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Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
μετά την εικονοδιάσκεψη με τα μέλη του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, 23 Απριλίου 2020
Επιθυμώ καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, τους γιατρούς και τους ερευνητές που
εργάζονται νυχθημερόν για να σώσουν ανθρώπινες ζωές.

Θα ήθελα επίσης να προσφέρω λόγια στήριξης σε εκείνους που νοσούν και μάχονται τον ιό την ώρα που ομιλούμε.

Η πανδημία αυτή θέτει τις κοινωνίες μας σε σοβαρή δοκιμασία. Η ευημερία κάθε κράτους μέλους της ΕΕ εξαρτάται από την
ευημερία του συνόλου της ΕΕ.

Το ζήτημα αυτό μας αφορά όλους. Η καταπολέμηση του κοροναϊού και των συνεπειών του θα είναι χρονοβόρα, αλλά έχουμε ήδη
σημειώσει αρκετή πρόοδο και έχουμε λάβει σθεναρή δράση.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποίησαν σήμερα την τέταρτη εικονοδιάσκεψή τους για την αντιμετώπιση της
πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της. Εκφράσαμε την ισχυρή μας βούληση να προχωρήσουμε μαζί μπροστά

Συζητήσαμε την πρόοδο ως προς τις διάφορες διαστάσεις της ευρωπαϊκής αντίδρασης στην πανδημία και εκφράσαμε
ικανοποίηση για τον κοινό ευρωπαϊκό χάρτη πορείας για την άρση των μέτρων περιορισμού λόγω της πανδημίας COVID-19.
Συμφωνήσαμε όλοι ότι η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών μας έρχονται πρώτες.

Συμφωνήσαμε επίσης να παρακολουθούμε την κατάσταση στενά, ιδίως τώρα που πλησιάζουμε την περίοδο των διακοπών, και να
συντονιστούμε όσο γίνεται περισσότερο ώστε να εξασφαλίσουμε τη σταδιακή και ομαλή άρση των περιορισμών.

Εκφράσαμε ικανοποίηση για τον κοινό χάρτη πορείας για την ανάκαμψη, όπου καθορίζονται ορισμένες σημαντικές αρχές, όπως η
αλληλεγγύη, η συνοχή και η σύγκλιση. Προσδιορίζονται επίσης τέσσερις βασικοί τομείς δράσης: μια πλήρως λειτουργική ενιαία
αγορά, μια άνευ προηγουμένου επενδυτική προσπάθεια, η δράση σε παγκόσμια κλίμακα και ένα λειτουργικό σύστημα
διακυβέρνησης.

Είναι υψίστης σημασίας να αυξήσουμε τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης και να παραγάγουμε βασικά αγαθά στην Ευρώπη.

Εν συνεχεία της συνεδρίασης της Ευρωομάδας σε διευρυμένη σύνθεση στις 9 Απριλίου, εγκρίναμε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε
στους κόλπους της επί τριών σημαντικών διχτυών ασφαλείας για τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τα κράτη, που ανέρχονται
σε πακέτο ύψους 540 δισ. ευρώ.

Ζητήσαμε το συγκεκριμένο πακέτο να είναι λειτουργικό έως την 1η Ιουνίου 2020.

Συμφωνήσαμε επίσης να εργαστούμε με σκοπό τη σύσταση ταμείου ανάκαμψης, το οποίο είναι απαραίτητο και επείγον. Το ταμείο
θα είναι επαρκούς μεγέθους, θα απευθύνεται στους τομείς και τα γεωγραφικά μέρη της Ευρώπης που πλήττονται περισσότερο και
θα αποσκοπεί ειδικά στην αντιμετώπιση αυτής της άνευ προηγουμένου κρίσης.

Ως εκ τούτου, αναθέσαμε στην Επιτροπή να αναλύσει τις ακριβείς ανάγκες και να υποβάλει επειγόντως πρόταση ανάλογη με την
πρόκληση που αντιμετωπίζουμε.

Η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να αποσαφηνίζει τη σχέση με το ΠΔΠ, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
προσαρμοστεί ώστε να αντιμετωπίσει την παρούσα κρίση και τις συνέπειές της.

Η Ευρωομάδα σε διευρυμένη σύνθεση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την οικονομική κατάσταση και να προλειαίνει το
έδαφος για δυναμική ανάκαμψη.

Παραμένουμε αποφασισμένοι να δώσουμε την απαιτούμενη ώθηση στις εργασίες για το ταμείο ανάκαμψης καθώς και για ΠΔΠ,
ώστε να μπορεί να εξευρεθεί ισορροπημένη συμφωνία επ’ αυτών το συντομότερο δυνατό.



Ορισμένα κράτη μέλη έθεσαν το ζήτημα των παράνομων δραστηριοτήτων γεώτρησης της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη της Κύπρου. Εκφράσαμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς την Κύπρο και υπενθυμίσαμε και επιβεβαιώσαμε τα
προηγούμενα συμπεράσματά μας σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε στις 6 Μαΐου εικονοδιάσκεψη με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
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