
كات والموظفي    ات الحكوميةلمساعدل اطا  توسيع ال ألتماير: " ى جيدة للشر  "بشر
ي تمدد و  -  - أثناء وباء كو ونا الدول األعضاء قبل من ات الحكوميةاطا  للمساعدتوسع ال مفوضية االتحاد األو وب 

 المقدمة

م عىل وجه الخصوص، تو خالل جائحة كورونا.  لحكوميةا اتمساعدمن أجل الوتوسيع إطارها المؤقت  مديد قامت المفوضية األوروبية اليوم بت
   سقفالرفع 

ة و  يةلمساعدات الحكوماألعىل ل القانون  الحكومة  كانتو . خذريف الثابتة بشكل يلاالتكالخاصة بتغطية  مساعداتالالصغير
ة طويلة هذا األمر مع المفوضية األوروبية تحقيق بشكل مكثف عىل تعملقد ة لمانياأل  .منذ فير

كات والموظفير  تالذي قدم اتلمساعدل الموسع طار ال وزير االقتصاد االتحادي بيير ألتماير: "إن  . ه المفوضية األوروبية هو خير سار للغاية للشر

  المساعد
 
   ال تزالو ألعمال. قطاع االمالية ل اتهذه خطوة أخرى نحو مرونة إضافية ف

  حالةتعان 
 
كات ف  ائحةجبسبب ال حرجة العديد من الشر

كاتنا إىل دعمنا. تحتاج ال تزال  ا . لذةالمستمر    أثبتت جدواها كورونا بوباء   لخاصةتنا اامن خالل مساعدو شر
  و  التر

 
سعنا نواصل بذل كل ما ف

 ." للحفاظ عىل جوهر اقتصادنا

 :التحسينات التالية الجديد  اتإطار المساعد تضمنيعىل وجه التحديد 

ة إىل  األعىلسقف زيادة ال - ا( أو إىل  800مليون يورو ) 1.8للمساعدات الصغير
ً
  قطاع  270ألف يورو سابق

 
/ تربية األحياء  الصيد ألف يورو ف

ا( وإىل  120المائية )
ً
  قطاع الزراع 225ألف يورو سابق

 
ا 100) ةألف يورو ف

ً
 (ألف يورو سابق

ا 3ماليير  يورو ) 10إىل  ف الثابتةيلاالتكلتغطية  اتمساعدلاألعىل ل لسقفازيادة  -
ً
 (. ماليير  يورو سابق

ا حتر  2021ديسمير  31حتر  بشكل موحد  الموقت طار ال تمديد  -
ً
ىلعمليات إعادة الرسملة الوبالنسبة  2021يونيو  30)سابق  30حتر  كير

 (. 2021سبتمير 

  للعديد من 
 يهإل ستند ت. عىل سبيل المثال جائحةعدة األلمانية أثناء الالمسا تدابير يوفر الطار المؤقت للمفوضية األوروبية األساس القانون 

  وأجزاء من المساعد العمار بنك مختلفة من قبل وقروض  االنتقالية المؤقتة اتالمساعد
ات دمساعالاالقتصادية االستثنائية ) اتاأللمان 

(.  لشهري   لتقديم  نطاقالاليوم يتم توسيع  عديالتإقرار التومن خالل نوفمير / ديسمير
كات القانون  بشكل  لجائحةأثناء االدعم الفعال للشر

 .حاسم
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( يتحدث إىل وزير التجارة النيوزيلندي داميان أوكونورتحاد: وزير االقتصاد اال وصف الصورة   ي بيير ألتماير )يمير 

 

 


