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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 (παράδειγμα: «ΑΒΓΔ»). 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
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 για την ίδρυση του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0522),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, το άρθρο 175, τρίτο εδάφιο και το άρθρο 
212, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα 
με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0231/2013),

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το Ταμείο Αλληλεγγύης ιδρύθηκε για να ανταποκρίνεται σε περιπτώσεις φυσικής 
καταστροφής και να εκφράζει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς τις πληγείσες περιοχές στην 
Ευρώπη. Το Ταμείο ιδρύθηκε μετά από πολλές πλημμύρες που σημειώθηκαν στην Κεντρική 
Ευρώπη το καλοκαίρι του 2002. Χορηγεί επιδοτήσεις στα κράτη μέλη και τις υποψήφιες 
χώρες που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του εν λόγω μέσου έως σήμερα είναι:
 Σε περίπτωση «φυσικής καταστροφής», υπάρχει μόνο ένα κριτήριο επιλεξιμότητας: η 

ζημία που υπερβαίνει το καθορισμένο κατώφλιο για κάθε χώρα.
 Το Ταμείο έχει επίσης τη δυνατότητα να κινητοποιείται σε γεγονότα μικρότερης 

κλίμακας, στις αποκαλούμενες «περιφερειακές καταστροφές», κατά τις οποίες 
πλήττεται η πλειονότητα του πληθυσμού μιας περιφέρειας, και εάν θεωρείται ότι η 
καταστροφή θα επιφέρει σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην οικονομική της 
σταθερότητα και στις συνθήκες διαβίωσης.

 Η χρηματοδότηση γίνεται με εφάπαξ καταβολή. Δεν υπάρχει προγραμματισμός ούτε 
ανάγκη συγχρηματοδότησης.

 Όσον αφορά τους πρόσθετους πόρους που δεν ανήκουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ, η 
Επιτροπή δεν μπορεί να αποφασίσει μόνη της σχετικά με την παροχή χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης. Εφόσον θεωρήσει ότι μία αίτηση πληροί τις απαιτήσεις, προτείνει στην 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή (Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) την 
κινητοποίηση του Ταμείου.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης συμπληρώνει τις δημόσιες δαπάνες των κρατών μελών για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειών έκτακτης ανάγκης που διεξάγουν οι δημόσιες αρχές, όπως:
 αποκατάσταση βασικών υποδομών, όπως η ενέργεια, τα ύδατα, οι μεταφορές, οι 

τηλεπικοινωνίες, η υγεία και η εκπαίδευση·
 προσωρινή στέγαση και το κόστος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για την κάλυψη 

των άμεσων αναγκών του πληθυσμού·
 διασφάλιση των υποδομών πρόληψης, όπως φράγματα και αναχώματα·
 μέτρα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς·
 ενέργειες καθαρισμού.
Η ζημία ιδιωτικής φύσης, όπως ζημία της ιδιωτικής περιουσίας ή η απώλεια εισοδημάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, θεωρείται ασφαλισμένη ζημία και, κατά συνέπεια, δεν 
καλύπτεται.
Οι εθνικές αρχές των χωρών που πλήττονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή 
εντός 10 εβδομάδων από την πρόκληση της πρώτης ζημίας. Στη συνέχεια, η Επιτροπή 
αξιολογεί την αίτηση και αποφασίζει εάν θα πρέπει να ενεργοποιήσει το Ταμείο μαζί με το 
ποσό της ενίσχυσης που κρίνεται κατάλληλο και προτείνει την κινητοποίησή του στην αρχή 
που είναι αρμόδια για τον προϋπολογισμό. Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ μετά την 
υπογραφή συμφωνίας εφαρμογής με το κράτος δικαιούχο.
Μετά το 2002, το Ταμείο έχει κινητοποιηθεί για 52 καταστροφές, καλύπτοντας πολλά και 
διάφορα καταστροφικά γεγονότα, όπως πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς, καταιγίδες 
και ξηρασίες. Μέχρι σήμερα έχουν υποστηριχθεί 23 ευρωπαϊκές χώρες με ποσό ύψους 3,2 
δισ. ευρώ.
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Μετά την ίδρυση του Ταμείου, ήταν σαφές ότι έπρεπε να επέλθουν αλλαγές για να 
ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των χωρών και των περιφερειών που πλήττονται από 
καταστροφές και περιμένουν τη συνδρομή της ΕΕ. Παρόλο που το μέσο πληροί σε γενικές 
γραμμές τους στόχους του, θεωρείται ότι δεν ανταποκρίνεται τόσο αποτελεσματικά όσο θα 
έπρεπε, γεγονός που αποτυπώνεται μεταξύ άλλων στην υπερβολική πολυπλοκότητα ή 
ασάφεια ορισμένων κριτηρίων για την ενεργοποίησή του.
Η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης είναι πολύ χρονοβόρα αφού συνήθως η επιδότηση 
καταβάλλεται ένα έτος περίπου μετά από την καταστροφή.
Παρόλο που το μέσο έχει λειτουργήσει καλά για τις μεγάλες φυσικές καταστροφές, τα δύο 
τρίτα των αιτήσεων που υποβλήθηκαν αφορούσαν περιφερειακές καταστροφές οι ζημίες των 
οποίων υπολείπονταν του κατωφλίου. Η μεγάλη πλειονότητα αυτών των αιτήσεων δεν πληροί 
τα κριτήρια και πρέπει να απορριφθεί, με αποτέλεσμα να χάνεται χρόνος, πόροι και να μην 
ικανοποιούνται οι προσδοκίες.
Ως εκ τούτου, για να μπορέσει να γίνει το Ταμείο Αλληλεγγύης πιο ευαίσθητο και πιο ορατό, 
θα πρέπει να βελτιωθούν και να απλοποιηθούν οι διαδικαστικές ενέργειες, να καθιερωθεί η 
δυνατότητα προκαταβολών και να αποσαφηνιστούν ορισμένες διατάξεις για να καταβάλλεται 
η ενίσχυση πιο γρήγορα από ό,τι σήμερα.

ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι βασικές τροποποιήσεις που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοψίζονται στα 
εξής σημεία:
- Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης, το οποίο πρέπει να 
περιοριστεί στις φυσικές καταστροφές και να επεκταθεί και στα φαινόμενα ξηρασίας.
- Θέσπιση σαφέστερων κανόνων σχετικά με την επιλεξιμότητα των περιφερειακών 
καταστροφών, με την καθιέρωση ενιαίου κατωφλίου ζημίας για τη χορήγηση ενίσχυσης, το 
οποίο θα ισοδυναμεί με το 1,5% του περιφερειακού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.
- Δυνατότητα, για πρώτη φορά, καταβολής προκαταβολών: 10% της προβλεπόμενης 
ενίσχυσης, με ανώτατο όριο τα 30 εκατομμύρια ευρώ.
- Επίσπευση διοικητικών διαδικασιών για την εκταμίευση της ενίσχυσης, με τη 
συγχώνευση των δύο σταδίων έγκρισης και εφαρμογής σε μία ενιαία συμφωνία.
- Θέσπιση μέτρων για την προώθηση στρατηγικών πρόληψης του κινδύνου πρόκλησης 
καταστροφών: απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και ενδεχόμενη καθιέρωση προϋποθέσεων για 
την ενίσχυση.
Το πεδίο εφαρμογής εξακολουθεί να περιορίζεται στις φυσικές καταστροφές στα κράτη μέλη 
και στις χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για την προσχώρησή τους 
στην Ένωση. Οι χώρες έχουν προθεσμία δέκα εβδομάδων για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους 
μετά την πρώτη ημέρα της καταστροφής. Το κατώφλιο ζημίας για την ενεργοποίηση του 
ταμείου παραμένει το ίδιο (0,6% του ΑΕΕ ή 3 δισ. ευρώ), όπως άλλωστε και για το είδος των 
ενεργειών που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση. Η εκτέλεση της ενίσχυσης, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής έργων, του ελέγχου και της επαλήθευσης, είναι ευθύνη 
του δικαιούχου. Οι τροποποιήσεις δεν μεταβάλλουν το αναμενόμενο ύψος των δαπανών.
Η χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης προέρχεται από κονδύλια εκτός 
προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω ενός διορθωτικού προϋπολογισμού. Έτσι ορίζεται στη 
συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Κάθε επιχορήγηση συμφωνείται ξεχωριστά μέσω 
πρότασης της Επιτροπής και εγκρίνεται από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Πρέπει να τηρείται μια ελάχιστη υποχρεωτική νόμιμη προθεσμία (τουλάχιστον 8 έως 10 
εβδομάδες) για την έγκριση οποιουδήποτε διορθωτικού προϋπολογισμού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ

Το Ταμείο Αλληλεγγύης αποτελεί σαφή έκφραση αλληλεγγύης για την ενίσχυση των 
ευρωπαϊκών περιφερειών ή των χωρών που τη χρειάζονται περισσότερο. Η πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενσωματώνει πολλές από τις προτάσεις της έκθεσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 και θα καταστήσει το Ταμείο 
Αλληλεγγύης ταχύτερο, σαφέστερο και πιο εύχρηστο. Θα ενθαρρύνει επίσης τις χώρες να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την πρόληψη και τη διαχείριση των καταστροφών.
Η νέα νομοθετική πρόταση απλοποιεί τους ισχύοντες κανόνες, ώστε η ενίσχυση να 
καταβάλλεται ταχύτερα. Τα σχέδια ενσωματώνουν επίσης για πρώτη φορά τη δυνατότητα 
χορήγησης προκαταβολών. Τα εν λόγω σχέδια προβλέπουν με σαφήνεια ποιος και τι είναι 
επιλέξιμο, ιδίως όσον αφορά τις περιφερειακές καταστροφές. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στην ατζέντα τους στρατηγικές για τη διαχείριση 
των κινδύνων και την πρόληψη των καταστροφών. Οι αρχές του Ταμείου παραμένουν 
αμετάβλητες, όπως και ο τρόπος χρηματοδότησής του εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το εν λόγω ευρωπαϊκό μέσο ανήκει στα μέσα που παρέχουν 
μεγαλύτερη ικανοποίηση στους ευρωπαίους πολίτες, και ότι αυτή καθαυτή η ύπαρξή του δεν 
έχει αμφισβητηθεί ποτέ, ωστόσο αυτό που πρέπει να διορθωθεί είναι η έλλειψη ευελιξίας του 
και η βραδύτητά του.
Πρέπει επίσης να αναγνωριστεί και να γίνει παραδεκτό ότι, όπως ήδη κατέστη εμφανές κατά 
τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον πολυετή προϋπολογισμό 2014-2020, λόγω της 
κρίσης τα κράτη μέλη και η Ένωση δυσκολεύονται πολύ να αυξήσουν τα επίπεδα δαπανών 
τους, τόσο σε ευρωπαϊκή όσο και σε εθνική κλίμακα. Ως εκ τούτου, πιστεύεται ότι η γενική 
τάση που χαρακτηρίζει τις δαπάνες του προϋπολογισμού καθιστά αδιανόητη την αύξηση των 
πόρων για το εν λόγω ταμείο αλληλεγγύης και, κατά συνέπεια, το πεδίο εφαρμογής του.
Ωστόσο, είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή η μείωση των πόρων του κατά 50% (από 1.000 
εκατ. ευρώ ετησίως την τρέχουσα περίοδο 2007-2013 μειώθηκαν στα 500 εκατ. ευρώ ετησίως 
από το 2014), τη στιγμή που, δυστυχώς, η αύξηση του αριθμού και της σοβαρότητας των 
φυσικών καταστροφών τα τελευταία έτη είναι αξιοσημείωτη, και όταν μάλιστα δεν 
αναμένεται μείωσή τους εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής παρά τις ασκήσεις και τις 
απαιτήσεις για την πρόληψή τους.
Η νέα Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ επισημαίνει την ευθύνη της Ένωσης και των 
κρατών μελών της να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες φυσικών καταστροφών ή τρομοκρατικών 
ενεργειών στην επικράτεια της ΕΕ και ότι η ΕΕ πρέπει να διαθέτει επαρκή μέσα για να 
παρέχει βοήθεια στους πολίτες της όταν παρουσιάζεται ανάγκη.
Η ΕΕ πρέπει και θέλει να είναι κάτι περισσότερο από μια κοινή αγορά, είναι η κοινή μας 
μοίρα και αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση να το αποδεικνύει στις πιο δύσκολες στιγμές. Το 
Ταμείο Αλληλεγγύης δεν θα πρέπει να περιοριστεί στην εφαρμογή μιας σειράς διοικητικών 
και γραφειοκρατικών διατάξεων αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί και να καταστεί ευέλικτο 
ώστε να γίνει πιο ορατή η δράση της Ένωσης υπέρ των πολιτών της και να βελτιωθεί η 
ικανότητα ανταπόκρισής της, κυρίως σε περίπτωση καταστροφής με άμεσες συνέπειες στα 
άτομα. Παραδόξως, η Ένωση είναι περισσότερο ορατή και διαθέτει περισσότερους 
χρηματοδοτικούς πόρους για την αντιμετώπιση καταστροφών ή ανθρωπιστικών κρίσεων στο 
εξωτερικό από ό,τι στην επικράτειά της· είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης ανθρωπιστικής 
και αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως και, ως εκ τούτου, μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο 
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να κατανοήσουν οι πολίτες γιατί η Ένωση δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε σοβαρά 
γεγονότα τα οποία, αν και συγκριτικά είναι πολύ μικρότερης κλίμακας από τα γεγονότα που 
πλήττουν τρίτες χώρες, επηρεάζουν άμεσα τον πληθυσμό εντός της επικράτειάς της.
Παρά το γεγονός αυτό, και παρόλο που επικρατεί απογοήτευση λόγω των περιορισμών της 
πρότασης μεταρρύθμισης, δεν μπορεί να ελαχιστοποιηθεί η σημασία των τροποποιήσεων που 
προτείνονται καθώς αποσκοπούν στη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της τρέχουσας 
λειτουργίας του εν λόγω μέσου, το οποίο θα λειτουργεί σίγουρα με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τα επόμενα επτά έτη που εγκρίθηκε πρόσφατα έχει υποστεί σε 
πραγματικούς όρους μείωση σε όλες τις κατηγορίες των κονδυλίων και πιστεύω ότι κανένας 
δεν περίμενε ότι θα προέκυπτε η μεταρρύθμιση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ που μας 
ανακοινώθηκε από την Επιτροπή το περασμένο έτος, εντούτοις θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 
2005 χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να μετατραπεί το εν λόγω ευρωπαϊκό μέσο σε αυτό στο 
οποίο επιδιώκει να γίνει: μια πιο ορατή, αποφασιστική και σημαντική έκφραση της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τους πολίτες της ΕΕ όταν αυτοί αντιμετωπίζουν μια δύσκολη 
κατάσταση.
Όλα τα μέτρα που περιλαμβάνει η Επιτροπή στην οικεία πρόταση μεταρρύθμισης θα 
καταστήσουν πιο απλή και πιο εύκολη για τα κράτη μέλη τη διαδικασία εξέτασης και 
κατάρτισης αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης από το Ταμείο, και αναμφίβολα θα 
απλοποιήσουν περισσότερο την παρακολούθηση των αιτήσεων που υποβάλλονται στην 
Επιτροπή, καθώς θα μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των αιτήσεων που λαμβάνονται από την 
ίδια. Δυσκολεύομαι όμως να συμφωνήσω με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα 
με την οποία, παράλληλα με τη μείωση των αιτήσεων για παροχή ενίσχυσης θα μειωθεί και ο 
βαθμός απογοήτευσης ή ο αριθμός των απογοητευμένων, δεδομένου ότι δεν θα 
απορρίπτονται αιτήσεις ενίσχυσης. Ωστόσο αυτό θα συμβαίνει απλά και μόνο επειδή δεν θα 
υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης. Επειδή δεν θα υποβάλλονται πολλές αιτήσεις δεν θα 
απορρίπτονται και πολλές αιτήσεις, αλλά δεν θα χορηγούνται και υψηλά ποσά ενίσχυσης.
Η νέα κανονιστική πρόταση εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να ικανοποιήσει όλους τους 
πολίτες που έρχονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη και πολύ σοβαρή κατάσταση και 
αναμένουν, χάρη στη συμμετοχή τους στην Ένωση, μια χειρονομία αλληλεγγύης όταν 
πέφτουν θύματα καταστροφής. Ωστόσο, λόγω της αδυναμίας έγκρισης ενός οικονομικά 
βελτιωμένου μέσου θα πρέπει να εγκρίνουμε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις οι οποίες 
εξορθολογίζουν τη λειτουργία αυτού του σημαντικού μέσου αλληλεγγύης βελτιώνοντας 
παράλληλα την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά του.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Παρόλο που το Ταμείο περιορίζεται 
ουσιαστικά στις φυσικές καταστροφές, 
είναι απαραίτητο να διατίθεται ένα 
ισχυρό και ευέλικτο μέσο στην υπηρεσία 
της Ένωσης που θα της δίνει τη 
δυνατότητα να εκπέμπει ένα σαφές 
πολιτικό μήνυμα στους πολίτες που 
πλήττονται από σοβαρές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης.

Or. es

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ως «μείζων φυσική καταστροφή» με 
την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2012/2002 νοείται η καταστροφή που 
προκαλεί άμεση ζημία πάνω από ένα 
κατώφλιο με δημοσιονομικούς όρους και 
θα πρέπει να εκφράζεται σε τιμές ενός 
έτους αναφοράς ή ως ποσοστό του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος του 
πληγέντος κράτους.

(8) Ως «μείζων φυσική καταστροφή» 
νοείται η καταστροφή που προκαλεί 
μείζονα ζημία και/ή συνεπάγεται μείζονα 
διαταραχή των κανονικών συνθηκών 
διαβίωσης σε συγκεκριμένη γεωγραφική 
περιοχή, η οποία προκαλείται από φυσικά 
φαινόμενα ή από ακούσιες 
καταστροφικές επιπτώσεις κάποιας 
ανθρώπινης δραστηριότητας και απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή από τα όργανα του 
κράτους και από άλλους φορείς 
ανθρωπιστικού ή κοινωνικού χαρακτήρα.

Or. es
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Το Ταμείο πρέπει να κινητοποιείται 
όταν μία μείζων φυσική καταστροφή 
προκαλεί άμεση ζημία πάνω από ένα 
κατώφλιο το οποίο εκφράζεται με 
οικονομικούς όρους και πρέπει να 
εκφράζεται σε τιμές ενός έτους αναφοράς 
ή ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματος του πληγέντος κράτους.

Or. es

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να ληφθεί καλύτερα υπόψη η 
ειδική φύση των εν λόγω καταστροφών οι 
οποίες, αν και σημαντικές, δεν αγγίζουν 
την ελάχιστη κλίμακα που απαιτείται για 
τη λήψη ενίσχυσης από το Ταμείο, τα 
κριτήρια για τις περιφερειακές 
καταστροφές θα πρέπει να προσδιοριστούν 
βάσει της ζημίας που υπολογίζεται με 
βάση το περιφερειακό ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (ΑΕγχΠ). Τα εν λόγω κριτήρια θα 
πρέπει να προσδιοριστούν με τρόπο σαφή 
και απλό ώστε να μειωθεί το ενδεχόμενο 
υποβολής αιτήσεων που δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2012/2002.

(9) Για να ληφθεί καλύτερα υπόψη η 
ειδική φύση των εν λόγω καταστροφών οι 
οποίες, αν και σημαντικές, δεν αγγίζουν 
την ελάχιστη κλίμακα που απαιτείται για 
τη λήψη ενίσχυσης από το Ταμείο, τα 
κριτήρια για τις περιφερειακές 
καταστροφές θα πρέπει να προσδιοριστούν 
βάσει της ζημίας που υπολογίζεται με 
βάση το περιφερειακό ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (ΑΕγχΠ), σταθμιζόμενα, κατά 
περίπτωση, μέσω ενός δείκτη που θα 
αντικατοπτρίζει ακριβοδίκαια την 
πραγματική κατάσταση της πληγείσας 
περιφέρειας. Τα εν λόγω κριτήρια θα 
πρέπει να προσδιοριστούν με τρόπο σαφή 
και απλό ώστε να μειωθεί το ενδεχόμενο 
υποβολής αιτήσεων που δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2012/2002.

Or. es
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι 
οι επιλέξιμες ενέργειες δεν μπορούν να 
περιλαμβάνουν δαπάνες για τεχνική 
βοήθεια.

(13) Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί, ως 
γενικός κανόνας, ότι οι επιλέξιμες 
ενέργειες δεν μπορούν να περιλαμβάνουν 
δαπάνες για τεχνική βοήθεια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εξωτερική τεχνική βοήθεια είναι συχνά απαραίτητη για ορισμένες περιφέρειες προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η καταστροφή και να πραγματοποιηθούν οι ενέργειες αποκατάστασης των 
πληγεισών περιοχών.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ορισμένα είδη φυσικής καταστροφής, 
όπως είναι η ξηρασία, εκδηλώνονται για 
μεγαλύτερη χρονική περίοδο, προτού 
γίνουν αισθητά τα καταστροφικά 
αποτελέσματά τους. Θα πρέπει να υπάρξει 
πρόβλεψη για την αξιοποίηση του Ταμείου 
και σε τέτοιες περιπτώσεις.

(15) Ορισμένα είδη φυσικής καταστροφής 
που έχουν σχέση με την κλιματική 
αλλαγή, όπως είναι η ξηρασία, η οποία
εκδηλώνεται για μεγαλύτερη χρονική 
περίοδο, προτού γίνουν αισθητά τα 
καταστροφικά αποτελέσματά της, ή ο 
παγετός, οι συνέπειες του οποίου 
αποδεικνύονται καταστροφικές μόνο 
μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, 
θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για ενίσχυση 
από το Ταμείο. Θα πρέπει να υπάρξει 
πρόβλεψη για την αξιοποίηση του Ταμείου 
και σε τέτοιες περιπτώσεις.

Or. es
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, «περιφερειακή φυσική 
καταστροφή» νοείται κάθε φυσική 
καταστροφή σε περιφέρεια κράτους 
μέλους ή χώρας που συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην 
Ένωση σε επίπεδο NUTS 2, σε άμεση 
ζημία καθ’ υπέρβαση του 1,5% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 
περιφέρειας (ΑΕγχΠ). Όταν η καταστροφή 
αφορά διάφορες περιφέρειες σε επίπεδο 
NUTS 2, το κατώφλιο εφαρμόζεται στο 
μέσο σταθμισμένο ΑΕγχΠ των 
περιφερειών αυτών.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, «περιφερειακή φυσική 
καταστροφή» νοείται κάθε φυσική 
καταστροφή που προκαλεί άμεση ζημία 
της οποίας η αξία υπερβαίνει το 1% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 
περιφέρειας (ΑΕγχΠ), σε περιφέρεια 
κράτους μέλους ή χώρας που συμμετέχει 
στις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της 
στην Ένωση σε επίπεδο NUTS 2 ή σε 
διάφορες γειτονικές περιφέρειες επιπέδου 
NUTS 3 που συναποτελούν μια 
περιφέρεια η οποία αντιστοιχεί στο 
ελάχιστο κριτήριο του επιπέδου NUTS 2· 
σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να γίνει 
στάθμιση του κριτηρίου του ΑΕγχΠ με τη 
χρήση ενός δείκτη που θα 
αντικατοπτρίζει ακριβοδίκαια την 
πραγματική κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση της πληγείσας περιοχής πριν 
και μετά από την καταστροφή, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό κοινών 
διατάξεων. Όταν η καταστροφή αφορά 
διάφορες περιφέρειες που μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης από το 
Ταμείο, σε επίπεδο NUTS 2 ή NUTS 3 
που αποτελούν ισοδύναμες περιφέρειες με 
αυτές του NUTS 2, το κατώφλιο 
εφαρμόζεται στο μέσο σταθμισμένο 
ΑΕγχΠ των περιφερειών αυτών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ένα τόσο υψηλό κατώφλιο δεν θα δώσει την απάντηση που αναμένουν οι πολίτες και, ως εκ 
τούτου, δεν θα αποφευχθεί η απογοήτευση των θυμάτων καταστροφής εξαιτίας της έλλειψης 
ευαισθησίας της ΕΕ προς τους πολίτες της. Επιπλέον, δεδομένου ότι είναι όλο και πιο συχνές οι 
καταστροφές σε διάφορες περιοχές του επιπέδου NUTS 2, εάν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 
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περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 για τον ορισμό της περιφερειακής φυσικής καταστροφής, υπάρχει 
ο κίνδυνος να μην υπάρχει αντικειμενικότητα.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στις 
απομακρυσμένες ή απομονωμένες 
περιοχές, όπως οι νησιωτικές και οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης.
Η Επιτροπή εξετάζει με άκρα 
αυστηρότητα τις αιτήσεις που της 
υποβάλλονται δυνάμει της παρούσας 
παραγράφου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιοχές δυσκολεύονται περισσότερο να αντιμετωπίσουν 
μια φυσική καταστροφή, κατά συνέπεια είναι σημαντικό να αποδίδεται σε αυτές τις περιοχές 
ιδιαίτερη σημασία.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), ως 
«αποκατάσταση της λειτουργίας» νοείται 
η αποκατάσταση με τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα μια 
φυσική καταστροφή, μεταξύ άλλων και 
με την μετατόπιση των έργων υποδομής 
που φαίνονται να βρίσκονται σε μια 
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τοποθεσία η οποία στο μέλλον θα 
μπορούσε να πληγεί και από άλλη φυσική 
καταστροφή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα έργα υποδομής, όπως οι οδικοί άξονες, πρέπει να μετατοπίζονται με βάση τις νέες γνώσεις 
για τα αναγκαία μέτρα στον τομέα της προστασίας από τις καταστροφές. Επιπλέον, η 
αποκατάσταση των κατεστραμμένων στοιχείων υποδομής, όπως οι γέφυρες, απαιτεί την 
πραγματοποίηση επενδύσεων που θα ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ζημίας σε μελλοντική φυσική 
καταστροφή. Η απλή αποκατάσταση της λειτουργίας αυτών των υποδομών δεν αρκεί.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πληρωμές του Ταμείου περιορίζονται 
στη χρηματοδότηση μέτρων 
αποκατάστασης μη ασφαλισμένης ζημίας 
και επιστρέφονται εάν στη συνέχεια το 
κόστος αποκατάστασης των ζημιών 
καλύπτεται από τρίτο σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 3».

3. Οι πληρωμές του Ταμείου περιορίζονται 
στη χρηματοδότηση μέτρων 
αποκατάστασης μη ασφαλισμένης ζημίας 
και επιστρέφονται εάν στη συνέχεια το 
κόστος αποκατάστασης των ζημιών 
καλύπτεται από τρίτο σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 3».

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. es

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η τεχνική βοήθεια, 5. Η τεχνική βοήθεια, 
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συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, της 
παρακολούθησης, της ενημέρωσης και 
επικοινωνίας, της διευθέτησης παραπόνων 
και του ελέγχου και της επιθεώρησης δεν 
είναι επιλέξιμη για ενίσχυση από το 
Ταμείο.

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, της 
παρακολούθησης, της ενημέρωσης και 
επικοινωνίας, της διευθέτησης παραπόνων 
και του ελέγχου και της επιθεώρησης δεν 
είναι επιλέξιμη για ενίσχυση από το 
Ταμείο, εκτός εάν αποδειχθεί απαραίτητη 
για την αντιμετώπιση των ενεργειών 
αποκατάστασης των περιοχών που έχουν 
πληγεί από καταστροφή. Το ποσοστό για 
την εξωτερική τεχνική βοήθεια δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 2% της 
συνολικής ενίσχυσης του Ταμείου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εξωτερική τεχνική βοήθεια είναι συχνά απαραίτητη για ορισμένες περιφέρειες προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η καταστροφή και να διεξαχθούν οι ενέργειες αποκατάστασης των πληγεισών 
περιοχών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσο το δυνατόν συντομότερα και το 
αργότερο μέσα σε δέκα εβδομάδες, 
αφότου προκλήθηκε η πρώτη ζημία από 
την καταστροφή, ένα κράτος μπορεί να 
υποβάλει αίτηση για ενίσχυση από το 
Ταμείο στην Επιτροπή, παρέχοντας όλες 
τις σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες, 
μεταξύ άλλων, με:

1. Όσο το δυνατόν συντομότερα και το 
αργότερο μέσα σε δεκαπέντε εβδομάδες, 
αφότου προκλήθηκε η πρώτη ζημία από 
την καταστροφή, ένα κράτος μπορεί να 
υποβάλει αίτηση για ενίσχυση από το 
Ταμείο στην Επιτροπή, παρέχοντας όλες 
τις σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες, 
μεταξύ άλλων, με:

Or. es

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση της αίτησης είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα για τις δημόσιες αρχές που προσπαθούν να 
εκτιμήσουν τη ζημία και να συγκεντρώσουν αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της 
αίτησης σε μια στιγμή που θα πρέπει να λάβουν επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της καταστροφής. Η δυσκολία είναι ακόμα μεγαλύτερη στην περίπτωση ορισμένων 
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καταστροφών, όπως οι πλημμύρες, που μπορούν να διαρκέσουν πολλές εβδομάδες και των 
οποίων η ζημία μπορεί να εκτιμηθεί μόνο μετά την υποχώρηση των υδάτων.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης για την πρόληψη και τη 
διαχείριση του κινδύνου πρόκλησης 
καταστροφής που έχει άμεση σχέση με τη 
φύση της καταστροφής·

ε) μια σύντομη περιγραφή της εφαρμογής
της νομοθεσίας της Ένωσης για την 
πρόληψη και τη διαχείριση του κινδύνου 
πρόκλησης καταστροφής που έχει άμεση 
σχέση με τη φύση της καταστροφής·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση να συμπεριληφθούν στην αίτηση πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη των 
κινδύνων πρόκλησης καταστροφής μπορεί να συνιστά για τον αιτούντα μεγαλύτερο διοικητικό 
φόρτο και να καθυστερήσει την κατάρτιση και διεκπεραίωση των αιτήσεων, γεγονός που 
αντιβαίνει στον αρχικό σκοπό του εν λόγω μέσου, που είναι η απλοποίηση των διοικητικών 
διαδικασιών για την κινητοποίηση του Ταμείου.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες για 
μέτρα πρόληψης και μετριασμού που 
έχουν ληφθεί ως προς τη φύση της 
καταστροφής.»,

διαγράφεται

Or. es
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Αιτιολόγηση

Οι ίδιες πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση για την εφαρμογή της ενίσχυσης 
του Ταμείου (άρθρο 8, παράγραφος 3).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1α. Σε περίπτωση σταδιακά 
εξελισσόμενης φυσικής καταστροφής, η 
προθεσμία των δέκα εβδομάδων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 αρχίζει να 
μετράει από την ημερομηνία κατά την 
οποία οι δημόσιες αρχές του επιλέξιμου 
κράτους λαμβάνουν για πρώτη φορά 
επίσημα μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της καταστροφής.»,

«1α. Σε περίπτωση σταδιακά 
εξελισσόμενης φυσικής καταστροφής ή 
καταστροφών οι συνέπειες των οποίων 
αποδεικνύονται καταστροφικές μόνο 
μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, 
η προθεσμία των δέκα εβδομάδων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 αρχίζει να 
μετράει από την ημερομηνία κατά την 
οποία οι δημόσιες αρχές του επιλέξιμου 
κράτους λαμβάνουν για πρώτη φορά 
επίσημα μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της καταστροφής.»,

Or. es

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ποσό της προκαταβολής δεν 
υπερβαίνει το 10% του ποσού της 
αναμενόμενης ενίσχυσης και σε καμία 
περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 30 000 000
ευρώ. Μόλις προσδιοριστεί το οριστικό 
ποσό της ενίσχυσης, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη το ποσό της προκαταβολής πριν 

2. Το ποσό της προκαταβολής δεν 
υπερβαίνει το 15% του ποσού της 
αναμενόμενης ενίσχυσης και σε καμία 
περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 40 000 000
ευρώ. Μόλις προσδιοριστεί το οριστικό 
ποσό της ενίσχυσης, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη το ποσό της προκαταβολής πριν 
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από την καταβολή του υπολοίπου. Η 
Επιτροπή ανακτά τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθείσες προκαταβολές. Η Επιτροπή 
ανακτά τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες 
προκαταβολές.

από την καταβολή του υπολοίπου. Η 
Επιτροπή ανακτά τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθείσες προκαταβολές.

Or. es

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ενίσχυση από το Ταμείο 
χρησιμοποιείται εντός ενός έτους από την 
ημερομηνία εκταμίευσης του πλήρους 
ποσού της ενίσχυσης από την Επιτροπή.
Το μέρος της ενίσχυσης που δεν 
χρησιμοποιείται εντός της προθεσμίας 
αυτής ή που διαπιστώνεται ότι 
χρησιμοποιήθηκε για μη επιλέξιμες 
ενέργειες επιστρέφεται από το κράτος 
δικαιούχο στην Επιτροπή.

1. Η ενίσχυση από το Ταμείο 
χρησιμοποιείται εντός ενάμισι έτους από 
την ημερομηνία εκταμίευσης του πλήρους 
ποσού της ενίσχυσης από την Επιτροπή.
Το μέρος της ενίσχυσης που δεν 
χρησιμοποιείται εντός της προθεσμίας 
αυτής ή που διαπιστώνεται ότι 
χρησιμοποιήθηκε για μη επιλέξιμες 
ενέργειες επιστρέφεται από το κράτος 
δικαιούχο στην Επιτροπή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Λόγω της επίσπευσης των διοικητικών διαδικασιών για την έγκριση της κινητοποίησης του 
Ταμείου, η ενίσχυση θα μπορεί να λαμβάνεται σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, 
προβλέπεται στην πραγματικότητα μικρότερο χρονικό διάστημα για τη χρήση της ενίσχυσης του 
Ταμείου. Η παράταση της προθεσμίας θα έδινε τη δυνατότητα στους δικαιούχους να έχουν στη 
διάθεσή τους περισσότερο χρόνο εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος με αυτό που 
προβλέπεται επί του παρόντος.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το αργότερο έξι μήνες μετά την εκπνοή 
της ετήσιας χρονικής περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κράτος 
δικαιούχος υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την υλοποίηση της ενίσχυσης από το 
Ταμείο σε συνδυασμό με δήλωση που 
δικαιολογεί τις δαπάνες, και αναφέρει κάθε 
άλλη πηγή χρηματοδότησης που έλαβε για 
τις σχετικές ενέργειες, 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 
διακανονισμών και των αποζημιώσεων 
από τρίτους.

3. Το αργότερο έξι μήνες μετά την εκπνοή 
της χρονικής περιόδου ενάμισι έτους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κράτος 
δικαιούχος υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την υλοποίηση της ενίσχυσης από το 
Ταμείο σε συνδυασμό με δήλωση που 
δικαιολογεί τις δαπάνες, και αναφέρει κάθε 
άλλη πηγή χρηματοδότησης που έλαβε για 
τις σχετικές ενέργειες, 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 
διακανονισμών και των αποζημιώσεων 
από τρίτους.

Or. es


