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Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η πολιτική συνοχής ενισχύει τη στήριξη για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία με
την «Ευέλικτη βοήθεια για εδάφη»

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2022

Γιατί προτείνατε την «Ευέλικτη βοήθεια για εδάφη» (FAST-CARE); 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν σημαντική εισροή ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από
την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Από την έναρξη του πολέμου, πάνω από 6,2 εκατομμύρια
άνθρωποι έχουν αφιχθεί στην ΕΕ, ενώ συνεχίζονται επιτόπιες προσπάθειες για την υποδοχή και την
ταχεία ένταξη των εκτοπισμένων στις κοινότητες υποδοχής τους.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί επίσης καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων της πολιτικής
συνοχής λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού και διογκωμένου κόστους των πρώτων υλών, σε μια
χρονική περίοδο κατά την οποία τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020
βρίσκονται στο στάδιο της περάτωσης.

Μετά την έγκριση της «Δράσης συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE)», η οποία επέτρεψε
στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να παρέχουν στήριξη έκτακτης ανάγκης σε άτομα που
εγκαταλείπουν την Ουκρανία λόγω της ρωσικής εισβολής καθώς και στα άτομα που τους υποδέχονται,
η Επιτροπή ενισχύει τώρα τη στήριξή της προσφέροντας περαιτέρω ευελιξία για τη χρήση της
χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής.

Ειδικότερα, η «Ευέλικτη Βοήθεια για Εδάφη (FAST-CARE)» αποσκοπεί στην παροχή πρόσθετης
στήριξης σε όσους υποδέχονται εκτοπισθέντες και τους βοηθούν να ενταχθούν —κράτη μέλη, τοπικές
αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών― διασφαλίζοντας ότι τα κονδύλια της πολιτικής
συνοχής είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να διοχετευτούν εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο. Το FAST-
CARE προτείνει επίσης λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της καθυστερημένης υλοποίησης
ορισμένων έργων της πολιτικής συνοχής.

Σε ποια ταμεία/προγράμματα της πολιτικής συνοχής εφαρμόζονται οι εν λόγω
τροποποιήσεις;

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εφαρμόζονται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων για την περίοδο
2014-2020 και στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων 2021-2027, το οποίο σημαίνει ότι καλύπτουν
όλα τα ταμεία της πολιτικής συνοχής [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Ταμείο Συνοχής].

Πώς μπορούν τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα ενωσιακής συγχρηματοδότησης
100 %; Χρειάζεται να προτείνουν τροποποίηση των προγραμμάτων τους;

Η ενωσιακή συγχρηματοδότηση που ανέρχεται σε 100 % θα επεκταθεί σε προτεραιότητες που
προωθούν την κοινωνικοοικονομική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών τόσο στα προγράμματα της
περιόδου 2014-2020 όσο και στα προγράμματα της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027.

Η εφαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης 100 % απαιτεί χωριστό άξονα προτεραιότητας στα
προγράμματα.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης 100 % για έναν
υφιστάμενο άξονα προτεραιότητας που στηρίζει την κοινωνικοοικονομική ένταξη υπηκόων τρίτων
χωρών και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων που έχουν προκύψει ως
αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, στο πλαίσιο προγράμματος ή να εισαγάγουν νέο
τέτοιο άξονα προτεραιότητας στα προγράμματά τους.

Όταν υπάρχει ήδη ένας τέτοιος άξονας προτεραιότητας, η εφαρμογή του ποσοστού χρηματοδότησης
100 % δεν χρειάζεται απόφαση της Επιτροπής, αλλά μόνο κοινοποίηση των αναθεωρημένων
δημοσιονομικών πινάκων.

Για να επωφεληθούν από το ποσοστό συγχρηματοδότησης 100 %, τα κράτη μέλη πρέπει να
διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 30 % της στήριξης διοχετεύεται σε τοπικές αρχές και οργανώσεις της

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%253A32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%253AOJ.L_.2021.231.01.0159.01.ELL&toc=OJ%253AL%253A2021%253A231%253ATOC


κοινωνίας των πολιτών.

Θα μπορούν όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση της
πολιτικής συνοχής;

Η πρόταση επιτρέπει στις εθνικές αρχές να χρηματοδοτούν τόσο μέτρα έκτακτης ανάγκης όσο και πιο
μακροπρόθεσμα μέτρα ένταξης (π.χ. για υποδομές εκπαίδευσης ή στέγασης κ.λπ.) όλων των υπηκόων
τρίτων χωρών ή των απάτριδων.

Πότε θα λάβουν τα κράτη μέλη την πρόσθετη προχρηματοδότηση ύψους 3,5 δισ. ευρώ; Πώς
θα κατανεμηθεί αυτή η χρηματοδότηση;

 Για την περίοδο 2021-2027, προκειμένου να παρασχεθεί ταχεία πρόσθετη ρευστότητα στα κράτη
μέλη, το FAST-CARE αυξάνει τις πληρωμές προχρηματοδότησης της ΕΕ σε 3,5 δισ. ευρώ για
προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και το
Ταμείο Συνοχής.

Η πρώτη δόση προχρηματοδότησης θα καταβληθεί το 2022 μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού,
άμεσα για τα προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί και μετά την έγκριση των νέων προγραμμάτων για
εκείνα που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, ενώ η δεύτερη πρόσθετη δόση προχρηματοδότησης θα
καταβληθεί το 2023.

Σε περίπτωση που τα προγράμματα δεν μπορέσουν να εγκριθούν το 2022, η αντίστοιχη πρόσθετη
προχρηματοδότηση θα καταβληθεί το 2023.

Όλα τα κράτη μέλη θα επωφεληθούν από την πρόσθετη προχρηματοδότηση, κατ' αναλογία προς τα
εθνικά τους κονδύλια.

Πώς θα εξασφαλίσετε μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ των ταμείων;

 Το CARE είχε ήδη εισαγάγει τη δυνατότητα για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ να χρηματοδοτούν έργα που
εμπίπτουν στην αποστολή του άλλου ταμείου.

Με το FAST-CARE, οι εναπομείναντες πόροι του Ταμείου Συνοχής μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
για τη χρηματοδότηση πράξεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άλλων δύο ταμείων, βάσει
των κανόνων που ισχύουν για τα εν λόγω άλλα ταμεία.

 Μπορείτε να δώσετε ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο το
FAST-CARE μπορεί να στηρίξει τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον
επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας;

Βραχυπρόθεσμα, το FAST-CARE θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση της πρώτης υποδοχής και της
άμεσης ανακούφισης των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία,
μέσω, μεταξύ άλλων, της παροχής τροφίμων, βασικής υλικής βοήθειας, στέγασης, μεταφοράς, άμεσης
υγειονομικής περίθαλψης, ενημέρωσης και μεταφραστικών υπηρεσιών.

Σε δεύτερο στάδιο, το FAST-CARE μπορεί να υποστηρίξει μέτρα υποδοχής και προσανατολισμού,
όπως στέγαση, κατασκευή ή ανακαίνιση κέντρων υποδοχής, δαπάνες στέγασης και προσωπικού για τη
λειτουργία των εγκαταστάσεων και τις δραστηριότητες ένταξης (συμπεριλαμβανομένων των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικές κοινότητες).

Μακροπρόθεσμα, μπορεί να παρέχεται πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, ψυχολογική περίθαλψη
και στήριξη σε επίπεδο κοινότητας, παιδική μέριμνα, κοινωνική στέγαση, πρόσβαση στην αγορά
εργασίας, εκπαίδευση και κατάρτιση.

Πώς θα στηρίξετε επιτόπου τους τοπικούς δικαιούχους;

Δεδομένου ότι οι τοπικές αρχές και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν πολύ
σημαντικό ρόλο στην παροχή βοήθειας πρώτης γραμμής για την υποδοχή και την ένταξη των
προσφύγων, τουλάχιστον το 30 % της στήριξης της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο των σχετικών
προτεραιοτήτων θα χορηγηθεί στις τοπικές αρχές και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που
δραστηριοποιούνται σε τοπικές κοινότητες.

Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διοχετεύουν τα κονδύλια απευθείας σε τέτοιους
δικαιούχους, ώστε, δεδομένου του κρίσιμου ρόλου τους στην υποδοχή προσφύγων, να διασφαλίζεται
ότι λαμβάνουν κατάλληλο μερίδιο των πόρων.

Πώς επιλύετε το πρόβλημα των έργων της περιόδου 2014-2020 που δεν θα
οριστικοποιηθούν εντός της κανονιστικής προθεσμίας του 2023;

Τα έργα που παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση λόγω ελλείψεων πρώτων υλών και
εργατικού δυναμικού ή αυξήσεων των τιμών μπορούν να μεταφερθούν εν μέρει στην περίοδο
χρηματοδότησης 2021-2027, ακόμη και αν, λόγω της αλλαγής των κανόνων, ορισμένοι τομείς δεν θα



είναι πλέον επιλέξιμοι για στήριξη. Η δυνατότητα αυτή είναι ανοικτή σε έργα που αφορούν επενδύσεις
άνω του 1 εκατ. ευρώ και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

QANDA/22/4044

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Stefan DE KEERSMAECKER (+32 2 298 46 80)
Veronica FAVALLI (+32 2 298 72 69)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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