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Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: Η Επιτροπή παρέχει οικονομική ενίσχυση στην
Κροατία μετά τον σεισμό

Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2020

Η Επιτροπή ανακοινώνει σήμερα την πρώτη εκταμίευση οικονομικής βοήθειας ύψους 88,9 εκατ. ευρώ
από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) προς την Κροατία, μετά τον καταστροφικό σεισμό που
έπληξε την πόλη του Ζάγκρεμπ και τα περίχωρά της στις 22 Μαρτίου 2020. Η εκταμίευση αυτή
αποτελεί συμβολή στις προσπάθειες της χώρας να συνδράμει τον πληθυσμό και να αποκαταστήσει τις
βασικές υποδομές και υπηρεσίες.

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε τα ακόλουθα: «Η Κροατία και η
πρωτεύουσα της υπέστησαν μία από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές εδώ και περισσότερο από
έναν αιώνα, η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημίες και μεγάλη αναστάτωση. Επιπλέον, αυτό συνέβη σε
χρονική στιγμή κατά την οποία ο πληθυσμός υπέφερε ήδη από τις επιπτώσεις της πανδημίας του
κορονοϊού και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Η σημερινή απόφαση αποσκοπεί στην ελάφρυνση
της σημαντικής επιβάρυνσης που η καταστροφή αυτή επέφερε στη χώρα και αποδεικνύει για μια
ακόμη φορά την αλληλεγγύη της ΕΕ σε τέτοιους δύσκολους καιρούς.»

Η Κροατία θα λάβει την προκαταβολή, η οποία είναι η υψηλότερη που έχει καταβληθεί ποτέ από το
ΤΑΕΕ, εντός των επόμενων ημερών. Στο μεταξύ, η Επιτροπή ολοκληρώνει την ανάλυση του αιτήματος
που υπέβαλαν οι κροατικές αρχές και θα προτείνει τελικό ποσό ενίσχυσης, το οποίο θα πρέπει να
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ιστορικό

Στις 22 Μαρτίου 2020 ισχυρός σεισμός έπληξε το Ζάγκρεμπ, την πρωτεύουσα της Κροατίας, και τα
περίχωρά της. Αμέσως μετά, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, την κινητοποίηση και την άμεση αποστολή στις πληγείσες περιοχές
σκηνών, κρεβατιών, στρωμάτων, θερμαντήρων και υπνοσάκκων από τη Σλοβενία, την Ουγγαρία, την
Αυστρία και την Ιταλία. Η Επιτροπή παρείχε επίσης στήριξη σε επιχειρήσεις διάσωσης και εκτίμησης
ζημιών μέσω των υπηρεσιών διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Copernicus της ΕΕ. Στη
συνέχεια, η Κροατία υπέβαλε πλήρη αίτηση συνδρομής από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ στις 11
Ιουνίου 2020, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 12 εβδομάδων από την επέλευση της
καταστροφής.

Το ΤΑΕΕ στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υπό ένταξη χώρες με την παροχή οικονομικής
ενίσχυσης μετά από σοβαρές φυσικές καταστροφές. Από τη δημιουργία του το 2002, το Ταμείο έχει
χρησιμοποιηθεί για 88 καταστροφές, καλύπτοντας ένα φάσμα καταστροφικών συμβάντων, μεταξύ των
οποίων πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς, καταιγίδες και ξηρασία. Μέχρι στιγμής έχουν
στηριχθεί 24 χώρες (23 κράτη μέλη και 1 υπό ένταξη χώρα), μερικές από τις οποίες επανειλημμένα, με
ποσό άνω των 5,5 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο της αντίδρασης της ΕΕ στην έξαρση του κορονοϊού και τη
συνακόλουθη κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας, το πεδίο εφαρμογής του ΤΑΕΕ διευρύνθηκε
πρόσφατα ώστε να καλύπτει μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας,
ενώ το ανώτατο επίπεδο προκαταβολής αυξήθηκε από 30 εκατ. ευρώ σε 100 εκατ. ευρώ.
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