
 

RR\1133463EL.docx  PE607.953v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Έγγραφο συνόδου 
 

A8-0280/2017 

5.9.2017 

ΕΚΘΕΣΗ 

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 την Ιταλία 

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD)) 

Επιτροπή Προϋπολογισμών 

Εισηγητής: Giovanni La Via 



 

PE607.953v02-00 2/12 RR\1133463EL.docx 

EL 

 

PR_BUD_Funds 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................. 3 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ......................................................................................................................... 5 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ......... 9 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ .............................................................................................................................. 11 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ .............................................................................................................. 12 

 



 

RR\1133463EL.docx 3/12 PE607.953v02-00 

 EL 

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 την Ιταλία 

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

Συμβούλιο (COM(2017)00540 – C8-0199/2017),  

– 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 (A8-0280/2017), 

1. σημειώνει ότι η απόφαση οδηγεί στη μεγαλύτερη κινητοποίηση του Ταμείου 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αποφασιστεί ποτέ· 

2. σημειώνει ότι το μέγιστο όριο της προκαταβολής που προβλέπεται στο άρθρο 4α του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/0020 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4  μπορεί συχνά να 

αποτελεί ανεπαρκές μέτρο ενίσχυσης για τις εν λόγω καταστροφές, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως «μείζονες φυσικές καταστροφές»· επισημαίνει την ανάγκη να 

ληφθεί υπόψη ένα υψηλότερο όριο για αυτές τις συγκεκριμένες πρώτες οικονομικές 

συνεισφορές με σκοπό την αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση των ζημιών που 

προκαλούνται από αυτή την κατηγορία των καταστροφών· 

3. χαιρετίζει την απόφαση ως ένδειξη αλληλεγγύης της Ένωσης προς τους πολίτες και τις 

περιοχές της Ένωσης που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές·  

4. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 

                                                 
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. 
4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 1439. 
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5. 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 

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

του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. 
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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 την Ιταλία 

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 500 000 000 EUR 

(τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου3. Τα κονδύλια του 2016 παρέμειναν στο 

σύνολό τους αδιάθετα, μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, και 

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

20.12.2013, σ. 884). 
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χρησιμοποιήθηκαν μερικώς τον Απρίλιο του 2017. Τα κονδύλια του 2017 δεν έχουν 

ακόμη χρησιμοποιηθεί. 

(3) Στις 16 Νοεμβρίου 2016, η Ιταλία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, 

μετά τον σεισμό που έπληξε τις περιφέρειες Abruzzo, Lazio, Marche και Umbria στις 

24 Αυγούστου 2016. Και άλλοι σεισμοί έπληξαν τις ήδη πληγείσες περιοχές και 

αύξησαν σημαντικά το επίπεδο της προαναφερθείσας ζημίας. Στη συνέχεια, η Ιταλία 

υπέβαλε την τελική της αίτηση στις 15 Φεβρουαρίου 2017 με τις αναθεωρημένες 

εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των ζημιών που προκλήθηκαν μεταξύ 24ης 

Αυγούστου 2016 και 18ης Ιανουαρίου 2017. 

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

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

2012/2002. 

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

ενίσχυσης στην Ιταλία. 

(6) Δεδομένου ότι το ποσό που μπορεί να κινητοποιηθεί για το 2017 δεν καλύπτει την 

πλήρη συνεισφορά, η διαφορά θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το διαθέσιμο ετήσιο 

ποσό για το 2018, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013. 

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

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

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, 

κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη χορήγηση 

ποσού ύψους 1 196 797 579 EUR στην Ιταλία, σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 

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]. 

....., 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

                                                 
 Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Ευρωπαϊκό 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 σειρά σεισμών που 

σημειώθηκαν μεταξύ Αυγούστου 2016 και Ιανουαρίου 2017 στις περιφέρειες Abruzzo, Lazio, 

Marche και Umbria της Ιταλίας. 

Την περίοδο ανάμεσα στον Αύγουστο του 2016 και τα μέσα Ιανουαρίου του 2017, σειρά 

ισχυρών σεισμών με μεγέθη που κυμαίνονταν από 5,9 έως 6,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, 

ακολουθούμενων από πλήθος μετασεισμών, έπληξαν μεγάλα τμήματα της αλυσίδας των 

Απεννίνων στην Κεντρική Ιταλία, και ιδίως τις περιφέρειες Abruzzo, Lazio, Marche και 

Umbria. Ο απολογισμός ήταν 333 ανθρώπινες ζωές, περισσότεροι από 30 000 άνθρωποι που 

χρήζουν βοήθειας, σημαντικές ζημίες στις υποδομές και τις επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων του γεωργικού και του τουριστικού τομέα, καθώς και στις συνθήκες 

διαβίωσης του πληγέντος πληθυσμού. Για παράδειγμα, το κέντρο της κωμόπολης Amatrice 

και η βασιλική του Αγίου Βενέδικτου του 14ου αιώνα, στη Norcia, καταστράφηκαν μετά τις 

σεισμικές δονήσεις του Αυγούστου και του Οκτωβρίου.  

Στην αίτησή τους, την οποία έλαβε αρχικά η Επιτροπή στις 16 Νοεμβρίου 2016 αλλά 

ολοκληρώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2016 ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι ζημίες που 

σημειώθηκαν από τις 24 Αυγούστου έως τις 18 Ιανουαρίου 2016, οι ιταλικές αρχές 

εκτιμούσαν τη συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή σε 21 878,8 

εκατομμύρια EUR. Δεδομένου ότι το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 1,36 % του ιταλικού 

ΑΕΕ (3,3 δισεκατομμύρια EUR) και υπερβαίνει, συνεπώς, το κατώτατο όριο των 3 

δισεκατομμυρίων EUR, η καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί «μείζων φυσική 

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

Το κόστος των καίριων ενεργειών πρώτης ανάγκης που είναι επιλέξιμες δυνάμει του άρθρου 

3 παράγραφος 2 του κανονισμού εκτιμήθηκε από τις ιταλικές αρχές ότι ανέρχεται σε 

2 149 363 344 EUR, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αφορά το κόστος για την 

αποκατάσταση της λειτουργίας των υποδομών, ιδίως του οδικού δικτύου, και έπεται το 

κόστος των υπηρεσιών διάσωσης και προσωρινής στέγασης.  

Οι πληγείσες περιφέρειες εμπίπτουν στις κατηγορίες των «υπό μετάβαση περιφερειών» και 

των «περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών» στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 

και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) (2014-2020). Οι ιταλικές αρχές δήλωσαν την πρόθεσή τους 

να ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση από τα προγράμματα των ΕΔΕΤ σε μέτρα ανάκαμψης. 

Η Ιταλία ζήτησε την πληρωμή προκαταβολής, η οποία χορηγήθηκε από την Επιτροπή στις 29 

Νοεμβρίου 2016, ανερχόταν σε 30 000 000 EUR (το ανώτατο επιτρεπτό ποσό δυνάμει των 

διατάξεων του κανονισμού) και πληρώθηκε στο σύνολό της. 

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

της συνολικής άμεσης ζημίας μέχρι το κατώτατο όριο της «μείζονος καταστροφής» για την 
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Ιταλία και 6 % για το μέρος της συνολικής άμεσης ζημίας που υπερβαίνει το όριο αυτό. Το 

συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται είναι, επομένως, 1 196 797 579 EUR. 

Συμπέρασμα 

Η προτεινόμενη κινητοποίηση απαιτεί τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2017 και 

σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (αριθ. 4/2017), 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 1 166 797 579 EUR τόσο σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών. 

Πρόκειται για τη δεύτερη απόφαση κινητοποίησης εντός του 2017 και για τη μεγαλύτερη 

κινητοποίηση του ΤΑΕΕ που έχει αποφασιστεί ποτέ.  

Το συνολικό ποσό που ήταν διαθέσιμο για κινητοποίηση του ΤΑΕΕ στις αρχές του 2017 

ανέρχεται σε 1 115 121 612 EUR και αποτελείται από τα κονδύλια του 2017 και το σύνολο 

των κονδυλίων του 2016 που παρέμειναν αδιάθετα και μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος. Το 

ποσό που μπορεί να κινητοποιηθεί στο παρόν στάδιο του οικονομικού έτους 2017 ανέρχεται 

σε 902 826 499 EUR και αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό που ήταν διαθέσιμο στις αρχές του 

έτους, μείον την προηγούμενη κινητοποίηση του Ταμείου (71 524 810 EUR), μείον το 

παρακρατηθέν ποσό ύψους 140 770 303 EUR, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του 

κανονισμού για το ΠΔΠ, που προβλέπει την υποχρέωση δέσμευσης του 25 % των ετήσιων 

πιστώσεων μέχρι την 1η Οκτωβρίου του δεδομένου έτους. 

Καθώς το ποσό αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει την πλήρη κινητοποίηση του Ταμείου, η 

Επιτροπή προτείνει να καλυφθεί η διαφορά των 293 971 080 EUR από το ετήσιο ποσό που 

είναι διαθέσιμο για το 2018, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού για το 

ΠΔΠ. 

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

απόφασης που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση, η οποία οδηγεί στην κινητοποίηση 

ενός πρωτοφανούς ποσού για μία μόνο χώρα, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις πληγείσες 

ιταλικές περιφέρειες. 
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Επιστολή που απηύθυνε στις 17 Ιουλίου 2017 η Iskra Mihaylova, πρόεδρος της Επιτροπής 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, στον Jean Arthuis, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

 

Μετάφραση 

Θέμα: Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία 

Αξιότιμε κ. Arthuis, 

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 Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2017)0540), έπειτα από αίτηση 

για κινητοποίηση του Ταμείου που υπέβαλε η Ιταλία κατόπιν σειράς σεισμών που 

σημειώθηκαν μεταξύ Αυγούστου 2016 και Ιανουαρίου 2017 στις περιφέρειες Αμπρούτσο, 

Λάτσιο, Μάρκε και Ούμπρια.  

 

Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και αποτιμά τη ζημία που προκλήθηκε από τις καταστροφές ως εξής: 

 

Καταστροφή 

Σύνολο άμεσων 

ζημιών  

 

 

(σε εκατ. EUR) 

Κατώτατο όριο για 

μείζονες 

καταστροφές 

 

(σε εκατ. EUR) 

2,5 % των 

άμεσων ζημιών 

μέχρι το 

κατώτατο όριο  

 (σε εκατ. EUR) 

 

6 % των άμεσων 

ζημιών πάνω από το 

κατώτατο όριο 

 

(σε EUR) 

Συνολικό ποσό 

προτεινόμενης 

ενίσχυσης 

 

(σε EUR) 

ΙΤΑΛΙΑ  21 878,767 3 312,242  82 806 050  1 113 991 529 1 196 797 579 

ΣΥΝΟΛΟ 1 196 797 579 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό των 30 000 000 EUR που έχει ήδη καταβληθεί για τη 

συγκεκριμένη υπόθεση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) ως 

προκαταβολή από τον προϋπολογισμό του 2016, η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω ένα σχέδιο 

διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 4 για το έτος 2017 (COM(2017)0541 final), 

προκειμένου να καλυφθεί η προαναφερθείσα προτεινόμενη κινητοποίηση του ΤΑΕΕ μέσω 

της αύξησης 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 1 166 797 579 EUR τόσο σε πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών. 

 

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν τις εν λόγω προτάσεις και μου ζήτησαν να σας 

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

για την εν λόγω κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ προκειμένου να χορηγηθεί 

το προαναφερθέν ποσό σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, στηρίζει δε το αντίστοιχο 
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ΣΔΠ αριθ.4/2017 όπως προτείνεται από την Επιτροπή.  

 

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή) 
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