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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ......................................................................................................... 7 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ....................................... 9 
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 EL 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά συγκεκριμένα 

μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές 

καταστροφές 

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

(COM(2016)0778), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 

από την Επιτροπή (C8-0489/2016), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

22ας Φεβρουαρίου 20171, 

– κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 50 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0070/2017), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση αν την αντικαταστήσει 

με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

Άρθρο 120 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το ποσό το οποίο διατίθεται για τα έργα 

που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν 

υπερβαίνει το 5 % της συνολικής 

πίστωσης του ΕΤΠΑ σε κράτος μέλος για 

την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

 

 



 

RR\1121103EL.docx 7/9 PE601.005v01-00 

 EL 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Οι πρόσφατοι σεισμοί στην Ιταλία είχαν καταστροφικές επιπτώσεις στις περιοχές που 

επλήγησαν. Χρειάζονται μεγάλης κλίμακας έργα ανοικοδόμησης, ώστε να μπορέσουν οι 

κάτοικοι των περιοχών αυτών να ζήσουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες και να διατηρηθεί η 

πολιτιστική κληρονομιά. Εκτός από την αρχική στήριξη του Ταμείου Αλληλεγγύης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF), μπορούν να διατεθούν σε κράτη μέλη πρόσθετα ποσά από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την ανοικοδόμηση περιοχών που 

επλήγησαν από μεγάλες φυσικές καταστροφές. 

 

Για να παρασχεθεί αυτή η πρόσθετη βοήθεια σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές 

καταστροφές, πρέπει να προσαρμοστεί το συνολικό νομικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί για τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESI). Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει 

την τροποποίηση του άρθρου 120 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ)1, 

εισάγοντας χωριστό άξονα προτεραιοτήτων για έργα ανοικοδόμησης που υποστηρίζονται από 

το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράμματος. Λαμβάνοντας υπόψη το δυνητικό 

μέγεθος των φυσικών καταστροφών, προτείνεται ποσοστό συγχρηματοδότησης έως και 

100 % για τα έργα του ΕΤΠΑ. Τα έργα που επιλέγονται από διαχειριστικές αρχές θα 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εν λόγω χωριστού άξονα προτεραιοτήτων μόνο εάν 

συνδέονται με ανοικοδόμηση κατόπιν μεγάλων φυσικών καταστροφών όπως ορίζονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να εφαρμοστεί το νέο μέτρο αναδρομικά, θεωρώντας την 

ημερομηνία της καταστροφής ως την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών.  

Η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να συμπληρώνει εμπράκτως τη στήριξη που 

προσφέρεται ήδη από το EUSF, όπως ορίζεται στον κανονισμό ίδρυσής του.2 Η πρόταση 

αυτή θεωρείται ουδέτερη από δημοσιονομικής πλευράς, αφού παραμένει εντός των ορίων 

των συνολικών κονδυλίων για την περίοδο 2014-2020. Το αυξημένο ποσοστό 

συγχρηματοδότησης, που φτάνει έως και 100 %, θα οδηγήσει σε εν μέρει προκαταρκτικές 

πληρωμές, ακολουθούμενες από χαμηλότερες πληρωμές σε μεταγενέστερο στάδιο, καθότι ο 

συνολικός προϋπολογισμός παραμένει αμετάβλητος.  

 

                                                 
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,  

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320. 
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Η θέση της εισηγήτριας 

 

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής ως μία στοχοθετημένη και 

δημοσιονομικά ουδέτερη λύση. Θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να προσαρμόζεται σε 

νέες προκλήσεις και να παρέχει ταχεία αντίδραση σε όλα τα κράτη μέλη των οποίων περιοχές 

έχουν πληγεί από μεγάλες φυσικές καταστροφές.  

 

Πρέπει να θεσπιστεί μία απλή, αποδοτική και αποτελεσματική διαδικασία για τις 

συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις, ώστε η χρήση της στήριξης του ΕΤΠΑ να γίνεται με 

διαφάνεια και λογοδοσία.  

 

Κατόπιν αρκετών συζητήσεων με τα μέλη της επιτροπής REGI, η εισηγήτρια προτείνει να 

γίνει αποδεκτή από την επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο η πρόταση της Επιτροπής στο 

στάδιο της Ολομέλειας, με το σύνολο των τροπολογιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα 

έκθεση. Οι τροπολογίες αυτές χαίρουν ευρείας στήριξης στην επιτροπή μας και απαιτείται, 

επομένως, η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου κατά τη σύνοδο της ολομέλειας για την 

έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Ειδικά μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που 

έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές 

Έγγραφα αναφοράς COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD) 

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ 30.11.2016    

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

REGI 

15.12.2016 
   

Γνωμοδοτικές επιτροπές 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

BUDG 

15.12.2016 

ENVI 

15.12.2016 

AGRI 

15.12.2016 
 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει 

       Ημερομηνία της απόφασης 

BUDG 

12.1.2017 

ENVI 

31.1.2017 

AGRI 

12.12.2016 
 

Εισηγητές 

       Ημερομηνία ορισμού 

Iskra Mihaylova 

16.2.2017 
   

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία 

της απόφασης 

16.2.2017 

Ημερομηνία έγκρισης 17.3.2017    

Ημερομηνία κατάθεσης 23.3.2017 

 
 


