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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Κροατία και την Πολωνία 
σχετικά με φυσική καταστροφή και για την πληρωμή προκαταβολών στην 
Κροατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία 
και την Ισπανία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας 
υγείας (COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Κύριε Πρόεδρε,

Πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για 
την παροχή βοήθειας στην Κροατία και την Πολωνία σχετικά με φυσική καταστροφή και για 
την πληρωμή προκαταβολών στην Κροατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την 
Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας (COM(2020)0960) έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης για γνωμοδότηση. Σύντομα πρόκειται να εγκρίνετε στην Επιτροπή 
Προϋπολογισμών έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή.

Η πρόταση αυτή θα κινητοποιήσει το ΤΑΕΕ για ποσό ύψους 823 548 633 EUR με σκοπό την 
παροχή βοήθειας:

• στην Κροατία, σε σχέση με τον σεισμό που έπληξε την πόλη του Ζάγκρεμπ και τις 
επαρχίες Ζάγκρεμπ και Krapina-Zagorje τον Μάρτιο του 2020 (683 740 523 EUR)·

• στην Πολωνία, σε σχέση με τις πλημμύρες στο Podkarpackie Voivodeship τον Ιούνιο 
του 2020 (7 071 280 EUR)· και

• σε επτά κράτη μέλη (Κροατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Πορτογαλία και 
Ισπανία), σε σχέση με προκαταβολές για την αντιμετώπιση της σοβαρής κατάστασης 
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έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας που προκλήθηκε από την πανδημία 
COVID-19 στις αρχές του 2020 (132 736 830 EUR).

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΤΑΕΕ καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση 
του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για την πρώτη κινητοποίηση του ΤΑΕΕ στο πλαίσιο σοβαρής κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, μετά τις αλλαγές που επέφερε ο κανονισμός (ΕΕ) 
2020/461 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2020, για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε κράτη μέλη και σε χώρες που διαπραγματεύονται την 
προσχώρησή τους στην Ένωση και που έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Σε σχέση με την πανδημία COVID-19, η 
κινητοποίηση αυτή αφορά μόνο τα κράτη μέλη που ζήτησαν προκαταβολή· οι αιτήσεις 
κινητοποίησης που υποβλήθηκαν από άλλα κράτη μέλη και υποψήφιες χώρες θα εξεταστούν 
σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την εν λόγω πρόταση και μου ζήτησαν να σας 
ενημερώσω γραπτώς ότι η πλειοψηφία των μελών της παρούσας επιτροπής δεν έχει αντίρρηση 
για την κινητοποίηση αυτή του ΤΑΕΕ ώστε να διατεθούν τα προαναφερθέντα ποσά που 
προτείνει η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Younous Omarjee


