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Τροπολογία 1
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
κρίση υποχρεώνει τα κράτη μέλη και την 
ΕΕ να μην προβαίνουν σε υπερβολικές 
δαπάνες·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικές 
καταστροφές στην Ευρώπη, των ακραίων 
καιρικών φαινομένων 
συμπεριλαμβανομένων, εξακολουθούν να
αυξάνονται τόσο σε μέγεθος όσο και σε 
συχνότητα·

Or. en

Τροπολογία 2
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει τη σημασία του Ταμείου 
Αλληλεγγύης ως κύριου μέσου που θα 
επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να 
ανταποκρίνεται στην περίπτωση σοβαρής 
καταστροφής που πλήττει επικράτεια της 
Ένωσης ή γειτονική χώρα·

1. υπογραμμίζει τη σημασία του Ταμείου 
Αλληλεγγύης ως κύριου μέσου που θα 
επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να 
ανταποκρίνεται στην περίπτωση σοβαρής 
καταστροφής που πλήττει επικράτεια της 
Ένωσης ή χώρες που διαπραγματεύονται 
την προσχώρησή τους στην ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 3
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα των 
διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται 
για την ενεργοποίησή του και οι οποίες, 
εξαιτίας της αναγκαίας παρέμβασης τριών 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων προς 
έγκρισή τους, καθυστερούν και 
επεκτείνουν υπερβολικά τον χρόνο που 
απαιτείται για να την ενίσχυση των κρατών 
μελών που πλήττονται από κάποια 
καταστροφή·

4. εκτιμά ότι ο χρόνος που απαιτείται 
σήμερα για την ενεργοποίηση του ταμείου 
είναι απαράδεκτα μεγάλος και για τον 
λόγο αυτό εκφράζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η 
ταχύτητα των διοικητικών διαδικασιών 
που απαιτούνται για την ενεργοποίησή του 
και οι οποίες, εξαιτίας της αναγκαίας 
παρέμβασης τριών ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων προς έγκρισή τους, καθυστερούν 
και επεκτείνουν υπερβολικά τον χρόνο που 
απαιτείται για να την ενίσχυση των κρατών 
μελών που πλήττονται από κάποια 
καταστροφή, περιορίζοντας με τον τρόπο 
αυτό τα αναμενόμενα αποτελέσματα·

Or. ro

Τροπολογία 4
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα των 
διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται 
για την ενεργοποίησή του και οι οποίες, 
εξαιτίας της αναγκαίας παρέμβασης 
τριών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
προς έγκρισή τους, καθυστερούν και 
επεκτείνουν υπερβολικά τον χρόνο που 
απαιτείται για να την ενίσχυση των κρατών 
μελών που πλήττονται από κάποια 
καταστροφή·

4. εκφράζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα των 
διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται 
για την ενεργοποίησή του, καθώς αυτές 
καθυστερούν και επεκτείνουν υπερβολικά 
τον χρόνο που απαιτείται για να την 
ενίσχυση των κρατών μελών και των 
περιοχών που πλήττονται από κάποια 
καταστροφή· 

Or. en
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Τροπολογία 5
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκτιμά ότι, στην περίπτωση που οι 
καταστροφές θεωρείται ότι συνεπάγονται 
«σταδιακή πρόκληση ζημιών», οι 
ισχύουσες διατάξεις του υπό εξέταση 
κανονισμού θέτουν νομικές και πρακτικές 
δυσκολίες για την ενεργοποίησή του, 
κυρίως λόγω της κανονιστικής 
προθεσμίας 10 εβδομάδων που αποτελεί 
το όριο για την υποβολή των αιτήσεων·

6. εκτιμά ότι, στην περίπτωση που οι 
καταστροφές θεωρείται ότι συνεπάγονται 
«σταδιακή πρόκληση ζημιών», οι 
ισχύουσες διατάξεις του υπό εξέταση 
κανονισμού θέτουν νομικές και πρακτικές 
δυσκολίες για την ενεργοποίησή του·

Or. en

Τροπολογία 6
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκτιμά ότι, στην περίπτωση που οι 
καταστροφές θεωρείται ότι συνεπάγονται 
«σταδιακή πρόκληση ζημιών», οι 
ισχύουσες διατάξεις του υπό εξέταση 
κανονισμού θέτουν νομικές και πρακτικές 
δυσκολίες για την ενεργοποίησή του, 
κυρίως λόγω της κανονιστικής προθεσμίας 
10 εβδομάδων που αποτελεί το όριο για 
την υποβολή των αιτήσεων·

6. εκτιμά ότι, στην περίπτωση που οι 
καταστροφές θεωρείται ότι συνεπάγονται 
«σταδιακή πρόκληση ζημιών», οι 
ισχύουσες διατάξεις του υπό εξέταση 
κανονισμού θέτουν νομικές και πρακτικές 
δυσκολίες για την ενεργοποίησή του, 
κυρίως λόγω της κανονιστικής προθεσμίας 
10 εβδομάδων που αποτελεί το όριο για 
την υποβολή των αιτήσεων· για τον λόγο 
αυτό ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να μεριμνήσει ιδιαίτερα ώστε σε 
περίπτωση καταστροφής «με βραδεία 
εξέλιξη», όπου οι ζημίες παρατηρούνται 
σε εκτεταμένη χρονική περίοδο, αυτές να 
μπορούν επίσης να καλύπτονται από το 
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΤΑΕΕ)
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Or. pt

Τροπολογία 7
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. προς τούτο θεωρεί απαραίτητο η 
ενεργοποίηση του ταμείου να είναι 
περισσότερο εύκαμπτη σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης συνεπεία φυσικών, 
περιβαλλοντικών ή τεχνολογικών 
καταστροφών με σοβαρές επιπτώσεις 
στις συνθήκες διαβίωσης των 
πληθυσμών·

Or. pt

Τροπολογία 8
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η αντιπολίτευση ορισμένων κρατών μελών, 
φοβούμενη ότι ορισμένες σημαντικές 
αλλαγές στη νομική βάση αυτού του μέσου 
θα επιφέρουν μεγαλύτερες οικονομικές 
δαπάνες, περιορίζει τόσο την προσαρμογή 
του κανονισμού του 2002 σε ορισμένες 
διευκρινίσεις όσο και την προσπάθεια να 
βελτιωθεί η αποδοτικότητά του· 
υπενθυμίζει ότι, δυστυχώς, από τη 
δημιουργία του και μετά, οι καταστροφές 
στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αυξήθηκαν σημαντικά σε αριθμό, 
σοβαρότητα και ένταση·

9. εκτιμά  ότι η αντιπολίτευση ορισμένων 
κρατών μελών, φοβούμενη ότι ορισμένες 
σημαντικές αλλαγές στη νομική βάση 
αυτού του μέσου θα επιφέρουν 
μεγαλύτερες οικονομικές δαπάνες, είναι 
αδικαιολόγητη και περιορίζει τόσο την 
προσαρμογή του κανονισμού του 2002 σε 
ορισμένες διευκρινίσεις όσο και την 
προσπάθεια να βελτιωθεί η αποδοτικότητά 
του· υπενθυμίζει ότι, δυστυχώς, από τη 
δημιουργία του και μετά, οι καταστροφές 
στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αυξήθηκαν σημαντικά σε αριθμό, φύση, 
σοβαρότητα και ένταση·
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Or. ro

Τροπολογία 9
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί, ωστόσο, το γεγονός ότι η 
απλή εισαγωγή ορισμένων προσαρμογών 
στον παρόντα κανονισμό θα επιτύχει 
σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία του, 
διατηρώντας την υπόσταση και τον 
χαρακτήρα του και καθιστώντας τον 
κυρίως ένα ευκίνητο και αποτελεσματικό 
μέσο που μπορεί να παρέχει βοήθεια στους 
πολίτες που πλήττονται από ένα φαινόμενο 
το οποίο επηρεάζει εις βάθος τις συνθήκες 
ζωής και την ευημερία τους·

10. επικροτεί, ωστόσο, το γεγονός ότι η 
απλή εισαγωγή ορισμένων προσαρμογών 
στον παρόντα κανονισμό θα επιτύχει 
σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία του, 
διατηρώντας την υπόσταση και τον 
χαρακτήρα του και καθιστώντας τον 
κυρίως ένα ευκίνητο και αποτελεσματικό 
μέσο που μπορεί να παρέχει τάχιστα 
βοήθεια στους πολίτες που πλήττονται από 
ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει εις 
βάθος τις συνθήκες ζωής και την ευημερία 
τους·

Or. pt

Τροπολογία 10
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. διερωτάται εάν ένας πιο σαφής και 
ακριβής ορισμός της έννοιας 
«καταστροφή» θα μπορούσε να συμβάλει 
στην άμβλυνση του σκεπτικισμού από 
πολλά κράτη μέλη, τα οποία αντιτίθενται 
στη ριζική μεταρρύθμιση του εν λόγω 
κοινοτικού μέσου·

διαγράφεται

Or. ro
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Τροπολογία 11
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εμμένει στον επείγοντα χαρακτήρα και 
την ανάγκη απλούστευσης των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών που 
απαιτούνται για την κινητοποίηση του εν 
λόγω κοινοτικού μέσου, ούτως ώστε να 
μειωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί από την 
καταστροφή έως τη στιγμή που το οικείο 
κράτος μέλος λαμβάνει ενισχύσεις, οι 
οποίες μερικές φορές καθυστερούν 
περισσότερο από έναν χρόνο· υπενθυμίζει, 
εντούτοις, ότι το εν λόγω μέσο δεν 
δημιουργήθηκε για την ταχεία 
αντιμετώπιση αλλά για την 
αναχρηματοδότηση των επιχειρήσεων 
έκτακτης ανάγκης που χρηματοδοτούνται 
αρχικά από τις δημόσιες αρχές της οικείας 
χώρας·

12. εμμένει στον επείγοντα χαρακτήρα και 
την ανάγκη απλούστευσης των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών που 
απαιτούνται για την κινητοποίηση του εν 
λόγω κοινοτικού μέσου, ούτως ώστε να 
μειωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί από την 
καταστροφή έως τη στιγμή που το οικείο 
κράτος μέλος  ή περιοχή λαμβάνει 
ενισχύσεις, οι οποίες μερικές φορές 
καθυστερούν περισσότερο από έναν χρόνο· 
υπενθυμίζει, εντούτοις, ότι το εν λόγω 
μέσο δεν δημιουργήθηκε για την ταχεία 
αντιμετώπιση αλλά για την 
αναχρηματοδότηση των επιχειρήσεων 
έκτακτης ανάγκης που χρηματοδοτούνται 
αρχικά από τις δημόσιες αρχές της οικείας 
χώρας·

Or. en

Τροπολογία 12
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. Εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόταση της Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλει στην 
απλούστευση των διαδικασιών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να μειωθούν οι 
προθεσμίες· υπογραμμίζει ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να εξετάσουν τις 
διοικητικές διαδικασίες τους και να 
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εντοπίσουν ενδεχόμενες αιτίες 
καθυστερήσεων που μπορούν να φέρουν 
προσκόμματα στην ταχεία ενεργοποίηση 
της βοήθειας προς τις πληγείσες 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 13
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί τα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται στενά με τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές σε όλα τα στάδια
της εφαρμογής ώστε να εξασφαλίζουν ότι 
η βοήθεια της Ένωσης θα είναι επί τόπου 
ορατή και αποτελεσματική και να 
προωθούν βιώσιμες λύσεις·

Or. en

Τροπολογία 14
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ενδιαφέρουσα και επίκαιρη την 
πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με τη 
συγχώνευση των αποφάσεων 
επιχορήγησης και των συμφωνιών 
εφαρμογής από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα 
επιτρέψει την εξοικονόμηση χρόνου και, 
κατά συνέπεια, την πιο ταχεία 
ανταπόκριση·

13. θεωρεί ενδιαφέρουσα και επίκαιρη την 
πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με τη 
συγχώνευση των αποφάσεων 
επιχορήγησης και των συμφωνιών 
εφαρμογής από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, αφ’ ής στιγμής του Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
καταστήσει διαθέσιμου τους 
δημοσιονομικούς πόρους, δεδομένου ότι 
κάτι τέτοιο θα επιτρέψει την εξοικονόμηση 
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χρόνου και, κατά συνέπεια, την πιο ταχεία 
ανταπόκριση·

Or. en

Τροπολογία 15
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. συμφωνεί με την άποψη ότι η 
καθιέρωση των προκαταβολών στις 
αιτήσεις αποτελεί έναν ακόμα βιώσιμο 
τρόπο να επιταχυνθεί η διαδικασία της 
παράδοσης της ενίσχυσης προς τις χώρες 
που έχουν πληγεί από καταστροφές,
συμφωνεί δε ότι αυτό θα βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα του Ταμείου 
Αλληλεγγύης· εκτιμά ότι, εάν ληφθεί 
τέτοια απόφαση, οι προκαταβολές θα 
πρέπει να αποτελούν σταθερό ποσοστό της 
συνολικής ενίσχυσης που αναμένεται να 
χορηγηθεί και ότι, σε περίπτωση που η 
αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, θα πρέπει να 
επιστρέφονται στα κοινοτικά ταμεία·

15. συμφωνεί με την άποψη ότι η 
καθιέρωση της δυνατότητας 
προκαταβολών ευθύς ως το πληγέν 
κράτος υποβάλει αίτηση ενίσχυσης 
αποτελεί έναν ακόμα βιώσιμο τρόπο να 
επιταχυνθεί η διαδικασία της παράδοσης 
της ενίσχυσης προς τις χώρες που έχουν 
πληγεί από μείζονα καταστροφή, 
συμφωνεί δε ότι αυτό θα βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα του Ταμείου 
Αλληλεγγύης· εκτιμά ότι, εάν ληφθεί 
τέτοια απόφαση, οι προκαταβολές θα 
πρέπει να αποτελούν σταθερό ποσοστό της 
συνολικής ενίσχυσης που αναμένεται να 
χορηγηθεί και ότι, σε περίπτωση που η 
αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, θα πρέπει να 
επιστρέφονται στα κοινοτικά ταμεία·

Or. en

Τροπολογία 16
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκφράζει την άποψη ότι, εάν μια 
καταστροφή προκαλεί «επικαλυπτόμενες 
επιδράσεις», οι «παράπλευρες» ζημίες 

17. εκφράζει την άποψη ότι, εάν μια 
καταστροφή προκαλεί «επικαλυπτόμενες 
επιδράσεις», οι «παράπλευρες» ζημίες 
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πρέπει να συνεχίσουν να υπάγονται στο 
Ταμείο εφόσον επηρεάζουν σημαντικά την 
κοινωνικοοικονομική δομή μιας περιοχής·

πρέπει να συνεχίσουν να υπάγονται στο 
Ταμείο εφόσον επηρεάζουν σημαντικά την 
κοινωνικοοικονομική δομή μιας περιοχής, 
όπως μπορεί να συμβεί μετά από 
πυρκαγιές, πλημμύρες, ξηρασίες, κύματα 
καύσωνα και άλλα ακραία καιρικά 
φαινόμενα··

Or. en

Τροπολογία 17
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκφράζει την άποψη ότι, εάν μια 
καταστροφή προκαλεί «επικαλυπτόμενες 
επιδράσεις», οι «παράπλευρες» ζημίες 
πρέπει να συνεχίσουν να υπάγονται στο 
Ταμείο εφόσον επηρεάζουν σημαντικά την 
κοινωνικοοικονομική δομή μιας περιοχής·

17. ζητεί, σε μελλοντική πρόταση της 
Επιτροπής, να διευκρινιστεί καλύτερα το 
πεδίο εφαρμογής του Ταμείου, 
εντοπίζοντας τους τομείς παρέμβασής 
του, εκτός από την περίπτωση φυσικών 
καταστροφών, καθώς επίσης ποιες 
επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες για κάλυψη 
από το Ταμείο· εκφράζει την άποψη ότι, 
εάν μια καταστροφή προκαλεί 
«επικαλυπτόμενες επιδράσεις», οι 
«παράπλευρες» ζημίες πρέπει να 
συνεχίσουν να υπάγονται στο Ταμείο 
εφόσον επηρεάζουν σημαντικά την 
κοινωνικοοικονομική δομή μιας περιοχής, 
και ζητεί διευκρινίσεις ως προς το τι 
ακριβώς είναι οι «επικαλυπτόμενες 
επιδράσεις» ή οι «παράπλευρες ζημίες»
που μπορούν να προέλθουν από τις 
καταστροφές τις οποίες καλύπτει το 
Ταμείο Αλληλεγγύης·

Or. pt

Τροπολογία 18
Luís Paulo Alves
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. δίνει έμφαση στην ανάγκη να 
αποσαφηνιστεί η επιλεξιμότητα των 
καταστροφών που προκύπτουν σε 
περιφερειακό επίπεδο, θεσπίζοντας 
αντικειμενικό κριτήριο που θα επιτρέπει 
την εξομοίωσή τους με τις υπόλοιπες 
καταστροφές και εξαλείφοντας κάθε 
δυνατότητα ερμηνείας κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και κάθε αμφιβολία σχετικά με 
την πιθανή επιλεξιμότητα των αιτούντων·

18. δίνει έμφαση στην ανάγκη να 
αποσαφηνιστεί η επιλεξιμότητα των 
καταστροφών που προκύπτουν σε 
περιφερειακό επίπεδο, θεσπίζοντας
αντικειμενικό και απλό κριτήριο που θα 
επιτρέπει την εξομοίωσή τους με τις 
υπόλοιπες καταστροφές και εξαλείφοντας 
κάθε δυνατότητα ερμηνείας 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κάθε 
αμφιβολία σχετικά με την πιθανή 
επιλεξιμότητα των αιτούντων·

Or. pt

Τροπολογία 19
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. δίνει έμφαση στην ανάγκη να 
αποσαφηνιστεί η επιλεξιμότητα των 
καταστροφών που προκύπτουν σε 
περιφερειακό επίπεδο, θεσπίζοντας 
αντικειμενικό κριτήριο που θα επιτρέπει 
την εξομοίωσή τους με τις υπόλοιπες 
καταστροφές και εξαλείφοντας κάθε 
δυνατότητα ερμηνείας κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και κάθε αμφιβολία σχετικά με 
την πιθανή επιλεξιμότητα των αιτούντων·

18. δίνει έμφαση στην ανάγκη να οριστεί 
κατά τρόπο σαφή και απλό τι είναι μια 
καταστροφή σε περιφερειακό επίπεδο και 
να αποσαφηνιστεί η επιλεξιμότητα των 
καταστροφών που προκύπτουν σε 
περιφερειακό επίπεδο, θεσπίζοντας 
αντικειμενικό κριτήριο που θα επιτρέπει 
την εξομοίωσή τους με τις υπόλοιπες 
καταστροφές και εξαλείφοντας κάθε 
δυνατότητα ερμηνείας κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και κάθε αμφιβολία σχετικά με 
την πιθανή επιλεξιμότητα των αιτούντων· 

Or. pt

Τροπολογία 20
Vasilica Viorica Dăncilă
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. δίνει έμφαση στην ανάγκη να 
αποσαφηνιστεί η επιλεξιμότητα των 
καταστροφών που προκύπτουν σε 
περιφερειακό επίπεδο, θεσπίζοντας 
αντικειμενικό κριτήριο που θα επιτρέπει 
την εξομοίωσή τους με τις υπόλοιπες 
καταστροφές και εξαλείφοντας κάθε 
δυνατότητα ερμηνείας κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και κάθε αμφιβολία σχετικά με 
την πιθανή επιλεξιμότητα των αιτούντων·

18. δίνει έμφαση στην ανάγκη να 
αποσαφηνιστεί η επιλεξιμότητα των 
καταστροφών που προκύπτουν σε 
περιφερειακό επίπεδο και έχουν 
διασυνοριακό αντίκτυπο, θεσπίζοντας 
αντικειμενικό κριτήριο που θα επιτρέπει 
την εξομοίωσή τους με τις υπόλοιπες 
καταστροφές και εξαλείφοντας κάθε 
δυνατότητα ερμηνείας κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και κάθε αμφιβολία σχετικά με 
την πιθανή επιλεξιμότητα των αιτούντων·

Or. ro

Τροπολογία 21
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις 
παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Αλληλεγγύης πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένα στην περίπτωση των 
Ιδιαίτερα Απομακρυσμένων Περιοχών 
ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους μόνιμους 
εγγενείς περιορισμούς τους, τον υψηλό 
κίνδυνο φυσικών καταστροφών και τις 
δυσχέρειές τους από πλευράς 
προσβασιμότητας και σύνδεσης καθώς 
και την επείγουσα ανάγκη βοήθειας σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης· το 
γεγονός ότι οι περισσότερες ΑΕΠ είναι 
νησιά, όπερ συνεπάγεται πρόσθετο 
κόστος, πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη 
κατά τη στάθμιση των κριτηρίων αυτών· 
επομένως ζητεί από την Επιτροπή να 
μειώσει το κατώτατο όριο της 
υπολογιζόμενης αξίας των ζημιών και/ή 
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το ποσοστό του ΑΕγχΠ στο οποίο αυτές 
αντιστοιχούν, σε  περίπτωση 
καταστροφής σε Ιδιαίτερα 
Απομακρυσμένη Περιοχή·

Or. pt

Τροπολογία 22
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπενθυμίζει ότι η πρόληψη των 
καταστροφών διαδραματίζει μείζονα 
ρόλο στις πολιτικές της Ένωσης και 
συνιστά τον οικονομικότερο τρόπο για τη 
μείωση της ευαλωσιμότητας έναντι των 
καταστροφών· υπογραμμίζει ότι οι 
περιοχές της ΕΕ πρέπει να κάνουν
συντονισμένη χρήση όλων των 
διαφορετικών ευκαιριών 
χρηματοδότησης για βιώσιμη πρόληψη 
των καταστροφών·

Or. en

Τροπολογία 23
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. ζητεί να λαμβάνεται υπόψη η 
βιωσιμότητα για τους πόρους που 
καταβάλλονται από το ΕΤΑ ώστε να 
συμβάλλουν στην αποφυγή επανάληψης 
των καταστροφών·

Or. en
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Τροπολογία 24
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να 
προσαρμόσει τα κριτήρια προκειμένου το 
Ταμείο Αλληλεγγύης να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίζει τις φυσικές καταστροφές 
μεσογειακού τύπου, οι οποίες, εξαιτίας εν 
μέρει της κλιματικής αλλαγής, προκαλούν 
τα τελευταία χρόνια μεγάλες φυσικές 
καταστροφές στην επικράτεια της Ένωσης·

22. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να 
προσαρμόσει τα κριτήρια προκειμένου το 
Ταμείο Αλληλεγγύης να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίζει τις πυρκαγιές, πλημμύρες, 
ξηρασίες, κύματα καύσωνα και άλλα 
ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές 
καταστροφές, οι οποίες, εξαιτίας εν μέρει 
της κλιματικής αλλαγής, προκαλούν τα 
τελευταία χρόνια μεγάλες φυσικές 
καταστροφές στην επικράτεια της Ένωσης· 

Or. en

Τροπολογία 25
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να 
προσαρμόσει τα κριτήρια προκειμένου το 
Ταμείο Αλληλεγγύης να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίζει τις φυσικές καταστροφές 
μεσογειακού τύπου, οι οποίες, εξαιτίας εν 
μέρει της κλιματικής αλλαγής, προκαλούν 
τα τελευταία χρόνια μεγάλες φυσικές 
καταστροφές στην επικράτεια της Ένωσης·

22. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να 
προσαρμόσει τα κριτήρια προκειμένου το 
Ταμείο Αλληλεγγύης να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίζει τις φυσικές καταστροφές 
μεσογειακού τύπου, οι οποίες, εξαιτίας εν 
μέρει της κλιματικής αλλαγής, προκαλούν 
τα τελευταία χρόνια μεγάλες φυσικές 
καταστροφές στην επικράτεια της Ένωσης, 
καθώς και φυσικές καταστροφές στις 
Ιδιαίτερα Απομακρυσμένες Περιφέρειες, 
οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο καταστροφών και των οποίων τα 
γεωγραφικά και τα διαρθρωτικά 
χαρακτηριστικά τείνουν να επιδεινώνουν 
τα αποτελέσματα ενδεχόμενων 
καταστροφών·
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Or. pt

Τροπολογία 26
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΑ δεν καλύπτει 
όλες τις ζημίες που απορρέουν από μια 
φυσική καταστροφή και για τον λόγο 
αυτό πρέπει, σε μία μελλοντική πρόταση 
κανονισμού, να περιγράφονται δεόντως 
ποιες είναι οι ζημίες που καλύπτονται από 
το συγκεκριμένο μέσον·

Or. pt

Τροπολογία 27
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. επιμένει στη σημασία του να 
εξασφαλίζονται προκαταβολές στο 
πλαίσιο του ΕΤΑ, με βάση ένα διαθέσιμο 
ταμείο έκτακτης ανάγκης, για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 
ταχύτητας και της ορατότητας του μέσου 
αυτού έναντι των πληγέντων πληθυσμών 
καθώς και να εξεταστεί η δυνατότητα 
εφαρμογής μακροπρόθεσμα μέτρων για 
την αντιμετώπιση των διαρκών 
αποτελεσμάτων που απορρέουν από μια 
φυσικά καταστροφή·

Or. pt
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Τροπολογία 28
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπενθυμίζει την απαραίτητη 
συμπληρωματικότητα του ΕΤΑ με άλλα 
δημοσιονομικά μέσα, όπως τα 
διαρθρωτικά ταμείο και το ΕΓΤΠΕ, για 
ανταπόκριση σε καταστάσεις φυσικής 
καταστροφής, εκμεταλλευόμενο τη 
δημιουργία συνεργειών με τέτοιους 
μηχανισμούς και με συνδεόμενα με 
αυτούς προγράμματα·

Or. pt

Τροπολογία 29
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. προτρέπει στο επόμενο δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2014-2020 να διαθέτουν οι 
περιφέρειες επαρκή ευελιξία και να 
προβαίνουν σε ανακατανομή των πόρων 
που έχουν εκχωρηθεί σε αυτές, 
προκειμένου να αυξήσουν, εάν το κρίνουν 
αναγκαίο και σκόπιμο, τους πόρους που 
διατίθενται σε περίπτωση καταστροφών·

24. προτρέπει στο επόμενο δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2014-2020 να διαθέτουν οι 
περιφέρειες επαρκή ευελιξία και να 
προβαίνουν σε ανακατανομή των πόρων 
που έχουν εκχωρηθεί σε αυτές, 
προκειμένου να αυξήσουν, εάν το κρίνουν 
αναγκαίο και σκόπιμο, τους πόρους που 
διατίθενται σε περίπτωση καταστροφών, 
ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αναθεωρήσει τον ισχύοντα κανονισμό 
εγκαίρως εν όψει της νέας 
χρηματοδοτικής περιόδου·

Or. pt


