
 

Brexit: το ΕΚ υπέρ της συνέχισης της
χρηματοδότησης ως το 2020 σε περίπτωση μη
συμφωνίας
 

Ερευνητές, σπουδαστές και αγρότες θα συνεχίσουν να στηρίζονται οικονομικά από την
ΕΕ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, σύμφωνα με προτάσεις που υιοθέτησε το ΕΚ
την Τρίτη.
 
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε μέτρα για να διασφαλίσει ότι πόροι της ΕΕ για το 2020 θα
παραμείνουν διαθέσιμοι αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς την
επίτευξη συμφωνίας.
 
Το  σχέδιο  κανονισμού  επεκτείνει  μέχρι  το  2020  το  σχέδιο  έκτακτης  ανάγκης  που
ενέκρινε  το  ΕΚ  στις  17  Απριλίου  2019,  το  οποίο  έληγε  το  2019.
 
Σκοπός είναι να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις του Brexit στους δικαιούχους και για
τον  προϋπολογισμό  της  ΕΕ  σε  περίπτωση  αποχώρησης  του  ΗΒ  από  την  ΕΕ  χωρίς
συμφωνία. Τα μέτρα αφορούν προγράμματα όπως το Horizon 2020, το Erasmus+ και
αγροτικές και περιφερειακές πολιτικές.
 
Η πρόταση αυτή θα καταστήσει δυνατή τη συνέχιση των πληρωμών προς δικαιούχους
στο Ηνωμένο Βασίλειο για όλο το 2020, αν αυτό συνεχίσει να καταβάλει τις εισφορές
του και αποδεχθεί τους απαραίτητους ελέγχους.
 
Το σχέδιο σύστασης με εισηγητή τον πρόεδρο της επιτροπής Προϋπολογισμών Johan
Van Overtveldt (Συντηρητικοί, Βέλγιο) εγκρίθηκε με 543 ψήφους υπέρ, 30 κατά και 46
αποχές.
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• Σχέδιο για την εξασφάλιση πληρωμών υπέρ των δικαιούχων στο ΗΒ από τον
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό (πανεπιστήμια, τοπικές κοινότητες, αγρότες και φοιτητές
του προγράμματος Erasmus)

• Η απόφαση εφαρμόζεται εφόσον το ΗΒ καταβάλλει το μερίδιό του στον
προϋπολογισμό της ΕΕ
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190411IPR38568/contingency-plan-for-no-deal-brexit-to-keep-eu-budget-funding-in-2019
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0018_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home


Άλλα θέματα σχετικά με το Brexit
 
Οι  βουλευτές του ΕΚ ψήφισαν επίσης για  την  περίοδο κατά την οποία  θα ισχύουν
απλοποιημένες άδειες αλιείας για τα σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου
Βασιλείου και τις αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου
Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα, η οποία πλέον επεκτείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Η σχετική έκθεση του εισηγητή Chris Davies (Renew, ΗΒ) υιοθετήθηκε με 574 ψήφους
υπέρ, 24 κατά και 2 αποχές. Σε ψηφοφορία θα τεθούν την Πέμπτη πρόσθετα μέτρα
έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη τα οποία επηρεάζονται
άμεσα από το Brexit να αντλήσουν πόρους από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης  (οι  οποίοι  μέχρι  τώρα  ήταν  διαθέσιμοι  μόνο  σε  περιπτώσεις  φυσικών
καταστροφών), σε συνέχεια συμφωνίας στην επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης τη
Δευτέρα.
 

Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα είναι διαθέσιμα εδώ (22.10.2019)
Σχέδιο σύστασης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2020 σχετικά με το
Brexit
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή του ΕΚ (14.10.2019) - Plans to keep EU
budget funding in 2020 in the event of a no-deal Brexit
Ιστοσελίδα του εισηγητή Johan Van Overtveldt (ΕΣΜ, Βέλγιο)
Φάκελος διαδικασίας (εκτέλεση του προϋπολογισμού σε σχέση με το Brexit)
Ιστοσελίδα του εισηγητή Chris Davies (Renew Europe, ΗΒ)
Φάκελος διαδικασίας (άδειες αλιείας)
Ιστοσελίδα του εισηγητή Younous Omarjee (Ευρ. Ενωτ. Αρ., Γαλλία)
Φάκελος διαδικασίας (πρόσθετα μέτρα έκτακτης ανάγκης)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το κέντρο πολυμέσων του ΕΚ
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0187(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0187(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0187(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2019/0183(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2019/0183(COD)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-641240_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-641240_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191014IPR64201/plans-to-keep-eu-budget-funding-in-2020-in-the-event-of-a-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191014IPR64201/plans-to-keep-eu-budget-funding-in-2020-in-the-event-of-a-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/125106
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0186(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/4554/CHRIS_DAVIES/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0187(COD)
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https://twitter.com/EP_Budgets
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