Антикризові дії, які вживаються Європейським Союзом для протидії
поширенню пандемії COVID-19 (станом на 14 травня 2020 р).
Державна
допомога

2020 ЄК
-0508

Вел
икоб
рита
нія

08.05.2020 р. ЄК доповнила та розширила правила
надання державної допомоги у рамках подолання
негативних економічних наслідків COVID-19. Оновлені
правила включають такі умови щодо рекапіталізації
постраждалих компаній:
1. Допомога на рекапіталізацію компаній повинна
надаватися лише у тих випадках, якщо інших рішень
немає, і якщо втручання відповідає суспільним інтересам
(уникнення соціальних негараздів, збереження робочих
місць, тощо). При цьому допомога повинна
обмежуватися забезпеченням життєдіяльності компанії.
2. Держава повинна отримати відповідну винагороду за
ризики, які вона несе через допомогу на рекапіталізацію.
Механізм такої винагороди повинен стимулювати
власників та бенефіціарів компанії викуповувати
придбані державою акції.
3. Бенефіціари та держави-члени ЄС повинні протягом 6
років розробити стратегію виходу держави з власності
рекапіталізованих компаній, що отримали державну
допомогу.
4. До моменту виходу держави з власності
рекапіталізованих компаній, забороняється виплата
дивідендів акціонерам та викуп акцій. До моменту
погашення 75% рекапіталізації будуть застосовуватися
суворі обмеження на винагороду менеджерів компаній.
5. Кошти, отримані як допомога на рекапіталізацію, не
можуть використовуватися для підтримки інтегрованих
компаній, що мали труднощі до 31.12.2019 р. Більш того,
до погашення 75% рекапіталізації, бізнесу не
дозволяється купувати більше 10% бізнесу у тій же
галузі.
6. Допомога на суму більше 250 млн. євро потребує
погодження ЄК, а компанії, що мали труднощі до
31.12.2019 р., не можуть отримувати допомогу на
рекапіталізацію.
7. Держави-члени повинні оприлюднювати інформацію
про надану допомогу на протязі 3 місяців від виділення
коштів на рекапіталізацію, а бенефіціари допомоги
повинні публікувати інформацію щодо використання
отриманої допомоги.
Також, оновлені правила допускають виділення
допомоги бізнесу у формі субординованого боргу.
11.05.2020 р. ЄК погодила програму підтримки
самозайнятих працівників на суму 9 млрд. фунтів
(близько 10,3 млрд. євро). Кошти виділятимуться у формі
прямих грантів та будуть доступні для всіх галузей на
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всій території Великобританії. При цьому обсяг допомоги
не перевищуватиме 80% місячного доходу, а термін
надання допомоги становитиме до 12 місяців. Умовою
отримання допомоги є продовження діяльності.
Грец
ія

05.05.2020 р. ЄК погодила програму підтримки галузі
квітникарства з бюджетом 10 млн. євро. Кошти будуть
виділені у формі прямих грантів на суму до 100 тис. євро
на компанію.
11.05.2020 р. ЄК погодила програму підтримки
самозайнятих працівників з бюджетом у 500 млн. євро.
Допомога буде надана у формі одноразових виплат у
розмірі 800 євро на особу.

Дані
я

05.05.2020 р. ЄК погодила програму підтримки стартапів
з бюджетом 2,2 млрд. датських крон (близько 295 млн.
євро). Кошти будуть виділені у формі субсидованих
відсоткових ставок за позиками та будуть доступні як для
стартапів на ранніх стадіях, так і для тих, що вже
залучили венчурний капітал.

Мал
ьта

12.05.2020 р. ЄК погодила Мальті програму з бюджетом у
11,5 млн. євро, спрямовану на підтримку виробництва
продукції, потрібної для протидії коронавірусу (в т.ч.
вакцини, захисне обладнання та апарати вентиляції
легенів). Кошти будуть виділені у формі прямих грантів,
податкових пільг та авансів.

Пол
ьща

11.05.2020 р. ЄК погодила Польщі програму підтримки
бізнесу з бюджетом 2 млрд. польських злотих (близько
450 млн. євро). Програма частково фінансується за
рахунок структурних фондів ЄС. Кошти будуть виділені у
формі позик та державних гарантій на позики.

Угор
щин
а

7.05.2020 р. ЄК погодила програму підтримки МСП на
суму 111 млрд. угорських форинтів (близько 314 млн.
євро). Допомога буде доступною для підприємств усіх
галузей, однак програма спрямована, перш за все, на
галузь сільського господарства. Кошти будуть виділені у
формі державних гарантій на позики.

Фра
нція

11.05.2020 р. ЄК погодила програму підтримки МСП з
бюджетом у розмірі 200 млн. євро. Бенефіціарами
програми є компанії-експортери з річним оборотом до 1,5
млрд. євро. Кошти будуть виділені у формі державних
гарантій.

Хор
ваті
я

08.05.2020 р. ЄК погодила надання допомоги у розмірі
300 млн. хорватських кун (близько 40 млн. євро)
інженерній компанії Đuro Đaković. Кошти будуть виділені
у формі державної гарантії на позики та дозволять
забезпечити потреби компанії у ліквідних коштах на

наступні 6 місяців. Виділення допомоги зумовлене
скрутним становищем Đuro Đaković, головною причиною
якого стало значне скорочення військових замовлень
Хорватії протягом останніх років.
Фінанси
Фінанси

2020 Євр
-05- опей
13 ськи
й
Пар
лам
ент

13 травня Європейський Парламент схвалив резолюцію
(https://cutt.ly/QymFwII), якою закликає Європейську
Комісію (ЄК) до 15 червня 2020 року подати на розгляд
ЄП План бюджетування на випадок, якщо Багаторічна
фінансова перспектива на 2021-2017 рр. (БФП) не буде
схвалена до кінця цього року (Contingency Plan).
Таке рішення викликано тим, що Європейська Рада досі
не погодила БФП, а поточна Багаторічна фінансова
перспектива завершується наприкінці цього року. Разом
з нею завершиться і термін більшості програм ЄС, таких
як Еразмус, регіональні та дослідницькі програми.
З тим, щоб громадяни, підприємці, фермери, студенти і
далі могли отримувати користь від таких програм ЄП
схвалив резолюцію, якою закликає Європейську Комісію
розробити перехідний План на 2021 рік, який включав би
всі необхідні програми ЄС.
Євродепутати також закликали ЄК передбачити в Плані
фінансування на подолання економічних та соціальних
наслідків, спричинених поширенням COVID-19.
План повинен забезпечити безперервність виконання
бюджету ЄС, фінансування необхідних програм, а також
запровадити законодавчі інструменти, які повинні стати
частиною Інструменту відновлення європейської
економіки.
Заходи, необхідні для реалізації цього Плану, повинні
фінансуватися за рахунок цьогорічного бюджету в межах
БФП на 2020 рік.
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13 травня 2020 р. відбулося пленарне засідання
Європейського Парламенту, під час якого Президентом
Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн було
озвучено план з відновлення європейської економіки.
На увагу заслуговують наступні сигнали.
Європейська Комісія продовжує працювати над амбітним
планом з відновлення Європи;
на відміну від попередніх економічних криз, ЄС вперше
зіштовхнувся з повною зупинкою економічного зростання;
було зруйновано транспортні поставки; обвалився попит
на продукцію;
ЄС повільно і поступово відкриватиме свою економіку і
суспільство;
більшість робітників продовжать дистанційну роботу, у
цьому контексті підприємствам доведеться переглянути
правила трудового розпорядку;
здатність реагувати на кризу у всіх держав-членів ЄС
різна; наприклад, держави, в яких економіка базується на
туризмі та культурі, зазнали більших втрат; рівень
економічного спаду також залежить від рівня ураженості
коронавірусом;
держави-члени ЄС змогли надати допомогу працівникам
та компаніям завдяки заходам, які приймалися на
європейському рівні;
Європейський Союз надав повну гнучкість державамчленам ЄС щодо використання фондів Євросоюзу та
державної допомоги; водночас використання такої
допомоги у всіх державах-членах різне, оскільки у всіх
різний фіскальний простір;
ЄС повинен зосередити свою допомогу на державахчленах, які більше за інших постраждали від
коронавірусу;
ЄС буде наполягати на проведенні подальших реформ
та залученні інвестицій;
зміцнення економіки повинно відбуватися на основі
Європейської зеленої угоди, цифровізації та стійкості
(resilience). Європейський Парламент повинен
відігравати важливу роль у цьому процесі;
пакет з відновлення Європейського Союзу буде
складатися з двох частин: Багаторічної фінансової
перспективи на 2021 - 2027 роки та Інструменту з
відновлення;
Всі кошти, які Європейська Комісія зможе запозичити на
ринку капіталу з гарантією держав-членів ЄС, будуть
акумулюватися в зазначеному Інструменті; державичлени ЄС ці кошти зможуть вибирати через програми
ЄС. Європейський Парламент разом з Європейською
Комісією буде слідкувати за витрачанням цих коштів;
кошти будуть спрямовані на три основні сфери:
На відновлення економіки держав-членів ЄС. Це буде
відбуватися через інвестиції та проведення реформ.
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Зокрема, держави-члени ЄС повинні будуть розпочати
перехід до кліматичної нейтральності, цифровізації та
стійкості.
Це потрібно буде зробити в рамках європейського
семестру.
Кошти будуть доступні для всіх держав-членів ЄС,
зокрема тих, які найбільше постраждали від
коронавірусу.
На запуск економіки та допомогу приватним у
відновленні економічної діяльності.
До кризи ЄС почав залучати великі приватні інвестиції в
ключові сектори економіки: в технологію 5G, штучний
інтелект, чистий водень, відновлювальну енергію тощо.
З метою продовження цієї практики ЄС буде зміцнювати
інструмент “InvestEU”. Також буде створено новий
Інструмент стратегічного інвестування.
Крім того, ЄС зосередиться на виробленні ліків власного
виробництва. З цією метою необхідно буде забезпечити
ліквідність місцевих підприємств, з тим щоб в них
інвестувати. Для цього буде створено новий Інструмент
платоспроможності, який допоможе рекапіталізувати
“здорові” компанії, які опинилися в скрутному становищі
внаслідок карантинних заходів.
На вивчення наслідків кризи.
Будуть посилені такі програми, як “RescEU” та “Horizon
Europe”. Буде створено нову програму охорони здоров'я.
Буде зміцнено Інструмент сусідства.
Інструмент відновлення буде короткостроковим і діятиме
протягом перших років відновлення європейської
економіки; він буде також включати грантовий компонент;
Інструмент доповнить програму “SURE”, фінансування,
яке надається Європейським інвестиційним банком та в
рамках Європейського механізму стабільності;
подальші зусилля ЄС будуть спрямовані на подолання
кліматичних змін.

Сільське господарство

Сільське
господарство

2020- Рада
05-13 ЄС

Відбулось засідання Ради ЄС з питань сільського господарства
та рибальства під головуванням Марії Вучкович, Міністра
сільського господарства Хорватії. Комісар з питань сільського
господарства Януш Войчеховскі та Комісар ЄС з питань
довкілля, океанів і рибальства Віргініюс Сінкевічус також взяли
участь у засіданні.
Порядок денний включав обговорення ефективності діючих
заходів, спрямованих на протидію негативним наслідкам
COVID-19 у сільськогосподарському та рибальському секторі,
та вжиття можливих додаткових засобів у цьому контексті як на
національному, так і на рівні ЄС.
Міністр Марія Вучкович зазначила, що з моменту останнього
засідання Ради ЄС (25 березня 2020 року) вдалось убезпечити
харчову промисловість та ланцюги поставок харчової продукції.
При цьому ЄС продовжує роботу у напрямку надання
фінансової допомоги фермерським та рибальським
господарствам.
Рибальство. Більшість міністрів держав-членів ЄС привітали
оперативне прийняття законодавства щодо виділення
додаткової підтримки рибальському сектору, який значною
мірою постраждав від COVID-19 (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=CELEX:32020R0560). Загальна активність
рибальського флоту ЄС значно знизилась. Особливо це
стосується невеликих суден. Ситуація на цьому ринку
залишається складною.
Деякі міністри закликали Європейську Комісію (ЄК) вжити
додаткових заходів та засобів прояву гнучкості, особливо щодо
зобов'язань у частині рибальського сезону Міжнародної Комісії
зі збереження атлантичних тунців (ICCAT) та здійснення
відповідного контролю. Міністри наполягають на продовженні
ЄК моніторингу ситуації з рибальським флотом ЄС та
аквакультурою і розгляду можливості залучення додаткового
фінансування для цього сектору.
Сільське господарство. Міністри держав-членів ЄС закликали
ЄК вжити додаткових заходів стосовно надання фінансової
підтримки та подальшого послаблення діючих правил Спільної
с/г політики ЄС (CAP; наприклад, щодо перевірок на місцях або
збільшення добровільної спільної підтримки (voluntary coupled
support) фермерів). Також міністри пропонують активізувати
механізм приватного зберіганні харчової продукції та вжиття
інших ринкових заходів для таких секторів як птахівництво,
свинарство і телятина, картопля, а також сектора молочної
продукції та виноробство.
Більшість міністрів зазначила, що без надання додаткової
фінансової допомоги буде неможливо підтримувати адекватне
функціонування цих секторів. Міністри підкреслили, що ЄК слід
дослідити всі наявні можливості пошуку додаткових коштів для
згаданих секторів. Деякі міністри вважають, що варто розпочати
використання коштів з кризового резерву, в той час як інші
вважають, що перш за все мають бути вичерпані всі інші
можливості.

Європейський Парламент під час пленарного засідання схвалив Регламент про
повторне використання води, який вперше на європейському рівні визначає
мінімальні вимоги щодо очищених вод (міських стічних вод, які переробляються
на меліоративній установці) для безпечного використання в
сільськогосподарських цілях та з метою захисту людей та довкілля.
Нові правила мають на меті забезпечити більш широке використання очищених
стічних вод з метою обмеження використання відкритих водних об’єктів та
підземних вод, оскільки однією з головних загроз для водного середовища ЄС є
падіння рівня ґрунтових вод, зокрема, через зрошення сільського господарства, а
також промислового використання та розвитку міст.
За словами євродепутата Сімони Бонафе, ухвалення зазначених правил є
важливим кроком у переході до циркулярної економіки щодо водних ресурсів. До
2025 року ЄС може потенційно використовувати повторно 6,6 млрд куб м води у
порівнянні з поточним рівнем використання у розмірі 1,1 млрд куб м щороку. Це
вимагатиме інвестицій у розмірі менше 700 млн євро і дасть можливість
повторного використання більше половини поточного обсягу води, що надходить
з очисних споруд ЄС, теоретично доступних для іригації, уникаючи понад 5%
прямого видобутку з водойм та підземних вод.
Ухвалені правила набувають чинності на двадцятий день після оприлюднення в
Офіційному Журналі Європейського Союзу та застосовуються через три роки
після набрання чинності.

