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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την παροχή βοήθειας προς τη Γερμανία 

(COM(2016)0681 – C8 0423/2016 – 2016/2267(BUD)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

Συμβούλιο (COM(2016)0681 – C8-0423/2016),  

– 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 (EE, 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 (A8-0352/2016), 

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 της 14.11.2002, σ. 3. 
2 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884. 
3 ΕΕ C 373 της 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 προς τη Γερμανία 

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 («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 500 000 000 EUR 

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

1311/2013 του Συμβουλίου3. 

(3) Στις 19 Αυγούστου 2016, η Γερμανία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του 

Ταμείου, μετά από σειρά εξαιρετικά έντονων και σύντομης διάρκειας πλημμυρών που 

έπληξαν την περιφέρεια «Niederbayern» τον Μάιο και τον Ιούνιο 2016.  

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

ενίσχυσης από το Ταμείο, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2012/2002. 

                                                 
1 ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3. 
2 EE C 373 της 20.12.2013, σ.1. 
3 Κανονισμός (ΕΕ, 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 της 20.12.2013, σ. 

884). 
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(5) Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το Ταμείο για την καταβολή οικονομικής 

ενίσχυσης στη Γερμανία.  

(6) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του 

Ταμείου, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της 

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 με σκοπό τη χορήγηση 

ποσού ύψους 31 475 125 EUR στη Γερμανία, σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 

πιστώσεις πληρωμών.  

Άρθρο 2 

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

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Εφαρμόζεται από... [η ημερομηνία της έκδοσής της]. 

 

Έγινε … 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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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 

στη Γερμανία (πλημμύρες που έπληξαν την περιφέρεια της Κάτω Βαυαρίας, και ειδικότερα 

την επαρχία Rottal-Inn) τον Μάιο και τον Ιούνιο 2016.  

Η σειρά εξαιρετικά έντονων και σύντομης διάρκειας / στιγμιαίων πλημμυρών προκάλεσε 

καταστροφές σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, ιδιωτικές κατοικίες και στη γεωργία. Επτά 

άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 47 000 άτομα στην Κάτω Βαυαρία 

επλήγησαν, ενώ περισσότερα από 2 000 άτομα δεν ήταν σε θέση να επιστρέψουν στα σπίτια 

τους δύο μήνες μετά τις πλημμύρες. Η πόλη Simbach am Inn καταστράφηκε σχεδόν 

ολοσχερώς και έμεινε επί τρεις εβδομάδες χωρίς ύδρευση. Αναφέρθηκαν επίσης σημαντικές 

ζημίες σε επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και σοβαρές ζημιές σε βασικές 

υποδομές, στο δίκτυο ύδρευσης, στις υπηρεσίες αποχέτευσης και στο δίκτυο ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Στην αίτησή τους, την οποία έλαβε η Επιτροπή στις 19 Αυγούστου 2016, οι γερμανικές αρχές 

εκτιμούσαν τη συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή σε 1 259,005 

εκατομμύρια ευρώ. Δεδομένου ότι το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 3,03% του 

περιφερειακού ΑΕΠ της οικείας περιφέρειας NUTS 2 Niederbayern (με βάση τα στοιχεία για 

το 2014) και υπερβαίνει το κατώτατο όριο του 1,5% του περιφερειακού ΑΕγχΠ, 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 γερμανικές αρχές σε 94,196 εκατομμύρια EUR, εκ των 

οποίων πάνω από 52,227 εκατομμύρια EUR αφορούν τις ενέργειες αποκατάστασης στον 

τομέα των μεταφορών, ενώ περισσότερα από 21 εκατομμύρια EUR αφορούν τις δράσεις 

καθαρισμού. 

 

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

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

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

ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση από το ΕΔΕT για μέτρα αποκατάστασης. 

 

Οι γερμανικές αρχές δε ζήτησαν χορήγηση προκαταβολής.  

 

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

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

«μείζονος καταστροφής». Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται είναι, 

επομένως, 31 475 125 EUR.  
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Η προτεινόμενη κινητοποίηση απαιτεί τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2016 και 

σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (αριθ. 6/2016), με στόχο την ενίσχυση του άρθρου του 

προϋπολογισμού 13 06 01 «παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής 

καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην 

οικονομία» κατά 31 475 125 EUR τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε 

πιστώσεις πληρωμών. 

 

 

Πρόκειται για τη δεύτερη απόφαση κινητοποίησης του 2016 και το συνολικό ποσό της 

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

ΠΔΠ σχετικά με το ανώτατο όριο για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ των 552 040 402 EUR 

(ήτοι 500 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2011). Δεδομένου ότι το ποσό των 541 216 080 EUR 

που χορηγήθηκε το 2015 δεν χρησιμοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο 2016, το εναπομένον μη 

δαπανηθέν ποσό του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την πρώτη 

πρόταση κινητοποίησης του 2016 (σεισμός στα Ιόνια Νησιά, Ελλάδα) είναι επί του παρόντος 

1 091 604 648 EUR. 

 

Η εισηγήτρια συνιστά την ταχεία έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση 

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

πληγείσα περιφέρεια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Κύριο Jean ARTHUIS 

Πρόεδρο 

Επιτροπή Προϋπολογισμών 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

 

Αξιότιμε κ. Arthuis, 

 

Θέμα: Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ 

της Γερμανίας 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρότασή της για 

απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση 

του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (COM(2016)0681) για την παροχή βοήθειας προς τη 

Γερμανία.  

 

Βάσει της αίτησης που έχει υποβάλει η Γερμανία, ο υπολογισμός της ενίσχυσης από το 

Ταμείο, με βάση την εκτίμηση των συνολικών ζημιών που προκλήθηκαν, έχει ως εξής: 

 

Καταστροφή 

Άμεση 

ζημία 

 

(σε εκατ. 

EUR) 

Συνολικό 

κόστος 

επιλέξιμων 

ενεργειών 

(σε εκατ. 

EUR) 

 

Εφαρμόζεται 

κατώτατο όριο 

περιφερειακής 

καταστροφής 
[1,5% του 

ΑΕΠ](σε εκατ. 

EUR) 

2,5 % των 

άμεσων 

ζημιών (σε 

EUR) 

6 % των 

άμεσων 

ζημιών 

πάνω από 

το κατώτατο 

όριο 

 

Συνολικό ποσό 

προτεινόμενης 

ενίσχυσης 

 

(σε EUR) 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1 259,005 94,196 622,8 31 475 125 ~ 31 475 125 

ΣΥΝΟΛΟ 31 475 125 

 

Υπό το πρίσμα της εξέτασης της αίτησης (ανακοίνωση στην Επιτροπή C (2016 (6597 της 

14.10.2016) και λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη δυνατή συνεισφορά από το Ταμείο, καθώς 

και τα περιθώρια για την ανακατανομή πιστώσεων, η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση 

του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνολικό ποσό 31 475 125 EUR. 

 

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας 

ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής αυτής δεν έχει αντίρρηση 

για αυτή την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ προκειμένου να διατεθεί το 

προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.  

 

Με εξαιρετική εκτίμηση, 

 

 

 

 

Iskra MIHAYLOVA  
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