
 

Sassoli: σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων,
χρηματοδοτήστε την ανάκαμψη
 
Δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli μετά το Eurogroup
 
«Τη στιγμή αυτή πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Οι πολίτες μας, οι επιχειρήσεις
μας, οι οικογένειές μας, οι νέοι άνθρωποι ανησυχούν για την αβεβαιότητα που φέρνει το
μέλλον, καθώς σε όλες τις χώρες αυτή η κρίση και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην
υγεία θα καταστρέψει εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Τις τελευταίες εβδομάδες, όταν η
Ευρώπη ανέλαβε δράση, οι αντιδράσεις της ήταν στο ύψος το περιστάσεων. Σκεφτείτε
τη ‘χαλάρωση’ των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, η οποία έδωσε τη δυνατότητα
στις  χώρες  μας  να  παρέμβουν  με  δραστικά  μέτρα  προκειμένου  να  στηρίξουν
επιχειρήσεις  και  πολίτες.  Ωστόσο,  όπου  η  Ευρώπη  επενέβη,  οι  απαντήσεις  ήταν
αδύναμες ή ανύπαρκτες. Για το λόγο αυτό, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών πρέπει να
αναλάβουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Τώρα είναι η ώρα που χρειαζόμαστε εργαλεία για
να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να ξεκινήσουμε το νέο
σχέδιο ανοικοδόμησης. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τις συνέπειες αυτής της
κρίσης και να μην βρεθούμε ανίκανοι να αντιδράσουμε.
 
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας είπε χθες ότι 2,5 δισ. άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα
βιώσουν  τις  επιπτώσεις  αυτής  της  κρίσης.  Πόσοι  εκατομμύρια  άνθρωποι  θα
επηρεαστούν στην Ευρώπη; Έχουμε χρέος να τους προστατεύσουμε, στο βορρά, στο
νότο, στην ανατολή και τη δύση. Μέχρι στιγμής έχουμε λάβει και εφαρμόσει σημαντικά
μέτρα: υποστήριξη στα εθνικά συστήματα για τον περιορισμό της ανεργίας (SURE),
βελτίωση των όρων χρήσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) για τις
χώρες που επιθυμούν να τον χρησιμοποιήσουν, επαναχρηματοδότηση της προστασίας
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), καθώς
και το ‘μπαζούκα’ της ΕΚΤ για τη ρευστότητα των τραπεζών και την εξαγορά δημόσιων
και ιδιωτικών ομολόγων.
 
Σήμερα  όμως  χρειαζόμαστε  περισσότερα:  πρέπει  να  δημιουργήσουμε  ένα  ταμείο
οικονομικής  ανασυγκρότησης  του  οποίου  θα  μοιραστούμε  το  κόστος  για  να
επανεκκινήσουμε  τις  οικονομίες  μας.  Αυτό  θα  χρειαστεί  πολλά  χρήματα,  ο
προϋπολογισμός της ΕΕ είναι περιορισμένος και δε θα είναι επαρκής. Πρέπει να βρούμε
νέους, έκτακτους και αμοιβαίους τρόπους για να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότησή
του. Δεν είναι θέμα μόνο αλληλεγγύης μεταξύ μας, αλλά και κοινό συμφέρον όλων μας,
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λαμβάνοντας  υπόψη  πόσο  βαθύτατα  διασυνδεδεμένες  είναι  οι  οικονομίες  μας.  Η
κατάρρευση  μίας  χώρας  θα  είχε  αναπόφευκτα  δραματικές  συνέπειες  σε  όλες  τις
υπόλοιπες. Σε αυτό το πλαίσιο, η απάντηση του Eurogroup πρέπει να σταθεί στο ύψος
των περιστάσεων.
 
Οι κυβερνήσεις και οι πολίτες πρέπει να δείξουν πίστη στη δύναμη της Ευρώπης, η ο
οποία έχει εξασφαλίσει 70 χρόνια συνεργασίας και ειρήνης. Σήμερα περισσότερο από
ποτέ πρέπει να επενδύσουμε στο κοινό μας μέλλον».
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