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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την υλοποίηση και εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
(2012/2075 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 175, 212 και 222 της Συνθήκης 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,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 7ης Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη 
χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
συμπληρώνει τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού2, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με το μέλλον του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(COM(2011)0613), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 2010 της Επιτροπής σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2011)0694),

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης – την ετήσια έκθεση 2008 και την έκθεση σχετικά με την εμπειρία 
που αποκτήθηκε κατόπιν εξαετούς εφαρμογής του νέου μέσου (COM(2009)0193), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης3,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
με θέμα «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 
σχετικά με το μέλλον του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης»4, 

– έχοντας υπόψη την Ειδική Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 3/2008 «Το Ταμείο 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πόσο ταχύ, αποτελεσματικό και ευέλικτο 

                                               
1 ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
2 ΕΕ C 283 της 20.11.2002, σ. 1.
3 ΕΕ C 297E της 7.12.2006, σ. 331.
4 ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 52.
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είναι;»1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A70000/2012),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΛΕΕ καθορίζει στο άρθρο 222 ότι η Ένωση και τα κράτη 
μέλη της ενεργούν από κοινού και με πνεύμα αλληλεγγύης, εάν ένα κράτος μέλος πληγεί 
από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή ή δεχθεί τρομοκρατική επίθεση·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) είναι 
το κύριο μέσο για την ένδειξη αλληλεγγύης της Ένωσης, παρέχοντας σημαντική 
χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη ή τις περιφέρειες που έχουν πληγεί από σοβαρές 
καταστροφές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η 
ενεργοποίησή του, θεωρείται ευρέως ένα από τα πιο επιτυχημένα μέσα που διαθέτει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αποτελεί την πιο σαφή, αποφασιστική και σημαντική έκφραση 
της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τους πολίτες της οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια 
δύσκολη κατάσταση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθετική πρόταση του 2005 για θέσπιση νέου κανονισμού 
όσον αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης στηρίχθηκε σθεναρά από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, αλλά δεν έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία των κρατών μελών, και εν 
τέλει αποσύρθηκε από την Επιτροπή·

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

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν συναφθεί διάφορες εκθέσεις λόγω της ανάγκης 
τροποποίησης του παρόντος κανονισμού για το Ταμείο Αλληλεγγύης2 με κύριο στόχο τον 
εξορθολογισμό της λειτουργίας και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς του, τηρώντας 
πάντοτε την αρχή της επικουρικότητας· 

Εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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 ΕΕ C 153 της 18.6.2008, σ. 1.
2 Ειδική Έκθεση 3/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου· έκθεση του 2010 της Επιτροπής σχετικά με το Ταμείο 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, COM(2011) 694 τελικό, 31.10.2011· έκθεση της Επιτροπής σχετικά με 
το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  –  ετήσια έκθεση 2008 και έκθεση σχετικά με την εμπειρία 
που αποκτήθηκε κατόπιν εξαετούς εφαρμογής του νέου μέσου, COM/2009/0193 τελικό, 23.4.2009· 
Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών –Το μέλλον του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, COM(2011) 613 
τελικό, ECO/319, 28.3.2012.
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2. επιμένει ότι, παρά την ορθή κατανόηση από την πλευρά των πολιτών, πρέπει να βελτιωθεί 
η αποδοτικότητά του, καθιστώντας το πιο ευέλικτο, πιο ορθολογικό και εφοδιάζοντάς το 
με μεγαλύτερη ορατότητα, με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προς τους πολίτες της·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης που παρέχεται στα κράτη μέλη από το Ταμείο 
Αλληλεγγύης προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά, με την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκαλούνται από μεγάλη 
καταστροφή και που συχνά υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους·

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·

5. υπογραμμίζει ότι η πλειοψηφία των αιτήσεων (63%) υποβλήθηκε στην ιδιαίτερη 
κατηγορία «περιφερειακές καταστροφές» και ότι το 66% εξ αυτών απορρίφθηκε μετά την 
αξιολόγησή τους από την Επιτροπή·

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·

Συστάσεις για τη βελτίωση του Ταμείου Αλληλεγγύης

7. επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης του παρόντος 
κανονισμού του Ταμείου με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητάς 
του· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι, λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η 
προτεινόμενη κανονιστική τροποποίηση δεν πρέπει να επιφέρει πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση ούτε στον κοινοτικό προϋπολογισμό ούτε στα κράτη μέλη·

8. υπενθυμίζει ότι πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται η αρχή ότι αυτός που προκαλεί 
ζημίες πληρώνει, ώστε η χρήση του Ταμείου Αλληλεγγύης να μην απαλλάσσει τους 
υπεύθυνους μιας καταστροφής από τις ευθύνες τους·

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 20021 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·

10. επικροτεί, ωστόσο, το γεγονός ότι η απλή εισαγωγή ορισμένων προσαρμογών στον 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2002 για την ίδρυση του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/2002 (ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ.3)·
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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·

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·

Μείωση του απαιτούμενου χρόνου για τη διευκόλυνση της ενίσχυσης

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· 

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· 

14. εκτιμά ότι, λόγω της αβεβαιότητας και της μη δυνατότητας πρόβλεψης του αριθμού και 
της σοβαρότητας των καταστροφών που μπορεί να ενσκήψουν, το ΤΑΕΕ θα πρέπει να 
παραμένει, όπως συμβαίνει σήμερα, εκτός κοινοτικού προϋπολογισμού και να 
ενεργοποιείται όταν αυτές προκύψουν·

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· 

Μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τους ορισμούς

16. καλεί την Επιτροπή να ορίσει με σαφήνεια το πεδίο εφαρμογής και την κάλυψη του 
Ταμείου, εξαλείφοντας κάθε δυνατή νομική αβεβαιότητα σχετικά με το πεδίο δράσης και 
προλαμβάνοντας την υποβολή αιτήσεων από τα κράτη μέλη τα οποία, παρότι γνωρίζουν 
ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές, δέχονται πιέσεις από τους πολίτες τους·

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

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· 

19. εκτιμά ότι το κριτήριο με βάση το ελάχιστο όριο εισοδήματος μπορεί να συνεκτιμηθεί ως 
βασικό γενικό κριτήριο για όλους τους τύπους των καταστροφών· τονίζει ότι, στην 
περίπτωση που τεθεί ως δείκτης για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας μίας καταστροφής 
περιφερειακής διάστασης, πρέπει να προσαρμοστεί έτσι, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα 
επίπεδα του περιφερειακού ΑΕγχΠ του τελευταίου έτους για το οποίο διατίθενται 
επίσημοι αριθμοί, εφαρμόζοντας έναν προκαθορισμένο διoρθωτικό συντελεστή, που θα 
περιλαμβάνει τις ποσοτικώς μη προσδιορίσιμες απώλειες όσον αφορά το εισόδημα, καθώς 
και τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που συνήθως συνοδεύουν μια περιφερειακή 
καταστροφή και οι οποίες πολύ συχνά υπερβαίνουν τα έσοδα που έχουν συνυπολογιστεί· 

20. εκφράζει την άποψη ότι το ελάχιστο όριο της ζημίας του 1,5% του περιφερειακού ΑΕγΠ 
στο επίπεδο NUTS 2 που προτείνεται για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας μιας 
καταστροφής περιφερειακού τύπου θα διασαφηνίσει τις προσδοκίες σχετικά με την 
επιλεξιμότητα ή τη δυνητική ζήτηση για ενεργοποίηση του Ταμείου, τονίζει ωστόσο ότι 
με το να επέλθει ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που παρέχουν τα υπάρχοντα 
κριτήρια για τις περιφερειακές καταστροφές, το σύνολο σχεδόν των καταστροφών που 
ενσκήπτουν σε περιφερειακό επίπεδο θα εξακολουθεί να μην είναι αποδεκτό· επιμένει, ως 
εκ τούτου, ότι ένα τόσο υψηλό ελάχιστο όριο δεν θα δώσει την απάντηση που 
προσδοκούν οι πολίτες και, επομένως, δεν θα αποφευχθεί η απογοήτευση των θυμάτων 
μιας καταστροφής τα οποία, αντιθέτως, θα εξακολουθήσουν να επικρίνουν τη δράση της 
Ένωσης για την έλλειψη ευαισθησίας προς τους πολίτες της·

21. τονίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται σαφώς υπόψη η ξηρασία ως επιλέξιμο θεματικό πεδίο 
του Ταμείου Αλληλεγγύης, με στόχο τη μείωση των κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούν αυτά τα επεισόδια, στα πλαίσια της οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα, και λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι πρόκειται για ένα μακροχρόνιο 
διαρθρωτικό πρόβλημα που δεν μπορεί να συμβαδίζει εύκολα με τις καθορισμένες 
προθεσμίες καταχώρισης, με σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη των περιοχών που πλήττονται· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι σε περίπτωση 
σοβαρής ξηρασίας ή άλλων καταστροφών που συνεπάγονται σταδιακή πρόκληση ζημιών, 
πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις ορίζοντας ως ημερομηνία την πρώτη δράση των 
αρχών καταπολέμησης του φαινομένου, επιτρέποντας έτσι την ταχεία και νομικά σαφή 
ανταπόκριση·

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· 

23. τονίζει ότι, με τα υπάρχοντα μέσα, η κατάλληλη ανταπόκριση σε επίπεδο ΕΕ σε μεγάλες 
κρίσεις που δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια είναι εξαιρετικά δύσκολη, όπως αποδείχτηκε 
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σε περιπτώσεις βιομηχανικών ατυχημάτων ή σοβαρής κρίσης στον τομέα της δημόσιας 
υγείας, και είναι απαραίτητο, σε περίπτωση που ενσκήψουν αυτές οι κρίσεις, η Ένωση να 
διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να προσφέρει κατάλληλη ανταπόκριση· 

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·

o

o o

25. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ταμείο Αλληλεγγύης: Δέκα χρόνια επιτυχίας στην εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης 
στην ΕΕ

Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες το 2002 που εκδηλώθηκαν στην Κεντρική Ευρώπη, η 
Ένωση, ελλείψει μέσου το οποίο να της επιτρέπει να ανταποκρίνεται στους πληττόμενους 
πληθυσμούς και να ενισχύει το κράτος μέλος που πλήττεται από μια καταστροφή, 
δημιούργησε ένα νέο μέσο: το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Έκτοτε, ο κανονισμός που είχε σχεδιαστεί τότε, δεν έχει υποστεί καμία τροποποίηση για την 
προσαρμογή στις νέες ανάγκες και τη διόρθωση ορισμένων ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν 
κατά τη λειτουργία του στα δέκα χρόνια ύπαρξής του. 

Από την ίδρυσή του και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012, το Ταμείο έχει παράσχει 
χρηματοδοτική στήριξη για τη μείωση ζημιών που προκλήθηκαν από 49 καταστροφές, 
κυρίως από πλημμύρες και πυρκαγιές. 

Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή λαμβάνει αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων, αφενός επειδή έχει 
ενσκήψει μεγαλύτερος αριθμός καταστροφών, και αφετέρου επειδή ο κανονισμός σε ισχύ δεν 
είναι επαρκώς σαφής ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά τη δυνατή γεωγραφική 
κάλυψη και την επιλεξιμότητα των καταστροφών που ενσκήπτουν σύμφωνα με τους 
έκτακτους κανόνες για τις αποκαλούμενες έκτακτες περιφερειακές καταστροφές.

Η παρούσα διατύπωση του κανονισμού για τέτοιου είδους καταστροφές είναι ασαφής, 
γεγονός που δημιουργεί λανθασμένες προσδοκίες στους πολίτες των κρατών που υποβάλλουν 
αιτήσεις, τα οποία με τη σειρά τους συχνά τις υποβάλλουν λόγω πιέσεων που δέχονται τόσο 
από τους πολίτες όσο και από τους πολιτικούς τους αντιπάλους, οι οποίοι απαιτούν δράσεις 
και ανταπόκριση από την Ένωση και από τις εθνικές αρχές τους. 

Εξ ου και η ζωτική ανάγκη για αναθεώρηση του κανονισμού σε ισχύ, έτσι ώστε η εφαρμογή 
του να συνάδει με τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020.

Παρά τις ελλείψεις στη λειτουργία που έχουν παρατηρηθεί αυτά τα έτη, το Ταμείο 
Αλληλεγγύης έχει αποδειχθεί ως ένα από τα πιο επιτυχημένα και αποτελεσματικά κοινοτικά 
μέσα, δεδομένου ότι είναι ένα από τα λίγα που διαθέτει η Ένωση προκειμένου να αποδεικνύει 
την αλληλεγγύη και την εγγύτητά της προς τους πολίτες της Ευρώπης.
Παρά τη μεγάλη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2005 ως προς τις προτάσεις που 
υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ριζική αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού, 
σημαντικός αριθμός αντιπροσωπειών στο Συμβούλιο δεν παρείχε στήριξη και 
εγκαταλείφθηκε το σχέδιο αναθεώρησης, με την απόσυρση και αρχειοθέτηση της 
νομοθετικής πρότασης έως και σήμερα. 

Οι αλλαγές στην οικονομική κατάσταση της Ένωσης και της πλειοψηφίας των κρατών μελών 
ώθησαν την Επιτροπή, σε μια νέα προσπάθεια προσαρμογής στην τρέχουσα πραγματικότητα, 
να είναι μετριοπαθής ως προς τις φιλοδοξίες της, προτείνοντας μόνο αλλαγές στη διαδικασία 
οι οποίες, χωρίς να επιφέρουν επιπλέον δαπάνες, να είναι σε θέση να βελτιώσουν την 
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αποδοτικότητα του Ταμείου. Με τη νέα αυτή πρόταση μεταρρύθμισης προβλέπεται η 
απλοποίηση των διαδικασιών και η μεγαλύτερη σαφήνεια, ακρίβεια και διαφάνεια στους 
ορισμούς.

Ανάγκη θέσπισης μικρών τροποποιήσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας και της 
ποιότητας του ΤΑΕΕ

Το τρέχον πολιτικό κλίμα, που χαρακτηρίζεται από τη δυσχερή δημοσιονομική κατάσταση σε 
πολλά κράτη μέλη, έχει ως αποτέλεσμα τα τελευταία να μην είναι σε θέση να αποδεχθούν 
πρόταση παρόμοια με αυτή του 2005. Η πλειοψηφία των κρατών μελών κατέστησε σαφές ότι 
δεν θα αποδεχθεί καμία ουσιαστική μεταβολή στη νομική βάση ή στη λειτουργία του 
Ταμείου Αλληλεγγύης. 

Η Επιτροπή, ως εκ τούτου, έχει εγκαταλείψει εντελώς την ιδέα της επαναφοράς της πρότασης 
του 2005 και υποβάλλει τις απόψεις της με αποφασιστικότητα αλλά και με μετριοπάθεια.
Ωστόσο παραδέχεται γενικότερα ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης πρέπει να καταστεί πιο 
αποτελεσματικό. 

Η σειρά διαβουλεύσεων που πραγματοποίησε η Επιτροπή τα τελευταία χρόνια και η έκθεση 
του 2008 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη λειτουργία του καθιστούν 
σαφές ότι, παρόλο που σε περίπτωση μεγάλων καταστροφών το Ταμείο λειτουργεί με 
επιτυχία, δεν ισχύει το ίδιο στην περίπτωση «μικρότερων καταστροφών», οι οποίες πρέπει να 
απολαύουν της περιφερειακής εξαίρεσης. Το Συνέδριο συμπεραίνει ότι υπάρχει ασάφεια ως 
προς τον ορισμό των περιφερειακών καταστροφών, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα 
στην υποβολή αιτήσεων, που τις περισσότερες φορές απορρίπτονται. 

Το Συμβούλιο επικρίνει επίσης κατηγορηματικά την έλλειψη ταχύτητας στην ενεργοποίηση
του εν λόγω μέσου αλληλεγγύης.

Προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την 
παρούσα ανακοίνωση προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα που περιγράφονται. 
Στην ανακοίνωσή της του Οκτωβρίου του 2011 σχετικά με το μέλλον του Ταμείου 
Αλληλεγγύης, η Επιτροπή υποβάλλει τις απόψεις της για τη βελτίωση του Ταμείου, ενώ 
περιορίζεται σε ορισμένες προσαρμογές στον παρόντα κανονισμό, ο οποίος ωστόσο διατηρεί 
τον λόγο ύπαρξης και τον χαρακτήρα του. Δεν τροποποιεί ούτε τη χρηματοδοτική κατανομή 
ούτε το πεδίο εφαρμογής του, αφού τα εν λόγω ζητήματα προκάλεσαν την απόρριψη της 
προηγούμενης πρότασης από την πλευρά του Συμβουλίου. 

Η πρόθεση της Επιτροπής, σε περίπτωση που γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις της, είναι η 
εκπόνηση νέας κανονιστικής πρότασης, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν, η οποία 
θα τεθεί σε ισχύ το 2014, μαζί με τις υπόλοιπες νομοθετικές προτάσεις που βρίσκονται σε 
στάδιο προετοιμασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους περιορισμούς, η εισηγήτρια είναι πλήρως 
πεπεισμένη για τη χρησιμότητα και την επιτυχία του εν λόγω κοινοτικού μέσου. Πέραν της 
ενίσχυσης στις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης των πληγέντων και τη μείωση της οικονομικής 
επιβάρυνσης των κρατών μελών όταν αυτές ενσκήπτουν, εκφράζει την αλληλεγγύη του 
συνόλου της Ένωσης στους πολίτες της που έρχονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη 
κατάσταση.
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Η εισηγήτρια συμφωνεί με την Επιτροπή ως προς την ανάγκη βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητάς του, με τη μείωση της χρονικής υστέρησης μεταξύ της καταστροφής 
και της παροχής ενίσχυσης. Οι διοικητικές διαδικασίες είναι αργές, πολύπλοκες και επαχθείς 
και αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί με μικρές τροποποιήσεις που δεν θα μεταβάλλουν τον 
πυρήνα του ισχύοντος κοινοτικού κανονισμού.

Με τη διαπίστωση ότι η πλειοψηφία των προβλημάτων σχετίζεται με τις αιτήσεις που 
αφορούν τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, η εισηγήτρια κρίνει σκόπιμο να ορίσει με 
σαφήνεια την πρόσβαση στο Ταμείο όταν ενσκήπτει καταστροφή που θεωρείται «μικρή». 

Εκφράζει επίσης την άποψη ότι όσον αφορά τις καταστροφές που συνεπάγονται σταδιακή 
πρόκληση ζημιών και προκύπτουν συχνά κυρίως στις πιο βόρειες περιοχές της Ένωσης, 
παρότι αποτελούν διαρθρωτικό και διαρκές πρόβλημα, υπάρχουν δυσκολίες συμμόρφωσης με 
τις προθεσμίες καταχώρισης που ορίζονται στον κανονισμό, γεγονός που πρέπει επίσης να 
διορθωθεί. 

Η εισηγήτρια συμμερίζεται και στηρίζει την ανάγκη για σαφή και ακριβή προσδιορισμό της 
έννοιας της καταστροφής, με τον καθορισμό γενικού κριτηρίου για την εκτίμηση της 
σοβαρότητας των ζημιών και τη θέσπιση ελαχίστων ορίων, προσαρμοσμένων στο κατάλληλο 
εδαφικό επίπεδο, που θα συμβάλλει στην εξάλειψη αμφιβολιών και αρνητικών θέσεων από 
την πλευρά των κρατών μελών και των πολιτών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το 
αιτιολογικό ότι η τελευταία δεν μπορεί να ανταποκριθεί κατάλληλα στα προβλήματά τους. 

Η εισηγήτρια στηρίζει επίσης τη μείωση της γραφειοκρατίας που απαιτείται για την 
ενεργοποίηση του Ταμείου. Θεωρεί ότι η χορήγηση προκαταβολής είναι πολύ χρήσιμη και 
ενδεδειγμένη και ότι η συγχώνευση διαδικασιών και αποφάσεων θα συμβάλει στη σημαντική 
επιτάχυνση της τρέχουσας διαδικασίας.

Εκτιμά ότι το εν λόγω μέσο πρέπει να συνεχίσει να μην περιλαμβάνεται στον κοινοτικό 
προϋπολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία προσδιορισμού του βαθμού χρήσης του 
μέσου κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό συνάδει επίσης με τη γενική άποψη του 
Κοινοβουλίου ότι τα μέσα που ανταποκρίνονται σε εξαιρετικές και απρόβλεπτες κρίσεις 
πρέπει να διατηρούνται ως μέσα εκτός προϋπολογισμού. 

Όπως προαναφέρθηκε, η εισηγήτρια συμμερίζεται την ανάγκη διασάφησης των κριτηρίων 
πρόσβασης, ιδίως στον τομέα των περιφερειακών καταστροφών, αλλά πιστεύει ότι, ενώ το 
κριτήριο που βασίζεται στο περιφερειακό ΑΕγχΠ αποτελεί ικανό δείκτη, το ελάχιστο όριο 
παραμένει ακόμα πολύ υψηλό για την ανταπόκριση στις όλο και πιο συχνές και σοβαρές 
καταστροφές που ενσκήπτουν στις περιοχές της Ευρώπης. Εκτιμά ότι πρέπει να καθιερωθεί 
ορισμένος βαθμός ευελιξίας, για παράδειγμα με τη μορφή σταθερού διορθωτικού 
συντελεστή, που περιέχει τις μη μετρήσιμες ζημίες από άποψη εισοδημάτων, όπως οι ζημίες 
στα χαρακτηριστικά των τοπίων, οι ζημίες ψυχαγωγικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα 
κ.λπ., και οι οποίες έχουν σημαντική επίπτωση στον τρόπο ζωής και τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των περιοχών που πλήττονται. 

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι το Ταμείο πρέπει να συνεχίσει να παρεμβαίνει στις εξαιρετικές 
περιστάσεις, ακόμη κι αν η καταστροφή δεν φθάνει το ελάχιστον όριο επιλεξιμότητας. 
Χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής παρά το γεγονός ότι γνωρίζει ότι τα μέσα που 
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υπάρχουν σήμερα είναι πολύ δύσκολο να ανταποκρίνονται επαρκώς σε μεγάλες κρίσεις που 
δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια. 


