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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης σύμφωνα με το σημείο 26 της 
διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση
(COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0010 – C7-0023/2011),

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1, και ιδίως το σημείο 26,

– έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου της 11ης 
Νοεμβρίου 2002 για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης2,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 
της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0000/2010),

1. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση μαζί με τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του 
παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

                                               
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 311, 14.11.2002, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της xxx

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης σύμφωνα με το σημείο 26 της 
διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση1, και ιδίως το σημείο 26,

έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 
2002 για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης2,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδρύσει Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής το "Ταμείο") με σκοπό να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό 
περιοχών που έχουν πληγεί από καταστροφές.

(2) H διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του 
Ταμείου εντός του ετήσιου ανωτάτου ορίου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

(3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 περιλαμβάνει τις διατάξεις που διέπουν την 
κινητοποίηση του Ταμείου.

(4) Η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κροατία και η 
Ρουμανία υπέβαλαν αίτηση για κινητοποίηση του Ταμείου, για την αντιμετώπιση της 
καταστροφής που προκλήθηκε από κατολισθήσεις και σοβαρές πλημμύρες.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιείται στο πλαίσιο του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 με σκοπό να 
παράσχει το ποσό των 182°388°893 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 
πληρωμών.

                                               
1 EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 311, 14.11.2002, σ. 3.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα ης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[Τόπος, ημερομηνία]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης υπέρ της 
Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Κροατίας και της 
Ρουμανίας με βάση την παράγραφο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για 
δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Η διοργανική συμφωνία 
επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης εντός του ετησίου ανώτατου ορίου 1 
δισ. ευρώ 
Παράλληλα με την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης υπέρ της Πολωνίας, 
της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Κροατίας και της Ρουμανίας, 
η Επιτροπή έχει υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ αριθ. 1/2011 της 14ης 
Ιανουαρίου 2011) για να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2011 τις αντίστοιχες πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών όπως προβλέπεται στο σημείο 26 της διοργανικής 
συμφωνίας.
Η Πολωνία υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης μετά το πλήγμα που 
εδέχθη τον Μάιο και Ιούνιο 2010 μεγάλο τμήμα της πολωνικής επικράτειας από δύο 
διαδοχικά κύματα πλημμυρών κινούμενα από Νότο προς Βορρά με κατεύθυνση προς τις 
εκβολές των κυρίων ποταμών Vistula, Oder και Warta. Οι πλημμύρες έπληξαν σχεδόν όλες 
τις επαρχίες ('βοϊβοδάτα') της Πολωνίας προκαλώντας σημαντικές ζημίες στον αγροτικό 
τομέα, τις δημόσιες υποδομές και τις ιδιωτικές περιουσίες, τα δίκτυα μεταφορών και επίσης 
σε τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι πολωνικές αρχές εκτίμησαν τις συνολικές άμεσες ζημίες σε 2 998 989 248 ευρώ. Το ποσό 
αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,8468°% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της 
Πολωνίας. Επειδή οι εκτιμώμενες συνολικές άμεσες ζημίες υπερβαίνουν το κανονικό 
κατώφλι των 2 124 δισ. ευρώ για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης (ήτοι 0,6 % 
του ΑΕΕ βάσει των δεδομένων 2008), η καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί «μείζων 
φυσική καταστροφή» και εμπίπτει στο κύριο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2012/2002 του Συμβουλίου.

Η Σλοβακία υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης μετά το πλήγμα του 
εδέχθησαν τον Μάιο και Ιούνιο 2010 το κεντρικό και το ανατολικό τμήμα της Σλοβακίας από 
άνευ προηγουμένου ισχυρές βροχοπτώσεις. Περιοχές κατακλύσθηκαν από νερό, επικλινείς 
επιφάνειες κατολίσθησαν και οι εκτενείς πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε δημόσιες 
και ιδιωτικές υποδομές, στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, τον αγροτικό τομέα και τις 
επιχειρήσεις.

Οι σλοβακικές αρχές εκτίμησαν τις συνολικές άμεσες ζημίες σε 561 133 594 ευρώ. Αυτό το 
ποσό αντιπροσωπεύει 0,8902 % του ΑΕΕ της Σλοβακίας. Επειδή οι εκτιμώμενες συνολικές 
άμεσες ζημίες υπερβαίνουν το κανονικό κατώφλι των 378,205 εκατ. ευρώ που ισχύει για τη 
Σλοβακία το 2010 για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης (ήτοι 0,6 % του ΑΕΕ 
βάσει των δεδομένων 2008), η καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί «μείζων φυσική 
καταστροφή» και εμπίπτει στο κύριο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 
του Συμβουλίου.

Η Ουγγαρία υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης μετά σχεδόν αδιάλειπτη 
βροχόπτωση ενός μηνός τον Μάιο και Ιούνιο 2010 με αποτέλεσμα σοβαρές πλημμύρες που 
προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες στον αγροτικό τομέα, σε κατοικίες και επιχειρήσεις, στο 
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οδικό δίκτυο και σε άλλες υποδομές με το βορειοανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας 
να δέχονται ιδιαιτέρως σφοδρό πλήγμα.

Οι ουγγρικές αρχές εκτίμησαν τις συνολικές άμεσες ζημίες σε 719 343 706 ευρώ. Αυτό το 
ποσό αντιπροσωπεύει 0,7307 % του ΑΕΕ της Ουγγαρίας. Επειδή οι εκτιμώμενες συνολικές 
άμεσες ζημίες υπερβαίνουν το κανονικό κατώφλι των 590,710 εκατ. ευρώ που ισχύει για την 
Ουγγαρία το 2010 για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης (ήτοι 0,6 % του ΑΕΕ 
βάσει των δεδομένων 2008), η καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί «μείζων φυσική 
καταστροφή» και εμπίπτει στο κύριο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 
του Συμβουλίου.
Η Τσεχική Δημοκρατία υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης μετά το 
πλήγμα που εδέχθη από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 
2010. Οι βροχοπτώσεις αυτές έφεραν δύο αλληλοσυνδεόμενα κύματα πλημμυρών που 
έπληξαν το βορειοανατολικό τμήμα της επικράτειας προκαλώντας ζημίες σε κατοικίες και 
επιχειρήσεις, στο οδικό δίκτυο και σε άλλες υποδομές.

Οι τσεχικές αρχές υπολογίζουν το ύψος των συνολικών άμεσων ζημιών που προκλήθηκαν 
από την καταστροφή σε 204 456 041 ευρώ. Επειδή το ποσό αυτό είναι μικρότερο από το 
ύψους 824,029 εκατ. ευρώ κατώφλι (ήτοι 0,6 % του ΑΕΕ της Τσεχικής Δημοκρατίας) η 
καταστροφή δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί “μείζων φυσική καταστροφή” δυνάμει των όρων 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου. Ωστόσο η Τσεχική Δημοκρατία 
επλήγη από τις ίδιες πλημμύρες που προκάλεσαν τη μείζονα καταστροφή στην Πολωνία και 
τη Σλοβακία. Συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση που ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, 
εδάφιο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, όπου χώρα που πλήττεται 
από την ίδια μείζονα καταστροφή με γειτονική χώρα μπορεί κατ' εξαίρεση να απολαύει 
ενίσχυσης από το Ταμείο.

Η Κροατία υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης μετά το πλήγμα που 
εδέχθη από έντονη βροχόπτωση με χαλάζι και καταιγίδες με κεραυνούς τον Μάιο και Ιούνιο
2010 που προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες οι οποίες έπληξαν το ανατολικό και το κεντρικό 
τμήμα της επικράτειας. Η καταστροφή προκάλεσε σημαντικές ζημίες στον αγροτικό τομέα, 
τις ιδιοκτησίες δημοσίου και ιδιωτών και τις υποδομές μεταφορών.
Οι κροατικές αρχές υπολογίζουν το ύψος των συνολικών άμεσων ζημιών που προκλήθηκαν 
από την καταστροφή σε 153 039 303 ευρώ. Επειδή το ποσό αυτό είναι μικρότερο από το 
ύψους 275,804 εκατ. ευρώ κατώφλι (ήτοι 0,6 % του ΑΕΕ της Κροατίας) η καταστροφή δεν 
μπορεί να χαρακτηρισθεί “μείζων φυσική καταστροφή” δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2012/2002 του Συμβουλίου. Ωστόσο η Κροατία επλήγη από την ίδια καταστροφή πλημμυρών 
που προκάλεσε μείζονα καταστροφή στην Ουγγαρία. Συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση που 
ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του 
Συμβουλίου, όπου χώρα που πλήττεται από την ίδια μείζονα καταστροφή με γειτονική χώρα
μπορεί κατ' εξαίρεση να απολαύει ενίσχυσης από το Ταμείο. Ως χώρα που επί του παρόντος 
διαπραγματεύεται την προσχώρησή της στην ΕΕ, η Κροατία είναι επιλέξιμη για ενίσχυση από 
το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Η Ρουμανία υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης μετά το πλήγμα που 
εδέχθη τον Μάιο και Ιούνιο 2010 το μείζον τμήμα της ρουμανικής επικράτειας από σοβαρές 
πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η καταστροφή προκάλεσε σημαντικές ζημίες στις υποδομές, 
τον αγροτικό τομέα και σε ιδιοκτησίες δημοσίου και ιδιωτών.

Οι ρουμανικές αρχές εκτίμησαν τις συνολικές άμεσες ζημίες σε 875 757 770 ευρώ. Αυτό το 
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ποσό αντιστοιχεί στο 0,6669 % του ρουμανικού ΑΕΕ και υπερβαίνει το κανονικό κατώφλι 
των 787,935 εκατ. ευρώ (ήτοι 0,6 % του ΑΕΕ βάσει των δεδομένων 2008). Συνεπώς η 
καταστροφή μπορεί να χαρακτηρισθεί «μείζων φυσική καταστροφή» και εμπίπτει στο κύριο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου.

Έχοντας επαληθεύσει ότι όλες οι αιτήσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, η Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση του Ταμείου 
Αλληλεγγύης για ποσό 105 567 155 ευρώ για την Πολωνία, 20 430 841 ευρώ για τη 
Σλοβακία, 22 485 772 ευρώ για την Ουγγαρία, 5 111 401 ευρώ για την Τσεχική Δημοκρατία, 
3 825 983 ευρώ για την Κροατία και 24 967 741 ευρώ για τη Ρουμανία, ήτοι συνολικό ποσό 
182 388 893 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πληρωμών. 

Κατόπιν τούτου, με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ αριθ. 1/2011 της 14ης 
Ιανουαρίου 2011) η Επιτροπή υπέβαλε την εξής πρόταση:

Ποσοτικά στοιχεία - Ταμείο Αλληλεγγύης
Προϋπολογισμός 2011 Διορθωτικός 

προϋπολογισμός 
αριθ. 1/2011

Νέο ποσόΆρθρο 
Θέση

Ονομασία ΔΠ

ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ
13 06 Ταμείο Αλληλεγγύης
13 06 01Ταμείο Αλληλεγγύης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης —
Κράτη μέλη 

3.2 p.m. p.m. 178 562 910 178 562 910 178 562 910 178 562 910

13 06 02Ταμείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης —
Κράτη που 
διαπραγματεύονται την 
προσχώρησή τους

p.m. p.m. 3 825 983 3 825 983 3 825 983 3 825 983

Κεφάλαιο 13 06 —
Σύνολο

p.m. p.m. 182 388 893 182 388 893 182 388 893 182 388 893

Σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας, κατά την υποβολή της παρούσας 
πρότασης για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή κινεί διαδικασία τριμερών 
συσκέψεων, ενδεχομένως με απλουστευμένη μορφή, προκειμένου να επιτύχει τη συμφωνία 
των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με την ανάγκη 
κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης και σχετικά με το απαιτούμενο ποσό.

Σύμφωνα με εσωτερική συμφωνία με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, η εν λόγω 
επιτροπή θα πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, για να ενισχύσει και να συμβάλει 
εποικοδομητικά στην εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. Μετά την αξιολόγηση 
των αιτήσεων, η Επιτροπή REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γνωστοποίησε την άποψή 
της για την κινητοποίηση του Ταμείου, όπως εκφράζεται στην επιστολή που επισυνάπτεται 
στην παρούσα έκθεση.
Επί της βάσης αυτής, ο εισηγητής συνιστά την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για την 
έκδοση απόφασης που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.
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