
Koronavírus: további uniós intézkedéseket sürgetnek a tagállamok 

 

Az elmúlt másfél hétben példátlan intézkedéseket jelentett be az Európai Bizottság  a 

járványhelyzet okozta gazdasági károk mérséklése érdekében. Egyes tagországok 

azonban további lépéseket is szorgalmaznak. 

Március 13-án rendkívüli segélycsomagra tett javaslatot az Európai Bizottság, melynek 

keretében három területen nyújtanának segítséget a tagországoknak. Egyfelől enyhítenének az 

állami támogatásokra vonatkozó szabályokon, melynek köszönhetően a kormányok nagyobb 

mozgásteret kapnának a járványügyi intézkedések miatt nehéz helyzetbe került ágazatok – 

például turizmus, közlekedés -, illetve kis- és középvállalkozások megsegítésében. Másfelől 

létrehozna a Bizottság egy 37 milliárd euróból álló likviditási csomagot is, ami két részből 

tevődne össze. 8 milliárd eurónyi előleg visszafizetését elengednék a tagállamoknak, 

Magyarország számára ez azt jelenti, hogy 855 millió eurónyi többlettel gazdálkodhat. Ezen 

kívül 29 milliárd eurót a strukturális alapokból biztosítana a testület, lehetővé téve, hogy a 

még le nem hívott összegeket a tagországok átcsoportosítsák a koronavírus elleni küzdelem 

érdekében. Hazánkra eső rész ebből 4,748 milliárd euró, vagyis összesen mintegy 5,6 milliárd 

eurónyi – 1960 milliárd forintnyi – forrás jutna a magyaroknak. A javaslatcsomagról 

várhatóan március 26-án, a rendkívüli ülésén dönt az Európai Parlament.  

Egy másik fontos lépés volt az Európai Bizottság részéről, hogy bejelentették az ideiglenes 

mentesítési záradékot, mely értelmében felfüggesztik az állami kiadások szigorú ellenőrzését, 

ami lehetőséget nyújt a kormányoknak, hogy szükség szerint biztosíthassanak anyagi 

támogatást a gazdasági szereplőknek. 

A már meghozott intézkedéseken felül ugyanakkor továbbiakat is szorgalmaznak a 

tagországok. Giuseppe Conte, olasz miniszterelnök azt indítványozta, hogy az Európa 

Stabilitási Mechanizmus révén segítse az Európai Unió a vírus elleni küzdelemben a tagjait, a 

hitelezést pedig terjessze ki az euróövezeten kívüli országra is. Szintén Olaszország vetette fel 

a közös „koronakötvények” kibocsátásának szükségességét, amely ötletet a franciák is 

támogatnak, és átmenetileg Németország és Hollandia is beleegyezne. Varga Mihály, 

Magyarország pénzügyminisztere pedig azt fogalmazta meg, hogy a strukturális alapok 

átcsoportosíthatósága nem jelent a magyarok számára valódi segítséget, ugyanis a forrásokat 

már teljes egészében lekötötték, viszont a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó irányelvek 

felfüggesztése, a bürokrácia csökkentése komoly segítség lenne. 

A Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen nem zárkózott el a további lépésektől, az 

egyeztetések előreláthatóan már a héten folytatódni fognak. 
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