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       Μαδρίτη, 18 Μαΐου 2020 

   

 

Ενημερωτικό πρωινό με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προώθηση 

του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, Nueva Economía Forum, 

18.05.2020 

Πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου τ.έ., ενημερωτικό πρωινό με κύριο ομιλητή τον Αντιπρόεδρο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, κ. Μαργαρίτη 

Σχοινά, υπό τη διοργάνωση του ιδιωτικού οργανισμού – δεξαμενής σκέψης, Nuevo Economía 

Forum. Στην παρουσίαση πραγματοποίησαν παρεμβάσεις ο Δήμαρχος της πόλης της Μαδρίτης, 

κ. José Luis Martínez-Almeida και ο Ισπανός Υπουργός Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Μετανάστευσης, κ. José Luis Escrivá Belmonte. Συντονιστής του πρωινού ήταν ο Πρόεδρος του 

Nueva Economía Forum, κ. José Luis Η ενημέρωση έγινε αποκλειστικά στην ισπανική.  

Ο κ. Σχοινάς, κατόπιν σχετικής ερώτησης, τόνισε ότι η Πράσινη Συμφωνία που είχε θέσει η Ε.Ε. 

πριν από την πανδημία συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα για αυτήν, ακόμη και τώρα. 

Συγκεκριμένα, για την Ένωση, η βιωσιμότητα και η ψηφιοποίηση αποτελούν ουσιώδη στοιχεία 

για την ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας για το μέλλον. Οι προτεραιότητες 

αυτές δεν μεταβάλλονται, θα μεταβληθεί, ωστόσο το μοντέλο εφαρμογής τους καθώς εξαιτίας των 

επιπτώσεων της πανδημίας είναι αναγκαίο να σχεδιαστούν νέες τακτικές που θα συμβαδίζουν με 

τους στόχους αυτούς. Παράλληλα, απέφυγε να κάνει προβλέψεις για πιθανή ημερομηνία 

δημιουργίας εμβολίου αλλά τόνισε ότι το σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες 

πολιτικές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σε αυτό θα έχουν πρόσβαση άπαντες, κάνοντας λόγο 

για τις πολιτικές της Ε.Ε., οι οποίες προσανατολίζονται προς την παγκόσμια ευημερία, 

αλλάζοντας όμως σημαντικά, ορισμένα τρέχοντα μοντέλα, όπως η έλλειψη δημιουργίας 

συγκεκριμένων φαρμάκων και ιατρικών ειδών, λ.χ. παρακεταμόλης και ιατρικών μασκών. 

Επιπροσθέτως, οι οικονομικές επιπτώσεις θα αυξήσουν την ανεργία, η οποία σε ορισμένα κράτη 

είναι ήδη υψηλή. Αυτός είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει διαθέσει συνολικά 100 δις 

ευρώ, μέσω του προγράμματος SURE αποκλειστικά για την ενίσχυση των ανέργων, ενώ το 

Eurogroup της 15ης Μαΐου κινήθηκε προς την ίδια κατεύθυνση. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η 

Ε.Ε. θα συνεχίσει να στοχεύει στη συνολική ευημερία της κοινωνίας, στόχος που ενισχύεται χρόνο 

με το χρόνο, καθώς αυτό αποδεικνύεται από τις παραδοσιακές αξίες της Ένωσης, όπως η 

δημοκρατία, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κοκε. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της 

κρίσης, οι αξίες αυτές ενισχύθηκαν περαιτέρω, ενώ όλα τα κ-μ συμφώνησαν οι βοήθειες να 

κατανεμηθούν με βάση τις ανάγκες της κάθε χώρας.  
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Αναφορικά με το κλείσιμο των συνόρων των κ-μ, μίλησε για την έλλειψη συντονισμού στην αρχή 

της πανδημίας, καθώς κάθε χώρα διαδοχικά έκλεινε τα ενδοκοινοτικά της σύνορα, χωρίς όμως 

να εμποδίζεται η μεταφορά αναγκαίων προϊόντων, ενώ δημιουργήθηκαν και οι πράσινες ζώνες 

για την ταχύτερη μεταφορά των διατροφικών προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης. Πλέον, η 

Ε.Ε. εργάζεται σε πνεύμα συνεργασίας για τον τρόπο του καθολικού ανοίγματος των 

ενδοκοινοτικών συνόρων.  

Ο κ. Almeida, Δήμαρχος της Μαδρίτης, μία από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο από 

την πανδημία παγκοσμίως, τόνισε τη σπουδαιότητα της Ε.Ε. για τη χώρα και την πρωτεύουσα 

της Ισπανίας ενώ σημείωσε ότι όλες οι πόλεις της Ευρώπης λειτουργούν υπό τις οδηγίες της 

Ένωσης. Επίσης, αναφέρθηκε στην επίπτωση των μεγάλων πόλεων στη συνολική οικονομία, 

ενώ υποστήριξε ότι οι πόλεις θα πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιες για τις πολιτικές των μέτρων, 

δεδομένου ότι αυτές έχουν ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης. Με τη σειρά του, ο κ. Σχοινάς 

συμφώνησε για τη σημασία της Ευρώπης στην ανάπτυξη των πόλεων καθώς και τη συνεργασία 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την έξοδο από την κρίση του κορωνοϊού. Όσον αφορά τις μικρότερες 

πόλεις και την ύπαιθρο, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι αρκετά πιο ελέγξιμη, καθώς η εξάπλωση 

του ιού είναι μικρότερη, ωστόσο αποτελούν τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο 

οικονομικά. Για τον λόγο αυτό, η Ε.Ε. εργάζεται για την προσφορά βοήθειας σε κατηγορίες που 

την έχουν περισσότερο ανάγκη, όπως τις ΜμΕ επιχειρήσεις, τις περιφέρειες κοκε. Παρόλα αυτά, 

οι Βρυξέλλες μόνον αποφασίζουν το ποσό που θα δοθεί σε κάθε κράτος και περιφέρεια, καθώς 

στη συνέχεια, τα εν λόγω ποσά διαχειρίζονται και διαμοιράζονται από την κάθε αρχή ξεχωριστά, 

δεδομένου ότι έχουν την πλήρη γνώση των αναγκών.  

Ο κ. Escrivá, Υπουργός Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης, έκανε αναφορά 

στον κατώτατο μισθό και τις προτάσεις της Ε.Ε., επί αυτού. Παράλληλα, σχολιάστηκε η 

μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε., για την οποία ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε την αναγκαιότητα της 

συμφωνίας μεταξύ των κ-μ καθώς οι βόρειες χώρες δεν μπορούν να ρίχνουν το βάρος της 

προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης αποκλειστικά στις νότιες χώρες που 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αλλά απαιτείται η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών.  
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