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Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει χρηματοδοτική
συνδρομή ύψους 823 εκατ.ευρώ για τον σεισμό στην Κροατία, τις
πλημμύρες στην Πολωνία και την κρίση του κορονοϊού

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2020

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει δέσμη χρηματοδοτικών ενισχύσεων ύψους άνω των 822εκατ.
ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ), η οποία θα βοηθήσει τις προσπάθειες
ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Κροατία και τις πλημμύρες στην Πολωνία. Η δέσμη θα προβλέπει
επίσης τη χορήγηση προκαταβολών στη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την
Κροατία, την Ουγγαρία και την Πορτογαλία για τη στήριξη των εν λόγω χωρών όσον αφορά την
αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας λόγω του κορονοϊού.

Τα διάφορα κονδύλια της δέσμης βοήθειας κατανέμονται ως εξής:

ποσό ύψους 683,7 εκατ. ευρώ που θα βοηθήσει την Κροατία να αντιμετωπίσει τις
καταστροφικές συνέπειες του σεισμού που έπληξε το Ζάγκρεμπ και τα περίχωρά του τον Μάρτιο
του 2020. Μια πρώτη εκταμίευση ύψους 88,9 εκατ. ευρώ αποδεσμεύθηκε ήδη τον Αύγουστο του
2020 υπό τη μορφή προκαταβολών.

περισσότερα από 7 εκατ. ευρώ που θα βοηθήσουν την Πολωνία στις προσπάθειές της για
ανασυγκρότηση μετά τις πλημμύρες στο Podkarpackie Voivodeship φέτος τον Ιούνιο.

προκαταβολή ύψους άνω των 132,7 εκατ. ευρώ στη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα,
την Ισπανία, την Κροατία, την Ουγγαρία και την Πορτογαλία μετά το αίτημά τους για
ενίσχυση ώστε να αντιμετωπίσουν την έξαρση του κορονοϊού και τις επιπτώσεις της.

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε: «Χάρη στο Ταμείο
Αλληλεγγύης της ΕΕ, τα κράτη μέλη και οι πολίτες μπορούν να λάβουν τη στήριξη που έχουν
πραγματικά ανάγκη, είτε μετά από φυσική καταστροφή είτε κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης
ανάγκης στον τομέα της υγείας. Σήμερα αποδεικνύεται περίτρανα για ακόμη μία φορά τι ακριβώς
σημαίνει η αλληλεγγύη της ΕΕ, η καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.»

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν τη σημερινή πρόταση της
Επιτροπής για ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ. Μετά την έγκριση της πρότασης της
Επιτροπής, η οικονομική ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί. Επί του παρόντος η Επιτροπή διενεργεί
αξιολόγηση των αιτήσεων που έλαβε. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, θα υποβάλει πρόταση
για κινητοποίηση των τελικών πληρωμών.

Ιστορικό

Το ΤΑΕΕ στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υπό ένταξη χώρες με την παροχή οικονομικής
ενίσχυσης μετά από σοβαρές φυσικές καταστροφές και, από φέτος, μετά από καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης στον τομέα της υγείας. Από τη δημιουργία του το 2002, το Ταμείο έχει ενεργοποιηθεί για
περισσότερα από 90 καταστροφικά συμβάντα, καλύπτοντας πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς,
καταιγίδες και ξηρασίες. Μέχρι στιγμής, το ΤΑΕΕ έχει κινητοποιήσει πάνω από 5,5 δισ. ευρώ σε 23
κράτη μέλη και σε μία υπό ένταξη χώρα. Στο πλαίσιο της έκτακτης αντίδρασης της ΕΕ στην έξαρση του
κορονοϊού, το πεδίο εφαρμογής του ΤΑΕΕ έχει διευρυνθεί 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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