اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

پنج اقدام مهم کمیسیون اروپا
برای پاسخ به شیوع ویروس کووید19-

کمیسیون اروپا برای مهار و مقابله با پیامدهای شیوع ویروس کووید ،19-اقداماتی را در پنج محور شامل؛ حوزه سالمت،
کنترل مرزها و جابه جایی افراد ،حوزه اقتصادی ،تحقیق برای ساخت واکسن و مقابله با اطالعات نادرست ،معرفی و اعالم
کرده که در گزارش  27مارس  2020این کمیسیون ،اخرین اقدامات انجام شده شامل موارد ذیل ارائه شده است.
.1حوزه سالمت
-

گروه مشاوران و اقدامات آنها

 تشکیل کمیتهای از  7نفر اپیدمیولوژیست و ویروسشناس مستقل برای تهیه راهنماهای علمی-فنی ،ایجاد
هماهنگی در زمینه نحوه مدیریت ریسک و ارائه مشاورههای الزم به همه اعضاء ،مدیریت شکاف کلینکی،
اولویتدهی به مراقبت و حفاظت از جان مردم و همچنین معرفی سیاستهایی برای مقابله با پیامدهای بلندمدت
ویروس کرونا
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-

افزایش تولید تجهیزات پزشکی موردنیاز

 برداشتن گامهای الزم برای اطمینانیابی از تامین کافی تجهیزات حفاظت شخصی( )PPE 1از طریق ارزیابی اولیه
میزان موجودی کاالهای مزبور در کشورهای عضو ،بررسی ظرفیتهای تولید و هماهنگی با اعضا برای بکارگیری
برخی از خطوط صنایع مانند نساجی برای تولید کاالهای موردنیاز از جمله ماسک در صورت وجود کمبود.
 به صورت موقت و تا زمان مهار شیوع ویروس کرونا ،صادرات تجهیزات پزشکی از نوع  PPEبه خارج از منطقه
اتحادیه اروپا ،منوط به کسب مجوز خواهد بود .تجهیزات مزبور کاالهای گوناگون از جمله ماسک صورت ،دستکش،
عینک پزشکی ،لباس محافظ و همچنین کیت تست و ونتیالتور را در برمیگیرد.
 .2مرزها و جابهجایی
 اعمال روشهایی برای مدیریت و کنترل مرزها
 وضع محدودیت برای سفرهای غیرضروری به مدت یک ماه
 راهنمایی در مورد معرفی خطوط سبز برای تسهیل انتقال کاالهای موردنیاز
 کمک و پشتیبانی برای بازگشت تعداد زیادی از اروپاییان خارج از منطقه به کشورهای خودشان.
 پشتیبانی از شرکتها و خطوط هواپیمایی از طریق موافقت با عدم لزوم انجام پروازهای فاقد مسافر کافی (پرواز
ارواح)
 درخواست از کشورهای عضو برای تسهیل حملونقل هوایی تجهیزات و اقالم پزشکی موردنیاز.
 .3حوزه اقتصادی
 تامین نقدینگی
 تحرکبخشی به بودجه اروپا و بانک سرمایهگذاری اروپا ( )EIB2برای حفظ مشاغل و پشتیبانی از
بنگاههای آسیبدیده از بحران
 تامین  20میلیارد یورو برای کمک به کسبوکارهای کوچک و متوسط از طریق  EIBو با پشتوانه بودجه
اتحادیه اروپا
 کمک  8میلیارد یورویی صندوق سرمایه گذاری اروپا ( )EIF3به حداقل صدهزار بنگاه کوچک و متوسط
با پشتوانه بودجه اروپا
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 سرمایهگذاری
 تصویب تامین  37میلیارد یورو برای کمک در زمینه سرمایهگذاری برای مقابله با ویروس کرونا که  8میلیارد
از آن مربوط به مبالغی است که کشورهای عضو میتوانند به جای پرداخت به اتحادیه ،برای این منظور
مصرف کنند و مابقی هم از محل بودجه اتحادیه ،تامین خواهد شد.
 عالوه بر مبالغ فوق ،کشورهای عضو میتوانند از  24میلیارد یورو منابعی که در قالب طرح تامین مالی
ساختاری برای بازه زمانی  2014الی  2022پیشبینی شده و هنوز برای پروژهای ،تخصیص داده نشده هم،
استفاده کنند.
4
 صندوق همبستگی اروپا
 بنا به پیشنهاد کمیسیون اروپا ،منبعد صندوق همبستگی اروپا میتواند به کشورهایی که با بحران سالمت
عمومی مانند شیوع ویروس کرونا مواجه شدهاند ،کمک کند.
 کمک به دولتها
 راهکار اصلی مالی توسط اقتصادهای اتحادیه و از طریق بودجه ملی آنها ،ارائه خواهد شد .کمیسیون قواعد
موقتی را برای دولتهای اروپایی وضع کرده تا ازین طریق بتوانند نقدینگی الزم را برای کمک به شهروندان
و بنگاهها به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط و نجات مشاغل ،تامین کنند.
 در همین ارتباط قواعد موقتی هم برای پشتیبانی از بنگاههای تولیدکننده یا تامین کننده تجهیزات پزشکی
موردنیاز در کشورهای عضو ،وضع شده است.
 انعطافپذیری چارچوب مالی اروپا
 برای امکان برقراری حمایتهای مالی ،کمیسیون اروپا ،اجازه حداکثر انعطافپذیری را به قواعد جاری
بودجه کشورهای اتحادیه داد تا ازین طریق دولتهای ملی بتوانند پشتیبانی مالی الزم را برای کمک به
سیستمهای مراقبت سالمت و کسبوکارها و حفظ اشتغال در خالل این بحرانها ،بهکار بگیرند.
 کمک اضطراری بانک مرکزی اروپا
 برنامه کمک اقتصادی  120میلیارد یورویی کمیسیون اروپا ،مکمل برنامه  750میلیارد یورویی بانک مرکزی
اروپا تحت عنوان برنامه خرید اضطراری اوراق بهادار بنگاههای خصوصی و عمومی ،خواهد بود.
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 غربال سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 در  25مارس  2020کمیسیون اروپا راهنمایی را برای کمک به اعضا در زمینه نحوه غربال طرحهای
سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی و ادغام و تملیکها به منظور محافظت از داراییها و تکنولوژیهای
حساس اروپا در خالل بروز بحرانها ،منتشر و در اختیار اعضا قرار داد.

 .4تحقیق برای ساخت واکسن
 کمیسیون مبلغ  140میلیون یورو را برای تولید واکسنها ،روشهای جدید جهت تشخیص ،تست و سیستمهایپزشکی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و نجات افراد ،تصویب کرد.
  17پروژه با بهکارگیری  136تیم تحقیقاتی برای دریافت  47.5میلیون یورو از منابع تامین مالی برای تحقیق ونوآوری اروپا ،انتخاب شدند.
  45میلیون یوروی دیگر از محل این منابع برای تولید داروهای جدید توسط کارخانجات داروسازی ،اختصاص یافت. مبلغ  80میلیون یورو برای تخصیص به یکی از شرکتهای پیشرفته تولید واکسن در اروپا  CureVacدر قالبوام بانک سرمایهگذاری اروپا ،درنظر گرفته شد.
 شتابدهنده شورای نوآوری اروپا هم طرحهای نوآورانهای از سوی استارتآپها و بنگاههای کوچک و متوسط باارزش  164میلیون یورو و در رابطه با کمک به مهار شیوع ویروس کرونا ،دریافت کرده است.
 .5مقابله با اطالعات نادرست
 کمیسیون اروپا ارتباط مستقیمی با پلتفرمهای رسانهای اجتماعی دارد .پلتفرم بزرگی برای ارتقاء محتواهای معتبر،حذف مطالب گمراه کننده ،غیرقانونی و زیانآور ،مانند تئوری توطئه شیوع ویروس و یا مشابه این نوع ادعاها ،بهکار
گرفته شده است.
 مقامات کمیسیون اروپا در مالقاتی با مدیران گوگل ،فیس بوک ،توئیتر ،ماکروسافت و سایر شبکههای مجازی دررابطه با اقداماتی که در این خصوص باید انجام شود ،گفتگو و برنامه ریزی کردهاند .در همین ارتباط تعداد 110
برداشت و اطالع نادرست از شیوع ویروس کرونا در این پلتفرم ( ،) www.EUvsDisinfo.euاصالح و
اطالعرسانی شده است.
 مارس  2019یک سیستم هشدار سریع برای سهولت و سرعتبخشی به ارتباط میان کمیسیون و اعضای اتحادیهاروپاایجاد شد که در خالل بروز بحران ویروس کرونا هم بهکار گرفته شده و باعث ارتباط و همکاری نزدیک ،آنها شده
است.



