
من أجل مساندة االقتصاد األوروبي في ءاتها التنسيق ما بين وزراء االقتصاد للدول األعضاء في االتحاد األوروبي إلجرا
  أزمة كورونا

  
مؤتمر فيديو حول إجراءات ضرورية من أجل استتباب من خالل  تشاور اليوم مجلس وزراء االقتصاد األوروبييني

 ٢٥وعددها  الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجمحيث تعاني منها خاصة  كورونا االستقرار االقتصادي على خلفية أزمة
  من مجموع الشركات في االتحاد االوروبي.  ٪٩٩تشكل  مليون والتي

  
مع وزير المالية األلماني أولف شولتس حزمة إجراءات  الماضي األسبوعألتماير في بيتر وزير االقتصاد األلماني ولقد قدم 
  ةأربعوتعتمد الحزمة على  الناتجة عن فيروس كورنا. االقتصاديةالعواقب من أجل مكافحة ات هاليورو تمليارابمقدار 

عن الدخل المفقود نتيجة تقليص أوقات العمل و مساعدات  أركان: المزيد من المرونة لتطبيق نظام المساعدات للتعويض
  بي.وكذلك تعزيز التماسك األورو اتهاليورو تبمقدار ملياراشاريع والشركات مرع واق للدضريبية للحفاظ على السيولة و

  
غير معهوداً يشكل تحد علينا. وقد بدأنا بتطبيق اإلجراءات األولى من أجل دعم إننا نواجه وضعاً “ وقال الوزير ألتماير:

أتبادل  ق وبعزم. إنيالشركات والعاملين فيها. واآلن أصبح من الحاسم أن نتصرف على الصعيد األوروبي أيضاً بشكل منس
بمشاركة المفوضية  للدول األعضاء في االتحاد األوروبي التنافسية القدرة ذلك مع الوزيرات والوزراء المسؤولين عنحول 

 “األوروبية.
 

تمرا تبادال مس لدول األعضاء في االتحاد األوروبيوتجري الحكومة األلمانية االتحادية مع المفوضية األوروبية وحكومات ا
لتي ا المبادرة االستثمارية من أجل التغلب على أزمة كورونان أجل تنسيق اإلجراءات. ومن المفترض أن تتوفر من خالل م

ويُستكمل ذلك من خالل حزمة إجراءات مليار يورو إجماالً.  ٣٧طرحتها المفوضية األوروبية يوم الجمعة الماضي مبلغ 
لدول إضافة إلى ذلك فقد أعلنت امليار يورو.  ٤٠تمويالت تصل إلى االستثمار األوروبي التي ستقوم بتفعيل  خاصة ببنك

مجابهة التحديات نها ستتأخذ كافة اإلجراءات الضرورية من أجل أوالمفوضية األوروبية  األعضاء في االتحاد األوروبي
  .الراهنة والعواقب االقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا

  
الشركات سيولة  أميناالتحادية بهذه المبادرات وتدافع في هذا الصدد خاصة عن ت ةوترحب وزارة االقتصاد األلماني

  من أجل ضمان السيولة للشركات. مساعدات حكوميةوعن قواعد مرنة للحصول على  الصغيرة والمتوسطة الحجم
  

هذا بشكل عاجل بعد أن تم تأجيل االجتماع غير  مر الفيديوولقد دعت الرئاسة الكرواتية للمجلس األوروبي إلى عقد مؤت
 زغرب العاصمة الكرواتية الذي كان من مزمع عقده في  يةلوزيرات والوزراء المسؤولين عن القدرة التنافسلالرسمي 

     بسبب وباء كورونا.   ٢٠٢٠من مارس  ٢٠وال ١٩في ال 
 
  
    


