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Αναστέλλονται για 30 ημέρες οι μετακινήσεις από
την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ. Το διάγγελμα του
Αμερικανού προέδρου – Η αντίδραση της ΕΕ
2020/03/12 07:26 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη (τα ξημερώματα
της Πέμπτης ώρα Ελλάδος) ότι οι ΗΠΑ θα αναστείλουν όλα τα ταξίδια από τις χώρες
της Ευρώπης προς την αμερικανική επικράτεια, για 30 ημέρες, αρχής γενομένης από
τις 13 Μαρτίου, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση του κορωνοϊού.
Ο Τραμπ, ωστόσο, διευκρίνισε ότι οι νέοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που αποφάσισε να
επιβληθούν δεν αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο.
«Για να εμποδιστούν νέα κρούσματα να διεισδύσουν στη χώρα μας, πρόκειται να
αναστείλω όλα τα ταξίδια από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ για τις επόμενες 30
ημέρες», είπε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια διαγγέλματός του από το Οβάλ
Γραφείο του Λευκού Οίκου χθες βράδυ.
https://twitter.com/i/status/1237924069397467137
Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ της Παρασκευή στις 00:00 τοπική ώρα (06:00 του
Σαββάτου ώρα Ελλάδας), συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο για πολίτες των
ΗΠΑ και μέλη των οικογενειών τους, που όμως θα πρέπει να υποβάλλονται
προηγουμένως σε εξετάσεις.
Επιπλέον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προέτρεψε το Κογκρέσο να εγκρίνει το
ταχύτερο μια μείωση των φόρων μισθωτών υπηρεσιών, τόσο για τους εργαζόμενους
όσο και για τους εργοδότες, προκειμένου τα νοικοκυριά να διευκολυνθούν να
αντιμετωπίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο της επιδημίας, όπως και διάφορα μέτρα
για την προσφορά αρωγής προς τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρές επιχειρήσεις, που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and
Democrats, and please remember, very important for all countries &
businesses to know that trade will in no way be affected by the 30-day
restriction on travel from Europe. The restriction stops people not goods.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2020

Η αντίδραση της Ευρώπης
«Ο κορωνοϊός αποτελεί παγκόσμια κρίση που δεν περιορίζεται σε καμία ήπειρο, που
απαιτεί συνεργασία και όχι μονομερή δράση», σχολίασαν η πρόεδρος της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σάρλ Μισέλ
αναφορικά με την απαγόρευση πτήσεων μεταξύ ΗΠΑ – Ευρώπης για 30 ημέρες.
Όπως αναφέρουν οι δύο αξιωματούχοι «Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδοκιμάζει το γεγονός
ότι η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν απαγόρευση ταξιδιών λήφθηκε μονομερώς και
χωρίς διαβούλευση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει αποφασιστική δράση για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του ιού».

