Ευρωπαϊκή απόκριση στην επιδημία COVID-19
Ενημερωτικό σημείωμα, από τις 20 Μαρτίου 2020
Μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο ξέσπασμα του COVID-19.
Λαμβάνουν αποφασιστική δράση για την ενίσχυση των τομέων δημόσιας υγείας της Ευρώπης και
την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιούν όλα
τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη μας να συντονίσουν τις
εθνικές τους απαντήσεις και να παρέχουν αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με την εξάπλωση του
ιού και τις αποτελεσματικές προσπάθειες για την εξάλειψή του. Μέχρι σήμερα, τα μέτρα
περιλαμβάνουν:
-

-

-

-

-

Εξασφάλιση της προσφοράς εξοπλισμού ατομικής προστασίας στην ΕΕ, δημιουργώντας
αποθέματα rescEU ιατρικού εξοπλισμού και ρυθμίζοντας την ικανότητα των κρατών μελών
να εξάγουν τέτοιους εξοπλισμούς εκτός της ΕΕ.
Επιτρέποντας στα κράτη μέλη να έχουν πλήρη ευελιξία στους κανόνες σταθερότητας και
ανάπτυξης, σημαίνοντας ότι οι εθνικές κυβερνήσεις δεν πρέπει να περιορίζονται στους
ισχύοντες κανόνες δημόσιου χρέους ώστε να μπορούν να δαπανήσουν ό, τι χρειάζονται για
την αντιμετώπιση της εστίας COVID-19.
Να επιτραπεί στα κράτη μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω την οικονομική και κοινωνική
έκρηξη του COVID-19, εγκρίνοντας το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις.
Επανάκτηση 37 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα αχρησιμοποίητα διαρθρωτικά ταμεία της
ΕΕ σε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κοινότητες που καταπολεμούν το COVID-19 μέσω
της
Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊου,
συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε κράτος μέλος
να συστήσει στοχοθετημένη υποστήριξη για την παροχή κοινωνικής μέριμνας σε κοινοτικό
επίπεδο (με το ΕΚΤ) (μεταξύ άλλων μέτρων)
Επιτρέποντας στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ να χρησιμοποιείται και για τις έκτακτες
ανάγκες της δημόσιας υγείας · σημαίνοτας περισσότερα κονδύλια της ΕΕ για την
αντιμετώπιση της επιδημίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπροσανατολίζει 47,5 εκατομμύρια ευρώ για ερευνητικές
δράσεις για το κορονοϊό και πολλά άλλα
Κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της
υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας αγαθών και βασικών υπηρεσιών.

Η ΕΕ εργάζεται επίσης για το συντονισμό των δράσεων, της εμπειρογνωμοσύνης και της
τεχνογνωσίας για την αποφυγή ασυντόνιστων / αντιφατικών απαντήσεων. Αυτό περιλαμβάνει τη
δημιουργία μιας συμβουλευτικής επιτροπής για το COVID-19 να προβλέψει γεγονότα και να
εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές και τακτικές επαφές μεταξύ των διαφόρων υπουργείων των
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων.
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Επισκεφθείτε τη σελίδα μας αφιερωμένη στην επιδημία του COVID-19.
Για συγκεκριμένες ενέργειες:
-

-

Κοινή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Βον Ντερ Λεϊεν, to
επισημάνει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας
λόγω της εξάπλωσης του COVID-19, καθώς και να ζητήσει υποστηρικτικά μέτρα για τον
τομέα.
o Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι πολλά από τα προτεινόμενα
μέτρα περιλαμβάνονται στην απάντηση της ΕΕ.
o Διαρκής διάλογος μεταξύ του EASPD και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
Το EASPD διοργανώνει επίσης τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ενημέρωση σχετικά
με τις κατάλληλες απαντήσεις στην έκρηξη του COVID-19, με το επερχόμενο webinar στις 25
Μαρτίου σχετικά με τη «Συνέχιση της στελέχωσης σε υπηρεσίες κρίσιμης φροντίδας».
Το EASPD δημιούργησε μια ηλεκτρονική ομάδα υποστήριξης για τους παρόχους κοινωνικών
υπηρεσιών για να διευκολύνει την ανταλλαγή υποσχόμενων πρακτικών και εμπειριών.
Αξίζει μια επίσκεψη για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πρακτικά βήματα των
παρόχων υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη.
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