εφαρμόζεται μόνο εάν η αντίστοιχη τροποποίηση του προγράμματος εγκριθεί με απόφαση της 
Επιτροπής πριν από το τέλος της σχετικής λογιστικής χρήσης. 

Υπάρχει κάποιο όριο όσον αφορά τη μεταφορά πόρων μεταξύ κατηγοριών 
περιφερειών; 

Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν έως και το 3 % των χορηγηθέντων 
πόρων μεταξύ των περιφερειών. Στη σημερινή πρόταση δεν υπάρχει πλέον όριο, καθώς ο 
αντίκτυπος του κορωνοϊού δεν ακολουθεί τη συνήθη κατηγοριοποίηση της πολιτικής συνοχής σε 
λιγότερο και περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Καθώς βρισκόμαστε στο τελευταίο έτος της 
περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, η εν λόγω πλήρης ευελιξία ισχύει μόνο για τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του 2020. 

Για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη επικέντρωση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει πρώτα να εξετάσουν άλλες δυνατότητες για τη μεταφορά χρηματοδότησης πριν 
εξετάσουν το ενδεχόμενο μεταφορών από τον προϋπολογισμό των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιφερειών σε περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Με άλλα λόγια, οι μεταφορές δεν θα 
πρέπει να παρεμποδίζουν τις βασικές επενδύσεις στην περιφέρεια προέλευσης ή να εμποδίζουν την 
ολοκλήρωση πράξεων που έχουν επιλεγεί προγενέστερα. Επιπλέον, η μεταφορά μπορεί να ζητηθεί 
από τα κράτη μέλη μόνο για πράξεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό στο πλαίσιο της κρίσης του 
κορωνοϊού. Υπενθυμίζεται ότι στόχος της πολιτικής για τη συνοχή είναι η μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών. Η αρχή αυτή κατοχυρώνεται στη Συνθήκη και 
πρέπει να τηρείται ακόμη και υπό τις παρούσες συνθήκες. 

Πώς θα λειτουργήσει η μεταφορά μεταξύ των Ταμείων της πολιτικής συνοχής και ποιες 
είναι οι προϋποθέσεις; 

Η μεταφορά είναι εθελοντική. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν να μεταφερθούν οι πόροι που 
είναι διαθέσιμοι για τον προγραμματισμό του έτους 2020 για τον στόχο «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής. 

Μετά την απόφαση αυτή, δεν θα χρειάζεται να τηρηθεί το ελάχιστο μερίδιο του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου που έχει καθοριστεί στο 23,1 % και το ελάχιστο μερίδιο του Ταμείου Συνοχής 
για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα, το οποίο έχει 
καθοριστεί στο ένα τρίτο των συνολικών τους πιστώσεων. 

Οι μεταφορές δεν θίγουν τους πόρους που διατίθενται στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των 
νέων (ΠΑΝ). 

Οι πόροι που μεταφέρονται μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής για την 
αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου 
στο οποίο μεταφέρονται οι πόροι. 

Τι περιλαμβάνει η απαλλαγή των κρατών μελών από την ανάγκη συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης; 

Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, τα κράτη μέλη πρέπει να επικεντρώσουν τη στήριξη 
σε παρεμβάσεις που θα αποφέρουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τη στρατηγική  
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της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, 
θεσπίστηκαν ειδικοί κανόνες στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς που απαιτούν από τα 
κράτη μέλη να εστιάσουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή στη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της 
φτώχειας. 

Υπό τις παρούσες συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού, δικαιολογείται η κατ' εξαίρεση 
απαλλαγή των κρατών μελών από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις 
θεματικής συγκέντρωσης έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού. Αυτό θα βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν άμεσα τους διαθέσιμους πόρους για την αντιμετώπιση της κρίσης. 

Τι θα συμβεί σε περίπτωση επίκλησης της πανδημίας του κορωνοϊού ως λόγου 
ανωτέρας βίας; Τι επιπτώσεις θα έχει στους κανόνες εφαρμογής; 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι περιπτώσεις μη έγκαιρης εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους από τους 
δικαιούχους για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού (για παράδειγμα, μη 
διαθεσιμότητα προσωπικού) θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με κάθε αναγκαία ευελιξία. Επίσης, η 
Επιτροπή θα επιδείξει την ίδια ευελιξία στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με 
τις υποχρεώσεις τους. 

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση επίκλησης της πανδημίας του κορωνοϊού ως λόγου ανωτέρας βίας, θα 
παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα ποσά για τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να υποβληθεί 
αίτηση πληρωμής, σε συνολικό επίπεδο, κατά προτεραιότητα για πράξεις συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών κάτω του 1 000 000 ευρώ. 

Τι περιλαμβάνει η απαλλαγή των κρατών μελών από την υποχρέωση να τροποποιούν τα 
σύμφωνα εταιρικής σχέσης; 

Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην απαραίτητη αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, θα απλουστευθούν ορισμένες διαδικαστικές 
απαιτήσεις που συνδέονται με την υλοποίηση του προγράμματος. 

Ειδικότερα, τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης δεν θα πρέπει πλέον να τροποποιούνται έως το τέλος 
της περιόδου προγραμματισμού· ούτε για να αντικατοπτριστούν προηγούμενες αλλαγές στα 
επιχειρησιακά προγράμματα ούτε για να εισαχθούν οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές. 

Λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού αριθμού τροποποιήσεων προγραμμάτων που θα 
διεκπεραιωθούν κατά τους προσεχείς μήνες, η εν λόγω πρόταση θα απλουστεύσει δραστικά τη 
διαδικασία αναπρογραμματισμού. 

Τι περιλαμβάνει η επέκταση της δυνατότητας χρήσης μεθόδου μη στατιστικής 
δειγματοληψίας; 

Οι παρούσες συνθήκες μπορεί να έχουν επιπτώσεις σε ορισμένα καθήκοντα, όπως για παράδειγμα 
στο ελεγκτικό έργο τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, ορισμένες 
διαδικαστικές απαιτήσεις που συνδέονται με τους ελέγχους μπορούν να απλουστευθούν σε αυτές 
τις πρωτόγνωρες περιστάσεις. 
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Όσον αφορά τα Ταμεία της πολιτικής συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, οι 
ελεγκτικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν, βάσει της επαγγελματικής κρίσης τους, να 
χρησιμοποιήσουν μη στατιστική μέθοδο δειγματοληψίας για τη λογιστική χρήση που αρχίζει την 1η 
Ιουλίου 2019 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2020. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί σημαντικά ο αριθμός 
των πράξεων που χρειάζεται να ελεγχθούν και, κατά συνέπεια, θα μειωθεί η πίεση στους τελικούς 
δικαιούχους και στις ελεγκτικές αρχές. 

Εκτός από αυτή τη νομοθετική αλλαγή, η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τις εθνικές αρχές για 
τη χρήση πρόσθετων μεθόδων που θα επιτρέψουν στους ελεγκτές των κρατών μελών να 
εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. 

Τι περιλαμβάνει η απαλλαγή από την απαίτηση επανεξέτασης και επικαιροποίησης των 
εκ των προτέρων αξιολογήσεων και των επιχειρηματικών σχεδίων; 

Για να χρησιμοποιηθούν τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας, θα απαιτηθούν αλλαγές στη διαδικασία υλοποίησης. Υπό 
κανονικές συνθήκες τα κράτη μέλη θα έπρεπε να τροποποιήσουν τα δικαιολογητικά έγγραφα, 
αποδεικνύοντας ότι η παρασχεθείσα στήριξη χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό για τον οποίο 
προοριζόταν.  

Ωστόσο, στην παρούσα κατάσταση, για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και των 
καθυστερήσεων στην υλοποίηση, η επανεξέταση και η επικαιροποίηση της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης και των επικαιροποιημένων επιχειρηματικών σχεδίων ή ισοδύναμων εγγράφων δεν θα 
απαιτούνται πλέον έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού. 

Πώς θα παρασχεθεί δυνατότητα περιορισμένης χρηματοδοτικής ευελιξίας κατά το 
κλείσιμο των προγραμμάτων; 

Η Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να υπερβαίνουν έως και κατά 10 % τον 
προϋπολογισμό που διατίθεται για μια δεδομένη προτεραιότητα, με την προϋπόθεση ότι η 
υπέρβαση θα αντισταθμίζεται με ισοδύναμη μείωση σε άλλη προτεραιότητα του ίδιου 
προγράμματος. Η ευελιξία αυτή θα ισχύει για το σύνολο του προγράμματος, δηλαδή και τις 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1η Φεβρουαρίου, αλλά θα εφαρμόζεται μόνο κατά 
το κλείσιμο των προγραμμάτων (αποδοχή των τελευταίων ετήσιων λογαριασμών). Αυτό θα 
παρέχει τη δυνατότητα μεγαλύτερης συγχρηματοδότησης διαφόρων μέτρων, χωρίς να χρειάζονται 
τροποποιήσεις των προγραμμάτων. Ωστόσο, δεν αλλάζει τη συνολική διαθέσιμη στήριξη από τα 
Ταμεία της πολιτικής συνοχής και το ΕΤΘΑ. 

Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει στο πλαίσιο των ισχυόντων κανόνων, και αποτελεί έναν ακόμη 
τρόπο για την αύξηση της ευελιξίας για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής και το ΕΤΘΑ προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας. 

Πώς θα καταστήσετε τις δαπάνες για πράξεις που έχουν περατωθεί ή υλοποιηθεί 
πλήρως επιλέξιμες για επιστροφή στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού; 

Για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία των επενδύσεων της ΕΕ, οι κανόνες 
της ΕΕ δεν επέτρεπαν τη χρηματοδότηση πράξεων που είχαν ήδη περατωθεί φυσικά ή υλοποιηθεί  
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πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τον δικαιούχο στο πλαίσιο του 
προγράμματος. 

Ωστόσο, στην τρέχουσα εξαιρετική περίσταση της πανδημίας του κορωνοϊού αυτό θα πρέπει να 
επιτραπεί κατ' εξαίρεση, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πράξεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί για την 
αντιμετώπιση της κρίσης μπορούν να λάβουν στήριξη από την ΕΕ. Οι πράξεις αυτές μπορούν να 
επιλεγούν ακόμη και πριν από την πραγματοποίηση της αναγκαίας τροποποίησης του 
προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι πράξεις, στο πλαίσιο των οποίων αγοράστηκε για παράδειγμα 
ιατρικός εξοπλισμός και η αγορά είχε ήδη πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος της 
τροποποιητικής πρότασης, καθίστανται αναδρομικά επιλέξιμες για στήριξη από την ΕΕ. Αυτό θα 
αμβλύνει την πίεση που ασκείται στους εθνικούς και τους περιφερειακούς προϋπολογισμούς για 
την αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας. 

Προτίθεται η Επιτροπή να άρει την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους ισχύοντες 
κανόνες διαχείρισης και ελέγχου στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής; 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ και τα χρήματα των φορολογουμένων πρέπει να προστατεύονται και, 
ως εκ τούτου, εξακολουθούν να υφίστανται όλοι οι μηχανισμοί ελέγχου και λογιστικού ελέγχου. Η 
Επιτροπή προτείνει απλώς την απλούστευση και αποσαφήνιση ορισμένων κανόνων σχετικά με τον 
έλεγχο, την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων ή την επιλεξιμότητα, στο πλαίσιο της 
πανδημίας του κορωνοϊού. 

Αυτό σημαίνει ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων εξακολουθεί να εφαρμόζεται πλήρως ακόμη και υπό τις 
σημερινές εξαιρετικές περιστάσεις. Αυτό αφορά ιδίως τους κανόνες σχετικά με τη σύσταση και τη 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, οι οποίοι εξακολουθούν να αποτελούν 
σημαντική δικλείδα ασφαλείας για τη διασφάλιση της λειτουργίας τους και τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των πράξεων. 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την παροχή στήριξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες; 

Η τρέχουσα αλλαγή στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
αποσκοπεί στη διασφάλιση της πλήρους ευθυγράμμισης μεταξύ της προσέγγισης που ακολουθείται 
βάσει του ισχύοντος πλαισίου της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και των κανόνων και 
προϋποθέσεων βάσει των οποίων το ΕΤΠΑ μπορεί να παρέχει στήριξη σε επιχειρήσεις στην 
τρέχουσα κατάσταση κρίσης που συνδέεται με την πανδημία του κορωνοϊού. Αυτό απορρέει ιδίως 
από την έγκριση από την Επιτροπή, στις 19 Μαρτίου 2020, του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη 
μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19, με το οποίο παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να στηρίξουν 
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες με πιο ευέλικτο τρόπο. 

Άμβλυνση του αντικτύπου στους απόρους 

Τι είναι το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ); 

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τις δράσεις των χωρών 
της ΕΕ για την παροχή επισιτιστικής και/ή βασικής υλικής συνδρομής σε απόρους. Στη συνδρομή 
αυτή περιλαμβάνονται τρόφιμα, ρούχα και άλλα βασικά είδη για προσωπική χρήση, όπως  
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παπούτσια, σαπούνι και σαμπουάν. Η υλική συνδρομή πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα 
κοινωνικής ένταξης, όπως καθοδήγηση και στήριξη, για να βγουν τα άτομα αυτά από τη φτώχεια.  

Οι εθνικές αρχές μπορούν επίσης να υποστηρίζουν την παροχή μη υλικής συνδρομής στους 
απόρους, για την ανακούφιση των μορφών ακραίας φτώχειας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο 
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η έλλειψη στέγης, η παιδική φτώχεια και η στέρηση τροφής. Οι 
εθνικές αρχές μπορούν είτε να αγοράζουν τρόφιμα και αγαθά και να τα προμηθεύουν σε 
οργανώσεις-εταίρους είτε να χρηματοδοτούν τις οργανώσεις έτσι ώστε να μπορούν να 
πραγματοποιούν οι ίδιες τις αγορές. Οι οργανώσεις-εταίροι που αγοράζουν μόνες τους τα τρόφιμα 
ή τα αγαθά μπορούν είτε να τα διανείμουν οι ίδιες είτε να ζητήσουν βοήθεια από άλλες 
οργανώσεις-εταίρους. Για την περίοδο 2014-2020 διατέθηκαν για το ΤΕΒΑ πάνω από 3,8 δισ. ευρώ 
σε πραγματικές τιμές. Επιπλέον, οι χώρες της ΕΕ συνεισφέρουν τουλάχιστον 15 % εθνικής 
συγχρηματοδότησης για τα εθνικά τους προγράμματα. 

Γιατί προτείνεται να τροποποιηθούν οι ισχύοντες κανόνες του ΤΕΒΑ; 

Η κρίση του κορωνοϊού παρουσιάζει μια πρωτοφανή πρόκληση για τις ενέργειες που 
υποστηρίζονται από το ΤΕΒΑ. Το σημαντικότερο είναι ότι παρουσιάζει ιδιαίτερους κινδύνους για 
τους ίδιους τους απόρους. Πρέπει να ληφθούν επειγόντως ειδικά μέτρα για την προστασία τους 
από τη νόσο αυτή. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή του αναγκαίου εξοπλισμού προστασίας στους 
απόρους και τους εργαζομένους καθώς και τους εθελοντές που πραγματοποιούν τις παραδόσεις, 
καθώς και τη διασφάλιση ότι η συνδρομή του ΤΕΒΑ εξακολουθεί να φτάνει στους πλέον 
ευάλωτους. Οι περιορισμοί όσον αφορά την υλικοτεχνική στήριξη και τους ανθρώπινους πόρους, 
ιδίως λόγω των μέτρων περιορισμού και κοινωνικής αποστασιοποίησης, παρεμποδίζουν όλο και 
περισσότερο τη διανομή των τροφίμων και της βασικής υλικής συνδρομής, καθώς και την παροχή 
στήριξης για κοινωνική ένταξη. Πολλοί εθελοντές, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του 
Ταμείου, δεν μπορούν πλέον να κινητοποιηθούν, καθώς ανήκουν σε ομάδες που διατρέχουν 
υψηλό κίνδυνο να ασθενήσουν σοβαρά από τον κορωνοϊό. Ως εκ τούτου, απαιτούνται νέες 
μέθοδοι παράδοσης, όπως οι παραδόσεις μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια όλων των ατόμων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΤΕΒΑ, καθώς και των απόρων. 

Ποιες είναι οι τροποποιήσεις στους κανόνες του TEBA που προτείνει η Επιτροπή; 

Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν τα εξής: 

 επιλεξιμότητα των δαπανών για τις πράξεις του ΤΕΒΑ που προωθούν την ενίσχυση των 
ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού από την 1η 
Φεβρουαρίου 2020· 

 ρητή επιλεξιμότητα των δαπανών που αφορούν εξοπλισμό προστασίας για τις οργανώσεις-
εταίρους· 

 προσωρινή απαλλαγή ορισμένων μέτρων στήριξης του ΤΕΒΑ από την ανάγκη έγκρισης της 
Επιτροπής· 

 δυνατότητα παροχής επισιτιστικής βοήθειας και βασικής υλικής βοήθειας μέσω 
ηλεκτρονικών κουπονιών (χαμηλότερος κίνδυνος μόλυνσης)· 

 παροχή 100 % συγχρηματοδότησης (αντί 85 %) για τη λογιστική χρήση 2020-2021. 

Οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν ως στόχο να επιτρέψουν στις διαχειριστικές αρχές, τις 
οργανώσεις-εταίρους και τους άλλους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση του Ταμείου να 
αντιδρούν άμεσα στις αναδυόμενες πρόσθετες ανάγκες των ομάδων-στόχων, οι οποίες εκτίθενται  
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σε περαιτέρω δυσκολίες εξαιτίας της παρούσας κρίσης. Υπό αυτό το πρίσμα, και ιδίως όσον αφορά 
τις σχετικές προκλήσεις κοινωνικής ένταξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) θα 
συμπληρώσει τη στήριξη που παρέχεται από το ΤΕΒΑ. 

Στήριξη του τομέα θαλασσινών προϊόντων 

Ποια μέτρα προβλέπει η πρόταση για τον μετριασμό του αντικτύπου της πανδημίας του 
κορωνοϊού στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας; 

Τα ακόλουθα ειδικά μέτρα προτείνονται για τον μετριασμό του αντικτύπου της πανδημίας του 
κορωνοϊού στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας: 

 στήριξη των αλιέων για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που 
οφείλεται στην πανδημία του κορωνοϊού· 

 στήριξη των υδατοκαλλιεργητών για την προσωρινή αναστολή της παραγωγής ή για 
πρόσθετα έξοδα που οφείλονται στην πανδημία του κορωνοϊού· 

 στήριξη των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών για την 
αποθήκευση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με την κοινή οργάνωση 
των αγορών. 

Προτείνεται τα μέτρα αυτά να είναι επιλέξιμα αναδρομικά από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και 
διαθέσιμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.  

Οι πρόσθετες τροποποιήσεις στον κανονισμό για το ΕΤΘΑ αποσκοπούν στη διασφάλιση ευέλικτης 
ανακατανομής των χρηματοδοτικών πόρων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Πώς στηρίζει η πρόταση την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων; 

Προκειμένου να αμβλυνθούν οι σημαντικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της πανδημίας του 
κορωνοϊού και η ανάγκη για ρευστότητα στην οικονομία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ) θα μπορεί να χορηγήσει οικονομική αποζημίωση στους αλιείς για την προσωρινή 
παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους. Η ΕΕ θα καταβάλλει έως 75 % της εν λόγω 
αποζημίωσης, ενώ η υπόλοιπη θα βαρύνει τα κράτη μέλη. Η στήριξη για την προσωρινή παύση 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων που οφείλεται στην πανδημία του κορωνοϊού δεν θα υπόκειται 
στο οικονομικό ανώτατο όριο που ισχύει για τις άλλες περιπτώσεις προσωρινής παύσης των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων, παρεχόμενης έτσι στα κράτη μέλη της δυνατότητας να χορηγούν 
στήριξη με βάση τις εκάστοτε ανάγκες. Τα σκάφη που έχουν ήδη συμπληρώσει τη μέγιστη, 
εξάμηνης διάρκειας, στήριξη από το ΕΤΘΑ για προσωρινή παύση βάσει του άρθρου 33 του 
κανονισμού ΕΤΘΑ θα είναι, ωστόσο, επιλέξιμα για στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων της 
Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού+ έως το τέλος του 2020. 

Πώς στηρίζει η πρόταση τους υδατοκαλλιεργητές; 

Η πρόταση προβλέπει την παροχή αποζημίωσης στους υδατοκαλλιεργητές για την προσωρινή 
αναστολή ή μείωση της παραγωγής, εφόσον αποτελεί συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Η 
αποζημίωση αυτή θα υπολογίζεται βάσει του διαφυγόντος εισοδήματος. Η ΕΕ θα καταβάλλει έως 
και 75 % της εν λόγω αποζημίωσης, ενώ η υπόλοιπη θα βαρύνει τα κράτη μέλη. 
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Πώς διασφαλίζει η πρόταση την απλούστευση των διαδικασιών; 

Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της απαιτούμενης στήριξης, θα είναι δυνατή η εφαρμογή 
μιας απλουστευμένης διαδικασίας για την τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 
κρατών μελών που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα μέτρα και την ανακατανομή των 
χρηματοδοτικών πόρων. Η απλουστευμένη αυτή διαδικασία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις για την πλήρη υλοποίηση των σχετικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της θέσπισής τους, καθώς και της περιγραφής των μεθόδων υπολογισμού της στήριξης. 

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει επίσης δημοσιονομική ευελιξία. Τι αλλάζει; 

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν συνεπάγεται αλλαγές στα ετήσια ανώτατα όρια του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές. Συνεπώς, η 
ετήσια κατανομή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το ΕΤΘΑ παραμένει αμετάβλητη, 
δεδομένου ότι το ΕΤΘΑ είναι ένα από τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
(ΕΔΕΤ). 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που έχουν διακοπεί ή έχουν 
μειωθεί σημαντικά, υπάρχει ελάχιστο περιθώριο για την απρόσκοπτη υλοποίηση των τρεχόντων 
μέτρων και επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΤΘΑ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να 
χορηγηθεί στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία για τη διάθεση πόρων με ταχείες διαδικασίες 
για την αντιμετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει εξαιτίας του κορωνοϊού. Ωστόσο, οι πόροι που 
διατίθενται για τον έλεγχο της αλιείας, τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων και την 
αντιστάθμιση πρόσθετων εξόδων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές εξακολουθούν να είναι πλήρως 
οριοθετημένοι ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ). Άλλοι 
διαθέσιμοι πόροι στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης θα πρέπει να κατανέμονται από τα 
κράτη μέλη ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά τον αντίκτυπο της προτεινόμενης τροποποίησης στις 
πιστώσεις πληρωμών το 2020, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
και, αφετέρου, τις αναθεωρημένες προβλέψεις των κρατών μελών. 

Πώς θα επωφεληθούν οι οργανώσεις παραγωγών από την πρόταση της Επιτροπής; 

Καθώς οι οργανώσεις παραγωγών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της κρίσης, το 
ανώτατο όριο για τη στήριξη σχεδίων παραγωγής και εμπορίας αυξάνεται από 3 % σε 12 % της 
μέσης ετήσιας αξίας της παραγωγής που διατέθηκε στην αγορά. Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να χορηγούν προκαταβολές έως και 100 % της χρηματοδοτικής στήριξης στις 
οργανώσεις παραγωγών. 

Γιατί αποφάσισε η Επιτροπή να επαναφέρει την ενίσχυση αποθεματοποίησης και να 
επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της στην υδατοκαλλιέργεια; 

Οι  αιφνίδιες  διαταραχές  στις  δραστηριότητες  αλιείας και  υδατοκαλλιέργειας από την  πανδημία 
του κορωνοϊού και  ο συνακόλουθος κίνδυνος  διακύβευσης  των  αγορών    προϊόντων  αλιείας  
και υδατοκαλλιέργειας  καθιστούν  σκόπιμη  τη  δημιουργία  ενός  μηχανισμού  για την  
αποθήκευση προϊόντων  αλιείας  και  υδατοκαλλιέργειας  για  ανθρώπινη κατανάλωση. Αυτό  θα  
ενισχύσει  τη σταθερότητα  της  αγοράς,  θα μετριάσει τον  κίνδυνο  απώλειας των προϊόντων  
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αυτών ή ανακατεύθυνση τους σε χρήσεις πέραν της ανθρώπινης κατανάλωσης, και θα συμβάλει 
στην απορρόφηση των επιπτώσεων των επιστροφών προϊόντων που θα επιφέρει η κρίση. 

Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέπει στους παραγωγούς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας να 
χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνικές διατήρησης ή συντήρησης για παρόμοια είδη και θα διασφαλίζει 
την τήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών. 

Για να μπορούν τα κράτη μέλη να αντιδρούν γρήγορα στον αιφνίδιο και απρόβλεπτο χαρακτήρα 
της πανδημίας του κορωνοϊού, θα έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν τιμές ενεργοποίησης για τις 
οργανώσεις παραγωγών τους για την ενεργοποίηση του μηχανισμού αποθεματοποίησης. Η εν 
λόγω τιμή ενεργοποίησης θα πρέπει να οριστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται ο δίκαιος 
ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρηματιών του κλάδου. 

Στήριξη των γεωργών και των αγροτικών περιοχών  

Ποια μέτρα θα στηρίξουν άμεσα τους γεωργούς και τις αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο 
της CRII+; 

Η Επιτροπή προτείνει αύξηση της ευελιξίας ως προς τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων. Οι 
γεωργοί και λοιποί δικαιούχοι ενισχύσεων για την αγροτική ανάπτυξη θα μπορούν να λάβουν 
δάνεια ή εγγυήσεις ύψους έως και 200 000 ευρώ με ευνοϊκούς όρους, όπως πολύ χαμηλά επιτόκια 
ή ευνοϊκά χρονοδιαγράμματα πληρωμών στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. Συνήθως αυτά τα χρηματοδοτικά 
μέσα πρέπει να συνδέονται με επενδύσεις· στο πλαίσιο αυτού του νέου μέτρου, μπορούν να 
βοηθήσουν γεωργούς να ανταποκριθούν στις ταμειακές ροές τους για τη χρηματοδότηση δαπανών 
ή την αντιστάθμιση προσωρινών απωλειών. 

Επιπλέον, κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε 
ιατρικές εγκαταστάσεις και υποδομές μικρής κλίμακας σε αγροτικές περιοχές, όπως για την 
προσαρμογή των κέντρων υγείας για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού ασθενών ή τη 
δημιουργία κινητών εγκαταστάσεων υγείας για τη διεξαγωγή δοκιμών και την παροχή περίθαλψης 
στους γεωργούς και τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών. 

Ποια μέτρα στο πλαίσιο της CRII+ θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τα 
προγράμματά τους για την αγροτική ανάπτυξη; 

Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες όσον αφορά την εκπλήρωση ορισμένων 
απαιτήσεων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή έχει ως στόχο να 
βοηθήσει μέσω σειράς συγκεκριμένων μέτρων. 

Πρώτον, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ανακατανείμουν τα μη χρησιμοποιηθέντα 
κονδύλια στο πλαίσιο των προγραμμάτων τους αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ), αντί να τα 
επιστρέψουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Εντούτοις, τα χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
στο πλαίσιο του αντίστοιχου ΠΑΑ. 

Δεύτερον, τα κράτη μέλη δεν θα χρειάζεται να τροποποιήσουν τα σύμφωνά τους εταιρικής σχέσης 
που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 για την 
τροποποίηση των προγραμμάτων τους αγροτικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να απαλλαγούν από 
ορισμένες διοικητικές διαδικασίες. 
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Τρίτον, κάθε χρόνο τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων τους αγροτικής ανάπτυξης. Σε αυτές τις εξαιρετικές 
περιστάσεις, η Επιτροπή μεταθέτει τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (αρχικά στις 30 Ιουνίου) για 
να δώσει περισσότερο χρόνο στις εθνικές αρχές για να την καταρτίσουν. 

Ποια άλλα μέτρα λαμβάνονται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για τη 
στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα σε αυτές τις πρωτόγνωρες περιστάσεις; 

Επιπλέον των μέτρων που συνδέονται άμεσα με το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της CRII+, η Επιτροπή 
προτείνει μεγαλύτερη ευελιξία και απλούστευση και άλλων μέσων της κοινής γεωργικής πολιτικής 
(ΚΓΠ). 

Πρώτον, η προθεσμία για τις αιτήσεις πληρωμών στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα παραταθεί κατά ένα 
μήνα, από 15 Μαΐου σε 15 Ιουνίου 2020, παρέχοντας περισσότερο χρόνο στους γεωργούς για τη 
συμπλήρωση της αίτησής τους για αμφότερες τις άμεσες ενισχύσεις και τις ενισχύσεις αγροτικής 
ανάπτυξης. 

Δεύτερον, για να ενισχυθούν οι ταμειακές ροές των γεωργών, η Επιτροπή θα αυξήσει τις 
προκαταβολές των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης. Το ποσοστό 
των προκαταβολών θα αυξηθεί από 50 % σε 70 % για τις άμεσες ενισχύσεις και από 75 % σε 
85 % για τις ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης. Οι γεωργοί θα αρχίσουν να λαμβάνουν αυτές τις 
προκαταβολές από τις 16 Οκτωβρίου 2020. 

Τέλος, η Επιτροπή θα προτείνει μείωση των φυσικών επιτόπιων ελέγχων και θα παρέχει 
μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας όσον αφορά τις χρονικές απαιτήσεις. Με τον τρόπο αυτό θα 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και θα αποφευχθούν περιττές καθυστερήσεις. Επί του παρόντος, τα 
κράτη μέλη πρέπει να διενεργούν ελέγχους για να διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας. Ωστόσο, υπό τις παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις, είναι ζωτικής σημασίας να 
ελαχιστοποιηθεί η φυσική επαφή μεταξύ των γεωργών και των επιθεωρητών που διενεργούν τους 
ελέγχους. 

Επί του παρόντος, πραγματοποιούνται οι τελικές νομικές ενέργειες για την έγκριση των εν λόγω 
μέτρων. 
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