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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κράτη 
μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία 
υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ένωση χωρίς συμφωνία (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 
2019/0183(COD))

Κύριε Πρόεδρε,

Έχει υποβληθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΤΑΕΕ). Εξ όσων γνωρίζω, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης προτίθεται να 
εγκρίνει έκθεση μέσω απλοποιημένης διαδικασίας στις 2 Οκτωβρίου 2019.

Η πρόταση αποσκοπεί στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ΤΑΕΕ, ώστε να υπάρξει 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο, με την παροχή 
ενίσχυσης από το Ταμείο, για την κάλυψη της δημοσιονομικής επιβάρυνσης που θα υποστούν 
σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία. Σε 
συμφωνία με την αρχή της επικουρικότητας, η πρόταση καθορίζει σαφή κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ. Η ενίσχυση στο πλαίσιο αυτού του μέσου 
θα περιορίζεται συνεπώς σε δαπάνες με σοβαρές επιπτώσεις στις οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές συνθήκες σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι η παρούσα πρόταση επιβεβαιώνει σαφώς την πάγια πεποίθηση του 
Κοινοβουλίου ότι το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο δεν παρέχει τον βαθμό ευελιξίας που 
χρειαζόμαστε.
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Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εκφράζει ανεπιφύλακτα την ικανοποίησή της για τη χρήση της 
χρηματοδότησης του ΤΑΕΕ για την παροχή ενίσχυσης στα κράτη μέλη με σκοπό την κάλυψη 
της δημοσιονομικής επιβάρυνσης που οφείλεται άμεσα στο Brexit χωρίς συμφωνία, εφόσον 
και όποτε αυτό υπερβαίνει τη δημοσιονομική ικανότητα ενός κράτους μέλους να 
αντιμετωπίσει μόνο του αυτή την κρίση. Θεωρεί ότι αυτό συνάδει με τη βασική αρχή του 
Ταμείου να υπάρχει γνήσια αλληλεγγύη της ΕΕ σε περιπτώσεις καταστροφών. Ως εκ τούτου, 
συμφωνεί ότι τα κονδύλια του ΤΑΕΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν, 
για παράδειγμα, το κόστος θέσπισης ειδικών καθεστώτων ενίσχυσης για τις πληττόμενες 
επιχειρήσεις και το κόστος για τις δημόσιες διοικήσεις όσον αφορά τη δημιουργία πρόσθετων 
εγκαταστάσεων υποδομής και την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, σε ποσοστό έως και 
5 % της υφιστάμενης δημοσιονομικής επιβάρυνσης. Η επιτροπή σημειώνει ότι τα ελάχιστα 
όρια επιλεξιμότητας για τις αιτήσεις που σχετίζονται με το Brexit προτείνεται να μειωθούν 
κατά το ήμισυ στο 0,3 % του ΑΕΕ ή σε 1,5 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές του 2011, σε 
σύγκριση με τα όρια που ισχύουν σε περίπτωση φυσικής καταστροφής. Εκφράζει την 
ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής να αυξηθεί το επίπεδο των προκαταβολών 
που μπορούν να εκταμιευθούν, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, από το 10 % και 
κατ’ ανώτατο όριο 30 εκατομμύρια EUR στο 25 % και κατ’ ανώτατο όριο 100 εκατομμύρια 
EUR, είτε πρόκειται για περίπτωση που σχετίζεται με το Brexit είτε όχι. Τέλος, σημειώνει 
επίσης ότι το συνολικό κονδύλιο που προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό για τον σκοπό 
αυτό θα πρέπει να αυξηθεί από 50 σε 100 εκατομμύρια EUR ετησίως, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη διαθεσιμότητα των δημοσιονομικών πόρων. Οι δύο τελευταίες 
προτάσεις ελπίζεται ότι θα συμβάλουν στο να καταστεί ικανοποιητικότερο το σύστημα 
προκαταβολών του ΤΑΕΕ και να χρησιμοποιείται συχνότερα.

Μία από τις κύριες ανησυχίες της επιτροπής είναι ότι οποιαδήποτε παρέμβαση του ΤΑΕΕ σε 
σχέση με το Brexit δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος των αιτήσεων που σχετίζονται με 
μείζονα φυσική καταστροφή, που είναι ο αρχικός σκοπός του Ταμείου. Η πρόταση φαίνεται 
να περιλαμβάνει μια σχετική διασφάλιση, καθότι περιορίζει τα ποσά που διατίθενται για 
αιτήσεις σε σχέση με το Brexit στο 50 %, κατ’ ανώτατο όριο, των κονδυλίων του ΤΑΕΕ για 
το 2019 και το 2020, δηλαδή σε ένα μέγιστο συνολικό ποσό της τάξης των 591,65 
εκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές για δύο έτη. Επίσης, το ποσοστό επιστροφής της 
τάξης του 5 % κατ’ ανώτατο όριο μπορεί να αναθεωρηθεί προς τα κάτω σε περίπτωση που ο 
διαθέσιμος προϋπολογισμός αποδειχθεί ανεπαρκής. Με τις διατάξεις αυτές αναμένεται να 
εξασφαλιστεί η ισόρροπη κατανομή της χρηματοδότησης και να αποφευχθεί η κάλυψη των 
αναγκών κατά χρονολογική σειρά προτεραιότητας. 
Ενώ η Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι ικανοποιημένη με τις νομικές διατάξεις που πρότεινε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιθυμεί να την ενημερώνει πλήρως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά 
με κάθε αίτηση που αυτή δέχεται καθώς και σχετικά με τη διαθεσιμότητα της 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΤΑΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 και του 2020.

Εν κατακλείδι, οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την εν λόγω πρόταση και μου ζήτησαν 
να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η εν λόγω επιτροπή τάσσεται υπέρ του τροποποιητικού 
κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, όπως προτείνεται από την Επιτροπή.
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Με εξαιρετική εκτίμηση,

Johan Van Overtveldt 


