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EUROPEJSKIE POROZUMIENIE PRZEMYSŁU TARGOWEGO Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE
REAKCJĘ KOMISJI EUROPEJSKIEJ W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM I CHOROBĄ COVID-19
„Cieszymy się, że Komisja Europejska ogłosiła dziś, odpowiadając na nasze prośby, środki wsparcia
ekonomicznego dla przemysłu targowego. Wiadomość tę z ulgą przyjmą także wszystkie inne firmy działające w
Unii Europejskiej, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa. Środki te, wdrożone w trybie pilnym przez
Państwa Członkowskie, pomogą złagodzić społeczno – gospodarcze skutki obecnego kryzysu.”, powiedziała
Barbara Weizsäcker, Sekretarz Generalna EEIA – Europejskiego Porozumienia Przemysłu Targowego.
Zatwierdzone środki przeznaczone są na wsparcie systemu opieki zdrowotnej, wsparcie dla przedsiębiorstw,
wsparcie zatrudnienia, zapewnienie płynności sektora finansowego, a także na koordynowane i elastyczne
działania w ramach pomocy Państwa i w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu. Jedną z form pomocy, o którą EEIA
prosiło w swoim liście do Ursuli von der Leyen, Przewodniczącej Komisji Europejskiej, było zapewnienie
elastyczności w Państwach Członkowskich w zakresie pomocy udzielanej przez Państwo w związku ze szkodami
spowodowanymi w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych.
W celu zatwierdzenia programów zaproponowanych przez Państwa Członkowskie, Komisja Europejska
opracowała i wdrożyła mechanizm szybkiego reagowania. Wdrożone zostaną dopłaty do wynagrodzeń,
zawieszenie płatności podatku od osób prawnych, podatku VAT oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
Pierwszym przykładem działania Unii Europejskiej jest program pomocy z budżetem 12 mln euro dla Danii, celem
zrekompensowania szkód spowodowanych odwołaniem wydarzeń publicznych / imprez masowych, w związku z
wybuchem epidemii Covid-19. Organizatorzy tych imprez byliby uprawnieni do uzyskania odszkodowań za straty
wynikające z odwołania lub odroczenia imprezy w czasie.
Na szczeblu Unii Europejskiej zostanie również rozwiązana jedna z najpilniejszych kwestii: budżet UE zostanie
wykorzystany na wsparcie płynności finansowej przedsiębiorstw, czego tak bardzo w chwili obecnej potrzebują.
Jako gwarancja dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, celem zachęcenia banków do działania na rzecz
zapewnienia płynności finansowej Małych i Średnich Firm i spółek o średniej kapitalizacji (MidCaps), przekazana
zostanie kwota 1 miliarda euro. Będzie to uzupełnienie środków krajowych.
Ponadto, Komisja Europejska ogłosiła wsparcie w postaci środków na ochronę pracowników przed utratą pracy.
W tej sprawie, uwzględniono również propozycje wcześniej zgłoszone przez EEIA, takie jak formuła skróconego
czasu pracy. Ogłoszono także przyspieszenie procedowania wniosku legislacyjnego w sprawie ustanowienia
Europejskiego Programu Reasekuracji Świadczeń dla Osób Bezrobotnych, który nakierowany byłby na wspieranie
polityk Państw Członkowskich w zakresie ochrony obywateli na wypadek utraty pracy i w zakresie poprawy
umiejętności. Mówi się również o uruchomieniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego lub
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) – w kwocie do 179 mln euro w 2020 roku.
Na zatwierdzenie przez Parlament Europejski i Radę czeka nowa unijna inicjatywa pod nazwą Coronavirus
Response Investment Initiative (Inicjatywa Inwestycyjna w Reakcji na Koronawirusa), która ma dać pochodzące z
polityki spójności i z funduszy strukturalnych środki w łącznej kwocie 37 mld euro.

Wreszcie, co jest niezmiernie istotne, do realizacji niezbędnych wydatków mających na celu powstrzymanie
rozprzestrzeniania się COVID-19 ma zachęcić Państwa Członkowskie elastyczność ram budżetowych. Wobec
Państw Członkowskich Unii Europejskiej zastosowany będzie wymóg odnośnie dostosowania się do
proponowanych wysiłków fiskalnych, łącznie z możliwością uruchomienia, jako ostatecznego środka zaradczego,
procedury „general escape clause”.
Biorąc pod uwagę fakt, że obecny kryzys nie ma precedensu, Europejskie Porozumienie Przemysłu Targowego
wierzy, iż szybka i zdecydowana reakcja Komisji Europejskiej oraz zaprezentowany prze nią pakiet zapewnią ulgę
przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem, jeśli tylko zaoferowane środki zostaną natychmiast wdrożone we
wszystkich Państwach Członkowskich.
W zależności od czasu trwania tej nadzwyczajnej sytuacji, środki mogą wymagać ponownej oceny i rozszerzenia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Europejskie Porozumienie Przemysłu Targowego (EEIA)
Europejskie Porozumienie Przemysłu Targowego z siedzibą w Brukseli, reprezentuje ponad 400 europejskich
organizatorów targów i operatorów obiektów targowych. Te podmioty działające w branży targowej oraz
organizowane przez nich targi są zrzeszone w UFI - Światowym Stowarzyszeniu Przemysłu Targowego oraz w
EMECA – Stowarzyszeniu Głównych Europejskich Obiektów Targowych.
Celem ustanowionego w roku 2012 Porozumienia EEIA jest reprezentowanie wspólnych interesów europejskiego
przemysłu targowego wobec instytucji Unii Europejskiej i innych interesariuszy branży targowej w Brukseli. EEIA
promuje oddziaływanie przemysłu targowego na rozwój gospodarczy, monitoruje zagadnienia będące w centrum
uwagi Unii Europejskiej oraz prowadzi działania rzecznicze wobec instytucji unijnych w imieniu branży targowej
celem ochrony wspólnych interesów branży oraz zapewnienia korzystnego środowiska operacyjnego w Unii
Europejskiej i na całym świecie.
Więcej informacji na: www.exhibition-alliance.eu www.ufi.org www.emeca.eu
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