
 
Πόλεμος στην Ουκρανία: αποδέσμευση κονδυλίων
έκτακτης ανάγκης για τους πρόσφυγες
 

Το ΕΚ ενέκρινε την αναπροσαρμογή των ευρωπαϊκών ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης
και ασύλου για τη διοχέτευση κονδυλίων προς τα κράτη μέλη που υποδέχονται
πρόσφυγες από την Ουκρανία.
 
Την Πέμπτη,  μόλις  δύο εβδομάδες  μετά  την  υποβολή σχετικής  πρότασης από  την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τα μέτρα της δράσης συνοχής για
τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE) κάνοντας χρήση της διαδικασίας κατεπείγοντος,
με 562 ψήφους υπέρ, δύο ψήφους κατά και τρεις αποχές.
 
 
 
Πόροι από τα ταμεία συνοχής για τους πρόσφυγες
 
Η επικαιροποίηση των ισχυόντων κανόνων της πολιτικής συνοχής θα επιτρέψει την
ταχεία ανακατανομή της διαθέσιμης χρηματοδότησης ώστε να υποστηριχθούν τα κράτη
μέλη και οι περιφέρειές τους στην παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης σε πρόσφυγες
που  εγκαταλείπουν  την  Ουκρανία  λόγω  της  ρωσικής  εισβολής  -  δηλ.  προσωρινή
στέγαση, τροφή και νερό, ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση. Η χρηματοδότηση μπορεί να
αποτελείται και από κονδύλια της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 που δεν
έχουν ακόμη διατεθεί ή δαπανηθεί, καθώς και επιπλέον 10 δισ. ευρώ από κονδύλια του
προγράμματος «REACT-EU».
 
Τα κράτη μέλη έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν από την ΕΕ αναδρομικά αποζημίωση
για τις δαπάνες από τις 24 Φεβρουαρίου, την ημερομηνία δηλαδή που η Ρωσία εισέβαλε
στην Ουκρανία. Η ΕΕ θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει το 100% (αντί του συνήθους
85%) της ενωσιακής συγχρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για ένα ακόμη έτος,
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• Πάνω από 10 δισ. ευρώ για τις ανάγκες των προσφύγων από την Ουκρανία

• Η ΕΕ θα καλύψει όλα τα έξοδα της συγχρηματοδότησης συνοχής για το 2021 και το
2022

• Θα διατεθούν τουλάχιστον 420 εκ. ευρώ μη δαπανηθέντων κονδυλίων της περιόδου
2014-2020 από τα εσωτερικά ταμεία της ΕΕ
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201211IPR93620/alla-47-5-dis-euro-se-perifereies-gia-antimetopisi-ton-sunepeion-tis-pandimias
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201211IPR93620/alla-47-5-dis-euro-se-perifereies-gia-antimetopisi-ton-sunepeion-tis-pandimias


από τα μέσα του 2021 έως τα μέσα του 2022.
 
Τα ευρωπαϊκά ταμεία συνοχής στηρίζουν επενδύσεις που προωθούν την οικονομική,
κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ με στόχο την άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ
των περιφερειών της.
 
 
 
Ταμεία εσωτερικών υποθέσεων
 
Με 575 ψήφους υπέρ, τέσσερις κατά και τρεις αποχές, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν
επίσης για ένα έτος (έως τα μέσα του 2024) την παράταση της περιόδου δυνατότητας
αξιοποίησης  τόσο  του  Ταμείου  Ασύλου,  Μετανάστευσης  και  Ένταξης  όσο  και  του
Ταμείου  Εσωτερικής  Ασφάλειας  2014-2020,  ώστε  να  δοθεί  στα  κράτη  μέλη  ταχεία
πρόσβαση  σε  αχρησιμοποίητους  πόρους.  Μέσω  των  ταμείων  μπορούν  να
αποδεσμευθούν έως και 420 εκ. ευρώ για δαπάνες στέγασης, διατροφής, υγειονομικής
περίθαλψης ή πρόσληψης επιπλέον προσωπικού.
 
 
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR),
περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ουκρανία από την ημέρα
της  εισβολής  της  Ρωσίας  στις  24  Φεβρουαρίου,  ενώ  οι  περισσότεροι  από  αυτούς
κατευθύνονται  προς  γειτονικές  χώρες.
 
 
 
Επόμενα βήματα
 
Το σχέδιο κανόνων θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για επίσημη έγκριση. Ο
κανονισμός  θα  τεθεί  σε  ισχύ  μία  ημέρα  μετά  τη  δημοσίευσή  του  στην  Επίσημη
Εφημερίδα  της  ΕΕ.
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο κανόνων: Η δράση της συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE)
Σχέδιο κανόνων: Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης
Φάκελος διαδικασίας για το CARE
Φάκελος διαδικασίας για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
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https://ec.europa.eu/home-affairs/funding_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding_en
http://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
http://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1648113985519&uri=CELEX%3A52022PC0109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1646733969383&uri=COM%3A2022%3A112%3AFIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0075(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0077(COD)&l=en


Επαφές 
 
 
Gediminas VILKAS
Press Officer

(+32) 2 28 33592 (BXL)
(+32) 470 89 29 21
gediminas.vilkas@europarl.europa.eu
region-press@europarl.europa.eu
@EP_Regional

Polona TEDESKO
Press Officer

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+32) 495 535 457
polona.tedesko@europarl.europa.eu
libe-press@europarl.europa.eu
@EP_Justice

Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
typos-EL@europarl.europa.eu

Δελτία Τύπου

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

3 I 3

https://twitter.com/EP_Regional
https://twitter.com/EP_Justice

