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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση (καταστροφές στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα το 2015)
(COM(2015)0370 – C8-0198/2015 – 2015/2151(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2015)0370 – C8-0198/2015),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 
περίοδο 2014-20202, και ιδίως το άρθρο 10,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση3, και ιδίως το σημείο 11,

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου της ...,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0000/2015),

1. εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

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

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου 
του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

                                               
1 ΕΕ L 311, 14.11.2002, σ. 3.
2 ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
3 ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση (καταστροφές στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα το 2015)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 
2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, και ιδίως το 
άρθρο 4 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση2, και ιδίως το 
σημείο 11,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στόχος του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «Ταμείο») 
είναι να δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να αντιδρά με ταχύ, αποτελεσματικό και 
ευέλικτο τρόπο σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και να εκφράζει την 
αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό περιοχών που πλήττονται από καταστροφές.

(2) Το Ταμείο δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 εκατ. ευρώ 
(τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
1311/20133 του Συμβουλίου.

(3) Η Βουλγαρία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, όσον αφορά 
αντίξοες χειμερινές συνθήκες.

(4) Η Ελλάδα υπέβαλε δύο αιτήσεις για την κινητοποίηση του Ταμείου, όσον αφορά 
πλημμύρες.

                                               
1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ΕΕ L 311, 14.11.2002, σ. 3).
2

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
3

Κανονισμός (ΕΕ-Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884).
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(5) Η Επιτροπή εκτίμησε ότι οι αιτήσεις πληρούν τους όρους για τη χορήγηση 
ενίσχυσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2012/2002.

(6) Συνεπώς, το Ταμείο θα πρέπει να κινητοποιηθεί για τη χορήγηση συνολικής 
οικονομικής ενίσχυσης ύψους 16.274.765 ευρώ όσον αφορά τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα.

(7) Σύμφωνα με τη δεύτερη πρόταση του σημείου 11 της διοργανικής συμφωνίας της 
2ας Δεκεμβρίου 2013, υπάρχουν δυνατότητες επαναδιάθεσης πιστώσεων. Οι 
πιστώσεις για προκαταβολές σχετικά με το οικονομικό έτος 2015 χρησιμοποιήθηκαν 
σε πολύ περιορισμένο βαθμό, όσον αφορά τις τρεις αιτήσεις που αποτελούν το 
αντικείμενο της παρούσας απόφασης και για τις οποίες το προς πληρωμή υπόλοιπο 
ανέρχεται σε 14.647.288 ευρώ. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό για την 
κινητοποίηση θα χρηματοδοτηθεί με τη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πιστώσεων 
που είναι εγγεγραμμένες στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το οικονομικό έτος 2015, και δεν χρειάζονται άλλες συμπληρωματικές πιστώσεις. 

(8) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του 
Ταμείου, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να ισχύσει από την ημερομηνία της 
έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 
2015, κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη 
χορήγηση ποσού 16.274.765 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις 
πληρωμών. 

Το πλήρες ποσό της κινητοποίησης αυτής θα χρηματοδοτηθεί με τη χρήση των πιστώσεων 
που κινητοποιήθηκαν με την απόφαση (ΕΕ) 2015/422 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1 για την πληρωμή προκαταβολών στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2015 και είναι διαθέσιμες στο κονδύλιο 13 06 01. Το διαθέσιμο για 
προκαταβολές ποσό στο ανωτέρω κονδύλιο θα μειωθεί αντίστοιχα.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθεται σε εφαρμογή από... [την ημερομηνία της 
έκδοσής της] [να συμπληρωθεί η ημερομηνία από το Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση 
στην ΕΕ].

                                               
1 Απόφαση (ΕΕ) 2015/422 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, 

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης (ΕΕ L 68, 13.3.2015, σ. 47).
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Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΤΑΕΕ) με στόχο την παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας για την αντιμετώπιση της 

καταστροφής στη Βουλγαρία (αντίξοες χειμερινές συνθήκες που προκάλεσαν καταστροφή η 

οποία χαρακτηρίζεται στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ ως «μείζων φυσική 

καταστροφή») και δύο καταστροφών στην Ελλάδα (πλημμύρες στον Έβρο και κεντρική 

Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ ως 

«περιφερειακές καταστροφές»), που συνέβησαν στις αρχές του 2015, με βάση το σημείο 11 

της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013.

Η Επιτροπή έχει προβεί σε διεξοδική εξέταση και των τριών αιτήσεων σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, και ιδίως με τα άρθρα 

2, 3 και 4.

Βουλγαρία − αντίξοες χειμερινές συνθήκες

Μεγάλες περιοχές της Βουλγαρίας επλήγησαν από ισχυρές βροχοπτώσεις, χιόνι, πλημμύρες 

και κατολισθήσεις στο τέλος Ιανουαρίου και κατά τις αρχές Φεβρουαρίου 2015, με την 

Νοτιοανατολική περιφέρεια να πλήττεται περισσότερο. Τα γεγονότα αυτά προκάλεσαν 

σημαντικές ζημίες στις δημόσιες υποδομές, όπως είναι τα αναχώματα, δίκτυα επικοινωνίας 

και οδικό δίκτυο, καθώς και σε επιχειρήσεις, ιδιωτικές κατοικίες και περιουσιακά στοιχεία 

(μόνο στην πόλη Burgas πλημμύρισαν περισσότερα από 300 σπίτια), καθώς και ζημίες στον 

τομέα της γεωργίας και στα δάση.

Οι βουλγαρικές αρχές εκτιμούν ότι η συνολική άμεση ζημία που προκάλεσε η καταστροφή 

ανέρχεται σε 243,305 εκατομμύρια ευρώ. Δεδομένου ότι το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 

0,622% του ΑΕΕ της Βουλγαρίας ή το 103,6% του κατώτατου ορίου «μείζονος 

καταστροφής» ύψους 234,871 εκατ. ευρώ που ίσχυε για τη Βουλγαρία το 2015 (δηλαδή, το 

0,6% του ΑΕΕ με βάση τα στοιχεία του 2013) για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ, η 

καταστροφή αυτή μπορεί να θεωρηθεί «μείζων φυσική καταστροφή» κατά την έννοια του 

άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού..

Η αίτηση της Βουλγαρίας παρελήφθη στις 24 Απριλίου του 2015, εντός της προθεσμίας 12 

εβδομάδων από την καταγραφή της πρώτης ζημίας στις 30 Ιανουαρίου του 2015.

Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για επείγουσες ενέργειες πρώτης 

ανάγκης και για ενέργειες αποκατάστασης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού. Το 

κόστος των επειγουσών ενεργειών πρώτης ανάγκης εκτιμήθηκε από τις βουλγαρικές αρχές σε 
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239,225 εκατ. ευρώ. Αυτό το δυσανάλογα υψηλό ποσό (πάνω από το 98% των συνολικών 

ζημιών που δηλώθηκαν) εξηγείται από το υψηλό μερίδιο των δημοσίων ζημιών, λόγω της 

ανικανότητας των τοπικών αρχών να αξιολογήσουν ορθά τις ζημίες στις ιδιωτικές περιουσίες 

εντός των 12 εβδομάδων της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Ως εκ τούτου, σε μεγάλο 

βαθμό, οι ιδιωτικές ζημίες δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση. Το μεγαλύτερο μερίδιο του 

κόστους αφορά επείγουσες εργασίες αποκατάστασης — πάνω από 97 εκατομμύρια ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένων των υποδομών ασφάλειας και πρόληψης. Πάνω από 46 εκατ. ευρώ 

έχουν ζητηθεί για την αποκατάσταση της υποδομής μεταφορών.

Οι πληγείσες περιοχές εμπίπτουν στην κατηγορία των «λιγότερο ανεπτυγμένων 

περιφερειών» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 

(ΕΔΕΤ) (2014-2020). Οι βουλγαρικές αρχές δεν δήλωσαν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους 

να ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα των ΕΔΕΤ για τη Βουλγαρία σε 

μέτρα αποκατάστασης.

Κατόπιν αιτήματος της Βουλγαρίας, η Επιτροπή χορήγησε προκαταβολή 637.782 ευρώ, δηλ. 

το 10% της προβλεπόμενης συνεισφοράς του Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 4α παράγραφος 

2 του κανονισμού. Το ποσό αυτό χρησιμοποιήθηκε ήδη από την βουλγαρική κυβέρνηση για 

επείγουσα αποκατάσταση υποδομών μεταφορών, αποχέτευσης, ασφάλειας και πρόληψης.

Ελλάδα − πλημμύρες στον Έβρο και στις κεντρικές και δυτικές περιφέρειες

Εκτεταμένες πλημμύρες στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις αρχές 

Φεβρουαρίου 2015 προκάλεσαν ζημίες σε βασικές υποδομές, ιδιωτικές κατοικίες, δημόσια 

κτίρια, επιχειρήσεις και στην ελληνική γεωργία, καταστρέφοντας γεωργικές υποδομές, 

αποθήκες και καλλιέργειες. Οι υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης υπέστησαν ζημίες σε 17 

περιοχές. Παράλληλα, μεγάλα τμήματα της κεντρικής και δυτικής Ελλάδας επλήγησαν από 

μια άλλη σειρά πλημμύρες που προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερες ζημιές, με αποτέλεσμα 

διακοπές ηλεκτροδότησης, την απομόνωση ορισμένων ορεινών οικισμών και την 

καταστροφή ορισμένων από τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Δεδομένου ότι τα συμβάντα αυτά οφείλονται σε όμοια μετεωρολογικά φαινόμενα, οι δύο 

αιτήσεις συγχωνεύθηκαν και αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία περιφερειακή καταστροφή 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού. Συνολικά, επλήγησαν από τις 

καταστροφές πέντε περιφέρειες NUTS 2: η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(πλημμύρες στον Έβρο), καθώς και οι περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς 

Ελλάδας και Θεσσαλίας (πλημμύρες στην κεντρική και δυτική Ελλάδα).

Οι δύο αιτήσεις υποβλήθηκαν στις 23 Απριλίου 2015, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 

των 12 εβδομάδων μετά την καταγραφή της πρώτης ζημίας (την 1η Φεβρουαρίου για τις 

κεντρικές και δυτικές περιφέρειες και στις 4 Φεβρουαρίου 2015 για τον Έβρο).
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Η συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από τις πλημμύρες εκτιμάται ότι ανήλθε σε 

395,878 εκατ. ευρώ (132,454 εκατ. ευρώ για την περιοχή του Έβρου και 263,424 εκατ. ευρώ 

για την περιοχή της κεντρικής και δυτικής Ελλάδας). Με βάση τα στοιχεία αυτά, το συμβάν 

δεν φθάνει το όριο της «μείζονος καταστροφής» που ισχύει για την Ελλάδα το 2015 

(1.091,315 εκατ. ευρώ, ή 0,6 % του ΑΕΕ με βάση τα στοιχεία του 2013). Ωστόσο, οι 

συνολικές άμεσες ζημίες αντιπροσωπεύουν το 4,78% του μέσου σταθμισμένου ΑΕΠ αυτών 

των πέντε περιφερειών NUTS 2 και, ως εκ τούτου, υπερβαίνουν κατά πολύ το κατώτατο όριο 

1,5% του σταθμισμένου περιφερειακού ΑΕΠ που ορίζεται στον κανονισμό για να 

χαρακτηριστούν ως περιφερειακή καταστροφή.

Το κόστος των επειγουσών ενεργειών πρώτης ανάγκης εκτιμήθηκε από τις ελληνικές αρχές 

σε 308,445 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά τον τομέα των μεταφορών.

Οι πληγείσες περιφέρειες εμπίπτουν στις «λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες» στο 

πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (2014-2020). Οι 

ελληνικές αρχές δεν δήλωσαν στην Επιτροπή την πρόθεση να ανακατανείμουν τη 

χρηματοδότηση από το πρόγραμμα των ΕΔΕΤ σε μέτρα αποκατάστασης.

Κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας, χορηγήθηκε προκαταβολή 10% της αναμενόμενης 

χρηματοδοτικής συνδρομής από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, ύψους 331.135 ευρώ για 

τον Έβρο και 658.560 ευρώ για την Κεντρική και Δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με προηγούμενη πρακτική της, η Επιτροπή προτείνει να εφαρμοσθεί και στις δύο 

περιπτώσεις ποσοστό 2,5% επί της συνολικής άμεσης ζημίας για όλες τις ζημίες που δεν 

υπερβαίνουν το κατώτατο όριο και 6% για ζημίες που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο (μόνο 

στην περίπτωση της Βουλγαρίας).  

Τα ακόλουθα ποσά ενίσχυσης προτείνονται από την Επιτροπή:

Καταστροφ
ή

Άμεση 
ζημία

(σε εκατ. 
ευρώ)

Εφαρμόζε
ται 

κατώτατο 
όριο 

περιφερει
ακής 

καταστρο
φής (σε 
εκατ. 
ευρώ)

Κατώτατο 
όριο για 
μείζονες 

καταστροφές
(σε εκατ. 

ευρώ)

Συνολικό 
κόστος 

επιλέξιμων 
ενεργειών
(σε εκατ. 

ευρώ)

2,5% των 
άμεσων 

ζημιών μέχρι 
το κατώτατο 

όριο (σε 
ευρώ)

6% των 
άμεσων 
ζημιών 
πάνω 
από το 

κατώτατο 
όριο (σε 
ευρώ)

Συνολικό ποσό 
προτεινόμενης 
ενίσχυσης (σε 

ευρώ)

ΒΟΥΛΓΑΡΙ
Α

243,305 - 234,871 239,225 5 871 775 506 040 6 377 815

ΕΛΛΑΔΑ 395,878 124,354 1 091,315 308,445 9 896 950 - 9 896 950

Σύνολο 16 274 765

Μετά την αφαίρεση των ήδη καταβληθεισών προκαταβολών 10% (637.782 ευρώ για τη 
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Βουλγαρία και 989.695 ευρώ για την Ελλάδα), το υπόλοιπο που πρέπει να καταβληθεί 

ανέρχεται σε 14.647.288 ευρώ (εκ των οποίων 5.740.033 ευρώ για τη Βουλγαρία και 

8.907.255 ευρώ για την Ελλάδα).

Κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2015, εγγράφηκε στον προϋπολογισμό ποσό 

ύψους 50.000.000 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών για 

την πληρωμή προκαταβολών. Επικαλούμενη την εφαρμογή του σημείου 11 της διοργανικής 

συμφωνίας, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα ανακατανομής των πιστώσεων, η Επιτροπή 

προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου, αντλώντας από το ήδη κινητοποιηθέν ποσό, που 

προορίζεται ειδικά για την πληρωμή προκαταβολών, για την καταβολή του υπόλοιπου 

ποσού των 14.647.288 ευρώ.  

Με τον τρόπο αυτόν, η προτεινόμενη κινητοποίηση δεν θα απαιτούσε τροποποίηση του 

προϋπολογισμού του 2015.  Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έχει την πρόθεση να υποβάλει 

σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού.  

Η πράξη αυτή θα αφήσει ένα ποσό 33.725.235 ευρώ διαθέσιμο για την πληρωμή, αν 

χρειαστεί, άλλων προκαταβολών το 2015, το οποίο η Επιτροπή θεωρεί επαρκές για την 

κάλυψη ενδεχόμενων νέων αιτημάτων στη διάρκεια του υπόλοιπου 2015.

Πρόκειται για τη δεύτερη απόφαση κινητοποίησης του 2015, και το συνολικό ποσό της 

ενίσχυσης που προτείνεται ανωτέρω είναι συμβατό με τις διατάξεις του κανονισμού για το 

ΠΔΠ σχετικά με το ανώτατο όριο για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, το οποίο ανέρχεται σε 

541,2 εκατ. ευρώ (δηλαδή 500 εκατ. ευρώ σε τιμές του 2011).

Σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, σε 

περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής, η τελευταία θα κινήσει διαδικασία τριμερούς διαλόγου προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η συμφωνία των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής 

σχετικά με την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το Ταμείο 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 υποστηρίξει με εποικοδομητικό 

τρόπο την εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. Μετά την αξιολόγηση των 

αιτημάτων, η Επιτροπή REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασε τις απόψεις της για 

την κινητοποίηση του Ταμείου, όπως διατυπώνονται στη γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής 

που συνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

Ο εισηγητής συνιστά την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση 

απόφασης που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση για τους ακόλουθους λόγους:

 οι δύο περιπτώσεις καλύπτονται από τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Αλληλεγγύης

 η φύση των καταστροφών, η μεγάλη έκτασή τους και οι σοβαρές συνέπειές τους 
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στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες

 οι ζημίες επηρέασαν σημαντικά τις περιοχές αυτές· όχι μόνο τις δημόσιες 

υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση και ηλεκτροδότηση) αλλά και ιδιωτικές 

περιουσίες, επιχειρήσεις, γεωργική γη και δάση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(Αναμένεται)


