
 
Koronavirus: Komisija mobilizira vsa svoja sredstva za zaščito življenj in
možnosti preživljanja
 
Bruselj, 2. aprila 2020 

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Reševanje življenj in podpora za preživljanje sta v času te hude krize bistvenega pomena.
Komisija še naprej povečuje svoj odziv in predlaga vzpostavitev solidarnostnega
instrumenta, t. i. instrument SURE, v višini 100 milijard evrov, ki bo delavcem pomagal
ohraniti dohodke, podjetjem po pomagati, da preživijo. Prav tako predlaga preusmeritev
vseh razpoložljivih strukturnih skladov v odzivanje na izbruh koronavirusa.
Podporo bodo prejeli kmetje in ribiči, kot tudi najbolj ogroženi. Vsi ti ukrepi temeljijo na
sedanjem proračunu EU, iz katerega se bo uporabil vsak razpoložljiv evro, in kažejo na
potrebo po močnem in prožnem dolgoročnem proračunu EU. Komisija si bo prizadevala
zagotoviti, da bo EU lahko računala na tako močan proračun, ko se bo spet postavljala na
noge, ter dosegala napredek pri okrevanju.
Izbruh koronavirusa preskuša Evropo na načine, ki si jih pred nekaj tedni ni bilo mogoče niti zamisliti.
Globina in obseg te krize zahtevata, da se nanjo odzove v takem obsegu, s tako hitrostjo in tako
solidarnostjo, kot še nikoli prej.

Komisija je v zadnjih tednih ukrepala, da bi državam članicam zagotovila vso potrebno prožnost za
finančno podporo njihovim sistemom zdravstvenega varstva, njihovim podjetjem in delavcem.
Sprejemala je ukrepe, da bi uskladila, pospešila in okrepila prizadevanja za javna naročila medicinske
opreme ter usmerila sredstva za raziskave v razvoj cepiva. Neutrudno si je prizadevala zagotoviti, da
se lahko blago in čezmejni delavci še naprej gibljejo po vsej EU, da se ohranijo delovanje bolnišnic,
proizvodnja v tovarnah in zalaganje trgovin. Še naprej podpira vračanje državljanov EU, njihovih
družin in rezidentov za daljši čas v Evropo iz držav povsod po svetu.

V teh ukrepih se odraža prepričanje Komisije, da edina učinkovita rešitev krize v Evropi temelji na
sodelovanju, prožnosti in predvsem solidarnosti.

Današnji predlogi so odzivanje še povečali.

Predsednica Ursula von der Leyen je komentirala predloge, ki so bili sprejeti danes: „V tej krizi zaradi
koronavirusa bo učinkovit samo najmočnejši odziv. Uporabiti moramo vsa sredstva, ki so nam na voljo.
Vsak razpoložljiv evro iz proračuna EU bomo preusmerili v reševanje te krize in omilili bomo predpise,
da se bodo zagotovila sredstva za hitro in učinkovito financiranje. Z novim solidarnostnim
instrumentom bomo mobilizirali 100 milijard evrov za ohranitev delovnih mest in delovanje podjetij.
Moči združujemo z državami članicami, da bomo rešili življenja in omogočili preživljanje. To je
evropska solidarnost.“

100 milijard evrov za ohranitev delovnih mest in delovanje podjetij: pobuda SURE
Ublažiti moramo gospodarske šoke, da bo gospodarstvo EU pripravljeno na nov zagon, ko bodo
razmere spet ugodne. Da bi to dosegli, moramo ohraniti delovna mesta in delovanje podjetij. Vse
države članice imajo ali bodo kmalu uvedle sheme skrajšanega delovnega časa.

Odziv Komisije je instrument SURE: to je nov instrument, ki bo zagotovil posojila v višini do 100
milijard evrov za države, ki jih potrebujejo za zagotovitev, da bodo delavci prejemali dohodek in da
bodo podjetja obdržala zaposlene. To ljudem omogoča, da še naprej plačujejo najemnine, račune in
kupujejo hrano ter pripomorejo k prepotrebni stabilnosti gospodarstva.

Posojila bodo temeljila na jamstvih, ki jih zagotovijo države članice, in bodo namenjena tja, kjer so
najbolj potrebna. Izkoristile jih bodo lahko vse države članice, vendar bodo zlasti pomembna za najbolj
prizadete države.

Instrument SURE bo podpiral sheme skrajšanega delovnega časa in podobne ukrepe za pomoč
državam članicam pri zaščiti delovnih mest, zaposlenih in samozaposlenih pred odpuščanjem in izgubo
dohodka. Podjetja bodo lahko začasno zmanjšala število delovnih ur ali začasno prekinila delo, hkrati
pa od države prejela dohodkovno podporo za neopravljene ure. Samozaposlene osebe bodo prejele
nadomestilo za trenutne izredne razmere.

Skrb za najbolj ogrožene – Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim-



Ker večji del Evrope omejuje socialne stike, da bi upočasnil širjenje virusa, je še toliko bolj pomembno,
da tisti, ki so za najosnovnejše potrebe odvisni od drugih, niso odrezani od pomoči. Sklad za evropsko
pomoč najbolj ogroženim se bo razvijal, da bo kos izzivu: za zmanjšanje tveganja okužb bo uvedena
zlasti uporaba elektronskih bonov, pa tudi možnost nakupa zaščitne opreme za tiste, ki zagotavljajo
pomoč.

Podpiranje ribičev in kmetov-
Evropsko kmetijstvo in ribištvo imata bistveno vlogo pri zagotavljanju hrane, ki jo jemo. Kriza je oba
močno prizadela ter posledično okrnila naše prehranske verige in vplivala na lokalna gospodarstva, ki
so odvisni od tega sektorja.

Podobno kot pri strukturnih skladih bo prožnejša postala tudi uporaba Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo. Države članice bodo lahko zagotovile podporo:

ribičem za začasno opustitev ribolovnih dejavnosti,-

gojiteljem vodnih organizmov za začasno opustitev ali zmanjšanje proizvodnje-

ter organizacijam proizvajalcev za začasno skladiščenje ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva.

-

Komisija bo kmalu predlagala vrsto ukrepov, s katerimi bo kmetom in drugim upravičencem zagotovila,
da bodo lahko prejeli potrebno pomoč na podlagi skupne kmetijske politike, na primer z odobritvijo
daljših rokov za predložitev vlog za podporo in za njihovo obravnavo s strani uprave, povišanjem
predplačil za neposredna plačila in plačila za razvoj podeželja ter zagotavljanjem dodatne prožnosti pri
pregledih na kraju samem, da se čim bolj zmanjšata potreba po fizičnem stiku in upravno breme.

Zaščita našega gospodarstva in ljudi z vsemi razpoložljivimi sredstvi
Preusmeritev vseh sredstev kohezijske politike v boj proti izrednim razmeram-

Ves nerazporejeni denar iz treh skladov kohezijske politike, tj. Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada, bo namenjen odpravljanju učinkov krize na
področju javnega zdravja.

Za prerazporeditev sredstev tja, kjer so najbolj nujno potrebna, bo omogočen prenos med skladi ter
med kategorijami regij in cilji politik. Poleg tega bodo odpravljene zahteve glede sofinanciranja, saj
države članice že uporabljajo vsa sredstva za boj proti krizi. Upravljanje bo poenostavljeno.

Instrument za zagotavljanje nujne pomoči-
Evropska unija se prvič spoprijema z zdravstveno krizo tolikšnih razsežnosti in s tako hitrostjo širitve.
Njena prva prednostna naloga v boju zoper krizo je reševati življenja ter zadovoljiti potrebe naših
sistemov zdravstvenega varstva in zdravstvenih delavcev, ki vsakodnevno premikajo mejnike po vsej
Uniji.

Komisija si močno prizadeva zagotoviti dobavo zaščitne opreme in dihalnih naprav. Kljub velikemu
trudu proizvodne industrije se države članice na nekaterih območjih še vedno spoprijemajo z velikim
pomanjkanjem zaščitne opreme in dihalnih naprav. Manjkajo jim tudi ustrezne namestitve za
zdravljenje, zato bi jim bilo treba omogočiti, da bi lahko paciente premestili na območja z boljšimi viri,
in poskrbeti za prerazporeditev zdravstvenega osebja na najbolj prizadete kraje. Potrebna bo tudi
podpora za množično testiranje, medicinske raziskave, uvedbo novih oblik zdravljenja ter proizvodnjo,
nakup in distribucijo cepiv po vsej EU.

EU danes predlaga, da se za zadovoljevanje potreb evropskih sistemov zdravstvenega varstva
uporabijo vsa preostala sredstva iz letošnjega proračuna EU.

Instrument za zagotavljanje nujne pomoči bo prejel 3 milijarde evrov, od katerih bo 300 milijonov
evrov dodeljenih za skupno zalogo opreme v okviru rescEU. Najpomembnejša prednostna naloga bosta
obvladovanje krize na področju javnega zdravja ter zagotavljanje ključne opreme in zalog, od
ventilatorjev in individualne zaščitne opreme pa do mobilnih ekip za medicinsko pomoč in medicinske
pomoči za najbolj ranljive, vključno s tistimi v begunskih taboriščih. Drugi poudarek bo povečati
prizadevanja v zvezi s testiranji. V skladu predlogom bi bilo Komisiji omogočeno tudi neposredno javno
naročanje v imenu držav članic.

Nadaljnji ukrepi
Ker se razmere še naprej spreminjajo, bo Komisija predstavila še več predlogov in sodelovala z drugimi
institucijami EU, da bi bili v boju s krizo čim uspešnejši.

Več informacij
Vprašanja in odgovori: Naložbena pobuda v odziv na koronavirus plus: novi ukrepi za prerazporeditev
nujnih naložb in sredstev

Vprašanja in odgovori: Komisija predlaga instrument SURE, nov začasni instrument v vrednosti do

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_572
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100 milijard evrov za zaščito delovnih mest in delavcev

Vprašanja in odgovori: Instrument Evropske unije za zagotavljanje nujne pomoči v zdravstvu

Informativni pregled: Odziv EU na koronavirus – najnovejše informacije

Informativni pregled: Naložbena pobuda v odziv na koronavirus

Informativni pregled: Odziv na koronavirus: podpora sektorjema ribištva in ribogojstva

Informativni pregled: Podpora državam članicam za boljšo zaščito ljudi na delu in delovnih mest –
SURE

Pravna besedila so na voljo na spletišču Komisije Odziv na koronavirus

Kontakti za stike z mediji:
Eric MAMER (+32 2 299 40 73)
Dana SPINANT (+32 2 299 01 50)
Balazs UJVARI (+32 2 295 45 78)
Vivian LOONELA (+32 2 296 67 12)
Marta WIECZOREK (+32 2 295 81 97)

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti

Related media
 Illustration 2020

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_552
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/fs_crii_0204_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
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/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_en#documents
mailto:eric.mamer@ec.europa.eu
mailto:dana.spinant@ec.europa.eu
mailto:balazs.ujvari@ec.europa.eu
mailto:vivian.loonela@ec.europa.eu
mailto:marta.wieczorek@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_sl.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_sl.htm
https://ec.europa.eu/avservices/avs/files/video6/repository/prod/photo/store/store2/7/P043147-125214.jpg

	Koronavirus: Komisija mobilizira vsa svoja sredstva za zaščito življenj in možnosti preživljanja

