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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2016)0462 – C8-0283/2016), 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης 

Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 

περίοδο 2014-20202, και ιδίως το άρθρο 10, 

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση3, και ιδίως το σημείο 11, 

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0270/2016), 

1. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την 

απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου 

του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. 

                                                 
1 ΕΕ L 311, 14.11.2002, σ. 3. 
2 ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884. 
3 ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα  

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ,  

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 

2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, και ιδίως το 

άρθρο 4 παράγραφος 3, 

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη 

συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση2, και ιδίως το 

σημείο 11, 

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Ταμείο») έχει ως 

στόχο να επιτρέψει στην Ένωση να αντιδρά με ταχύ, αποτελεσματικό και ευέλικτο 

τρόπο σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης ώστε να εκφράζει την αλληλεγγύη της 

προς τον πληθυσμό των περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.  

(2) Το Ταμείο δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 εκατομμυρίων 

EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

1311/2013 του Συμβουλίου3. 

(3) Στις 5 Φεβρουαρίου 2016, η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του 

Ταμείου, μετά τον σεισμό που έπληξε τα Ιόνια Νησιά τον Νοέμβριο του 2015.  

(4) Η αίτηση της Ελλάδας πληροί τις προϋποθέσεις για την καταβολή οικονομικής 

                                                 
1 ΕΕ L 311, 14.11.2002, σ. 3. 
2 ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1. 
3 Kανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον 

καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884). 
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ενίσχυσης από το Ταμείο, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2012/2002. 

(5) Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το Ταμείο για την καταβολή οικονομικής 

ενίσχυσης στην Ελλάδα.  

(6) Με την απόφαση (ΕΕ) 2016/252 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 

το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιήθηκε για να χορηγηθεί 

ποσό 50 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις 

πληρωμών για την πληρωμή προκαταβολών για το οικονομικό έτος 2016. Οι εν λόγω 

πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Κατά συνέπεια, υπάρχουν 

περιθώρια να καταβληθεί το συνολικό ποσό για την εν λόγω κινητοποίηση μέσω της 

ανακατανομής των διαθέσιμων πιστώσεων για την πληρωμή προκαταβολών στον 

γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016. 

(7) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος για την κινητοποίηση του Ταμείου, η 

παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοσθεί από την ημερομηνία έκδοσής της, 

 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, 

κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση ποσού 1 

651 834 EUR στην Ελλάδα, σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις 

πληρωμών.  

Το πλήρες ποσό της κινητοποίησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο χρηματοδοτείται με 

πιστώσεις που κινητοποιήθηκαν για την πληρωμή προκαταβολών στον προϋπολογισμό της 

Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016. Οι πιστώσεις που είναι διαθέσιμες για προκαταβολές 

μειώνονται αναλόγως.  

                                                 
1 Απόφαση (ΕΕ) 2016/252 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 

2015, για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή 

προκαταβολών (ΕΕ L 47, 24.2.2016, σ. 5). 
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Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Εφαρμόζεται από ... [την ημερομηνία έκδοσής της]. * 

Έγινε στ...  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Να εισαχθεί η ημερομηνία από το Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΤΑΕΕ) για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε σχέση με την καταστροφή που συνέβη 

στην Ελλάδα (σεισμοί που έπληξαν την περιοχή των Ιονίων Νήσων, ειδικότερα το νησί της 

Λευκάδας, βόρεια τμήματα της Ιθάκης και της Κεφαλλονιάς) στις 17 Νοεμβρίου 2015.  

Οι σεισμοί είχαν ισχύ 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 

οκτώ τραυματίστηκαν, 120 οικιστικές μονάδες καταστράφηκαν, εκ των οποίων 20 κρίθηκαν 

ακατάλληλες για κατοίκηση. Σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δίκτυα υποδομής, κτίρια 

και πολιτιστικά μνημεία. Στη Λευκάδα καταστράφηκαν μερικές από τις σημαντικότερες για 

τον τουρισμό παραλίες.  

Οι ελληνικές αρχές υπολόγισαν αρχικά τις συνολικές άμεσες ζημίες που προκλήθηκαν από 

την καταστροφή σε 65 919 000 EUR. Στις 9 Μαρτίου 2016 το ποσό αυτό επικαιροποιήθηκε 

φτάνοντας τα 66 073 345 EUR. Δεδομένου ότι το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 2,1% του 

περιφερειακού ΑΕΠ της οικείας περιφέρειας NUTS 2 των Ιονίων Νήσων (με βάση τα 

στοιχεία της Eurostat για το 2014) και υπερβαίνει το κατώτατο όριο του 1,5% του 

περιφερειακού ΑΕΠ, η καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί ως «περιφερειακή 

καταστροφή», κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού ΤΑΕΕ. 

Το κόστος των επιλέξιμων ενεργειών πρώτης ανάγκης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του 

κανονισμού, έχει υπολογιστεί από τις ελληνικές αρχές σε 52,374 εκατομμύρια EUR, εκ των 

οποίων πάνω από 38 εκατομμύρια EUR αφορούν τον τομέα των μεταφορών και περισσότερα 

από 7 εκατομμύρια EUR την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Η πληγείσα περιοχή εμπίπτει στην κατηγορία των «λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών» στο 

πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Επενδύσεων (2014-2020). 

Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή τους να 

ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση από το ΕΔΕT για μέτρα αποκατάστασης. 

 

Mετά την αίτηση της Ελλάδας, η Επιτροπή, στις 18 του Μαρτίου 2016, χορήγησε 

προκαταβολή ύψους 164.798 EUR, δηλαδή το 10% της προβλεπόμενης συνεισφοράς του 

Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 4α παράγραφος 2 του κανονισμού ΤΑΕΕ. 

 

Σύμφωνα με προηγούμενη πρακτική της, η Επιτροπή προτείνει να εφαρμοσθεί ποσοστό 2,5% 

της συνολικής άμεσης ζημίας για όλες τις ζημίες που δεν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο. Το 

συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται είναι, επομένως, 1 651 834 EUR.  

Μετά την αφαίρεση των ήδη καταβληθεισών προκαταβολών ύψους 10%, το υπόλοιπο που 

πρέπει να καταβληθεί ανέρχεται σε 1 487 036 EUR. 
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Κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2016, ποσό 50 εκατομμυρίων EUR εγγράφηκε 

στον προϋπολογισμό σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών για την 

πληρωμή προκαταβολών. Επικαλούμενη το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας που 

προβλέπει τη δυνατότητα ανακατανομής των πιστώσεων, η Επιτροπή προτείνει την 

κινητοποίηση του Ταμείου με βάση το ήδη κινητοποιηθέν ποσό, που έχει εγγραφεί ειδικά 

για την πληρωμή προκαταβολών, προκειμένου να καταβληθεί το υπόλοιπο των  

1 487 036 EUR.  

 

Η προτεινόμενη κινητοποίηση δεν απαιτεί τροποποίηση του προϋπολογισμού 2016 και 

σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού.  

 

Η πράξη αυτή θα αφήσει ένα ποσό 48 348 166 EUR διαθέσιμο για την πληρωμή, αν 

χρειαστεί, άλλων προκαταβολών το 2016, το οποίο η Επιτροπή θεωρεί επαρκές για την 

κάλυψη ενδεχόμενων νέων αιτήσεων εντός των υπόλοιπων μηνών του 2016. 

 

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση κινητοποίησης του 2016 και το συνολικό ποσό της 

ενίσχυσης που προτείνεται ανωτέρω συνάδει με τις διατάξεις του κανονισμού για το ΠΔΠ 

σχετικά με το ανώτατο όριο για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ των 552 εκατομμυρίων EUR 

(ήτοι 500 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2011).  

 

Ο εισηγητής συνιστά την ταχεία έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση 

απόφασης που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις 

πληγείσες ελληνικές περιφέρειες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

κ. Jean ARTHUIS 

Πρόεδρο 

της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

Αξιότιμε κ. Arthuis, 

Θέμα: Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 

όφελος της Ελλάδος 

Η Επιτροπή έχει διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρότασή της για μια απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του 

Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0462), βάσει των αιτήσεων που 

έχει υποβάλει η Ελλάδα σε συνάρτηση με τον σεισμό που έπληξε τα Ιόνια νησιά τον 

Νοέμβριο του 2015. 
 

Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

υπολογίζοντας ως εξής τη ζημιά που προκλήθηκε από τη φυσική αυτή καταστροφή:  

 
     

Καταστροφή 

Άμεση ζημιά 

(εκατομμύρια €) 

2,5% της 

άμεσης ζημιάς 

μέχρι το όριο  

(€) 

6% της 

άμεσης 

ζημιάς πάνω 

από το όριο 

Συνολικό ποσό της 

προτεινόμενης 

βοήθειας  

(€) 

ΕΛΛΑΔΑ  66,073 1 651 834 - 1 651 834 

ΣΥΝΟΛΟ 1 651 834 

 

Μετά από εξέταση της αίτησης αυτής και λαμβανομένης υπόψη της μέγιστης δυνατής 

οικονομικής βοήθειας από το Ταμείο, η Επιτροπή προτείνει την παρέμβαση του Ταμείου 

ύψους  1 651 834 ευρώ από το ποσό των 50 000 000 ευρώ  που προβλέπεται ειδικά για 

προκαταβολές στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 

2016. 

 

Οι συντονιστές της επιτροπής έχουν εξετάσει την πρόταση αυτή και με παρακάλεσαν να σας 

ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία της επιτροπής αυτής δεν αντιτίθεται στην 

κινητοποίηση αυτή του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ προκειμένου να χορηγηθεί το 

προαναφερθέν ποσό σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής.  

 

Με τιμή 

Iskra MIHAYLOVA 
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