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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις: 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη επέκταση του θεματικού πεδίου του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), υπό το φως της τρέχουσας 
πανδημίας COVID-19, για να συμπεριλάβει μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας με σκοπό να διευκολύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης ιατρικής βοήθειας, στους πληγέντες πληθυσμούς·

2. επισημαίνει ότι, μετά τη μεταρρύθμιση του 2014, η εκταμίευση βοήθειας έχει 
επισπευσθεί και ζητεί η Επιτροπή να επιταχύνει περαιτέρω τις πληρωμές, να παρέχει 
τεχνική συνδρομή στις εθνικές αρχές κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και να 
διασφαλίζει ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται εγκαίρως· υποστηρίζει ένθερμα την 
πρόσφατη μεταρρύθμιση του συστήματος προκαταβολών, που αυξάνει το επίπεδο των 
προκαταβολών από 10 % σε 25 % της αναμενόμενης συνεισφοράς και από μέγιστο 
ποσό ύψους 30 εκατομμυρίων EUR στα 100 εκατομμύρια EUR· υπογραμμίζει ότι αυτό 
έχει αποδειχθεί ότι έχει θετικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του Ταμείου, ιδίως 
σε περιφέρειες και δήμους που διαθέτουν περιορισμένες εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης· διερωτάται, ωστόσο, δεδομένου του χαμηλού ποσοστού εκτέλεσης, 
κατά πόσον η μεταρρύθμιση αντιμετωπίζει όλα τα εμπόδια που σήμερα αποτρέπουν τα 
κράτη μέλη από το να ζητούν προκαταβολές· ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει 
περαιτέρω τρόπους για την προώθηση αυτής της επιλογής, στο πλαίσιο διαλόγου με τις 
αρχές των κρατών μελών· προτρέπει την Επιτροπή να εκταμιεύσει όσο το δυνατόν 
ταχύτερα τις προκαταβολές για τις αιτήσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-
19·

3. αναγνωρίζει ότι, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, απαιτείται πρωτίστως 
μια προληπτική πολιτική ευθυγραμμισμένη με τη Συμφωνία του Παρισιού και την 
Πράσινη Συμφωνία, και ότι το ΤΑΕΕ δεν αποτελεί μέσο ταχείας επέμβασης σε 
περιπτώσεις καταστροφών· διερωτάται, ωστόσο, κατά πόσον το Ταμείο είναι επαρκώς 
προσαρμοσμένο για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής, ιδίως όσον αφορά τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές, που διατρέχουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο φυσικών καταστροφών·

4. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, για αύξηση του μέγιστου 
ετήσιου ποσού για το ΤΑΕΕ στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό σε 1 
δισεκατομμύριο EUR (σε τιμές 2018), η οποία ήταν εξαρχής η θέση του Κοινοβουλίου· 
διερωτάται, ωστόσο, κατά πόσον το ποσό αυτό θα επαρκέσει για την κάλυψη όλων των 
επιλέξιμων αιτήσεων τα επόμενα έτη, λαμβάνοντας υπόψη το διευρυμένο πεδίο 
εφαρμογής του Ταμείου και την ταχεία εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής, που καθιστά 
τις φυσικές καταστροφές συχνότερες, πιο βίαιες και πιο απρόβλεπτες·

5. ζητεί η Επιτροπή να προτείνει την αναθεώρηση του κανονισμού, που θα πρέπει να τεθεί 
σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), 
ώστε να απλουστεύσει και να επιταχύνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα 
κράτη μέλη, να αυξήσει το επίπεδο των προκαταβολών στο 33 %, να επισπεύσει την 
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τελική εκταμίευση, να ενσωματώσει πλήρως την αρχή της βελτιωμένης ανοικοδόμησης 
(«Build Back Better») στο άρθρο 3 του κανονισμού ΤΑΕΕ και να συμπεριλάβει μια 
νησιωτική και παράκτια διάσταση, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή των εν λόγω εδαφών, που διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο·

6. επισημαίνει ότι η χρήση του ΤΑΕΕ έχει ενθαρρύνει τη μάθηση των εθνικών και 
τοπικών αρχών σε θέματα πολιτικών, με αποτέλεσμα να αξιολογούν τα ευρύτερα μέτρα 
που εφαρμόζουν για τη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών· ζητεί από την Επιτροπή 
να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται ένα δίκτυο συντονιστών του ΤΑΕΕ από τα κράτη 
μέλη με στόχο την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και πρακτικών συμβουλών σχετικά με 
την υποβολή αιτήσεων·

7. σημειώνει τις σημαντικές δυνατότητες συνεργειών μεταξύ του ΤΑΕΕ και άλλων 
ταμείων και πολιτικών της Ένωσης· ζητεί να αξιοποιηθούν πλήρως οι εν λόγω 
συνέργειες·

8. ζητεί από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού και την Πράσινη 
Συμφωνία, να εξασφαλίσει ανθεκτικότερες και φιλικότερες προς το κλίμα επενδύσεις 
και έργα ανοικοδόμησης, και να αναβαθμίσει τις υποδομές σύμφωνα με πιο σύγχρονα 
και αξιόπιστα πρότυπα, και όχι απλώς να αναπαραγάγει τις συνθήκες που ίσχυαν πριν 
από το συμβάν·

9. συνιστά να επεκταθεί η επιλεξιμότητα στο πλαίσιο του Ταμείου στις δυνάμει 
υποψήφιες χώρες ως περαιτέρω ένδειξη αλληλεγγύης προς τις τρίτες χώρες που 
βρίσκονται σε πορεία προσχώρησης στην ΕΕ·

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από 
έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, μόνο το 15 % του πληθυσμού της ΕΕ είναι πιθανό να 
είναι πλήρως ενημερωμένο για τη χρήση του Ταμείου σε επίπεδο μεμονωμένων χωρών· 
επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενημερώνεται το κοινό για τα απτά οφέλη που 
επιφέρει το ΤΑΕΕ· καλεί τις ενδιαφερόμενες περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
εφαρμόζουν στρατηγικές επικοινωνίας για να επισημαίνουν σαφώς στους πολίτες τη 
βοήθεια που παρέχεται από το ΤΑΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
επικοινωνιακές της προσπάθειες για να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού 
σχετικά με τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται με κονδύλια του ΤΑΕΕ, και, στο 
πλαίσιο της μελλοντικής αναθεώρησης του κανονισμού, να εκτιμήσει τη δυνατότητα 
επιβολής υποχρέωσης στη δικαιούχο χώρα να γνωστοποιεί τη χρηματοδοτική στήριξη 
της ΕΕ για τις υλοποιούμενες πράξεις·

11. τονίζει ότι η ανάθεση, η διαχείριση και η εκτέλεση των επιχορηγήσεων του ΤΑΕΕ θα 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανείς, και ότι οι επιχορηγήσεις πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
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