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Τροπολογία 1
Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Moritz Körner, 
Olivier Chastel, Vlad Gheorghe

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΤΑΕΕ) για την παροχή 
οικονομικής βοήθειας σε κράτη μέλη και 
περιφέρειες που έχουν πληγεί από φυσικές 
καταστροφές· χαιρετίζει την πρόσφατη 
επέκταση του πεδίου δράσης του ΤΑΕΕ σε 
μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας·

1. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΤΑΕΕ) για την παροχή 
οικονομικής βοήθειας σε κράτη μέλη και 
περιφέρειες που έχουν πληγεί από φυσικές 
καταστροφές· λαμβάνει υπό σημείωση τις 
πρόσφατες αναθεωρήσεις του μέσου· 
χαιρετίζει την πρόσφατη επέκταση του 
πεδίου δράσης του ΤΑΕΕ σε μείζονες 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα 
της δημόσιας υγείας· υπενθυμίζει την 
αύξηση των προκαταβολών του ΤΑΕΕ, η 
οποία αύξησε την αξία των 
προκαταβολών από 10 % σε 25 % της 
προβλεπόμενης χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς και το μέγιστο ποσό από 
30 εκατομμύρια EUR σε 
100 εκατομμύρια EUR·

Or. en

Τροπολογία 2
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΤΑΕΕ) για την παροχή 
οικονομικής βοήθειας σε κράτη μέλη και 
περιφέρειες που έχουν πληγεί από φυσικές 
καταστροφές· χαιρετίζει την πρόσφατη 
επέκταση του πεδίου δράσης του ΤΑΕΕ σε 
μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

1. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΤΑΕΕ) για την παροχή 
οικονομικής βοήθειας σε κράτη μέλη και 
περιφέρειες, μεταξύ άλλων και στη 
γειτονία της ΕΕ, που έχουν πληγεί από 
φυσικές καταστροφές· χαιρετίζει την 
πρόσφατη επέκταση του πεδίου δράσης 
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στον τομέα της δημόσιας υγείας· του ΤΑΕΕ σε μείζονες καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής δεν συνοδεύτηκε από αύξηση 
του κονδυλίου·

Or. en

Τροπολογία 3
Karlo Ressler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΤΑΕΕ) για την παροχή 
οικονομικής βοήθειας σε κράτη μέλη και 
περιφέρειες που έχουν πληγεί από φυσικές 
καταστροφές· χαιρετίζει την πρόσφατη 
επέκταση του πεδίου δράσης του ΤΑΕΕ σε 
μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας·

1. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΤΑΕΕ) για την παροχή 
οικονομικής βοήθειας σε κράτη μέλη και 
περιφέρειες που έχουν πληγεί από φυσικές 
καταστροφές· χαιρετίζει την πρόσφατη 
επέκταση του πεδίου δράσης του ΤΑΕΕ σε 
μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας· 
υποστηρίζει ένθερμα την πρόσφατη 
μεταρρύθμιση του συστήματος 
προκαταβολών, η οποία αυξάνει το 
επίπεδο των προκαταβολών από 10 % σε 
25 % της αναμενόμενης συνεισφοράς και 
το μέγιστο ποσό των 30 
εκατομμυρίων EUR σε 100 εκατομμύρια 
EUR·

Or. en

Τροπολογία 4
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει τη σημασία του 1. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
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Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΤΑΕΕ) για την παροχή 
οικονομικής βοήθειας σε κράτη μέλη και 
περιφέρειες που έχουν πληγεί από φυσικές 
καταστροφές· χαιρετίζει την πρόσφατη 
επέκταση του πεδίου δράσης του ΤΑΕΕ σε 
μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας·

Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΤΑΕΕ) για την παροχή 
οικονομικής βοήθειας σε κράτη μέλη και 
περιφέρειες που έχουν πληγεί από φυσικές 
καταστροφές· χαιρετίζει την πρόσφατη 
επέκταση του πεδίου δράσης του ΤΑΕΕ σε 
μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας, 
δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
αποκλειστούν νέες πανδημίες 
μεσοπρόθεσμα·

Or. fr

Τροπολογία 5
Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Moritz Körner, Olivier Chastel, Vlad 
Gheorghe

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι ο αριθμός και η 
σοβαρότητα των καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης είναι απρόβλεπτα στοιχεία· 
εξακολουθεί να ανησυχεί για το ετήσιο 
ανώτατο όριο του ΤΑΕΕ για την περίοδο 
2021-2027· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, λόγω δημοσιονομικών 
περιορισμών, οι χώρες που υποβάλλουν 
αίτηση για στήριξη λόγω της πανδημίας 
COVID-19 το 2020 θα λάβουν λιγότερο 
από το 50 % του δυνητικού ποσού 
ενίσχυσης·

2. τονίζει ότι ο αριθμός και η 
σοβαρότητα των καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης είναι απρόβλεπτα στοιχεία· 
υπενθυμίζει ότι, για τη δημοσιονομική 
περίοδο 2021-2027, το ΤΑΕΕ 
συγχωνεύθηκε με το αποθεματικό 
επείγουσας βοήθειας στο αποθεματικό 
αλληλεγγύης και επείγουσας βοήθειας 
(SEAR), με μέγιστο ετήσιο ανώτατο ποσό 
1,2 δισεκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι, 
λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, οι 
χώρες που υποβάλλουν αίτηση για στήριξη 
λόγω της πανδημίας COVID-19 το 2020 
θα λάβουν λιγότερο από το 50 % του 
δυνητικού ποσού ενίσχυσης· θεωρεί 
αναγκαίο να παρακολουθηθεί η 
διαχείριση του SEAR, προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν το ποσό 
χρηματοδότησης και η κλείδα κατανομής 
που παρέχονται έχουν αντίκτυπο στην 
αποτελεσματικότητα του ΤΑΕΕ, ενόψει 
της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής και 
της κλίμακας του·

Or. en
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Τροπολογία 6
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι ο αριθμός και η 
σοβαρότητα των καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης είναι απρόβλεπτα στοιχεία· 
εξακολουθεί να ανησυχεί για το ετήσιο 
ανώτατο όριο του ΤΑΕΕ για την περίοδο 
2021-2027· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, λόγω δημοσιονομικών 
περιορισμών, οι χώρες που υποβάλλουν 
αίτηση για στήριξη λόγω της πανδημίας 
COVID-19 το 2020 θα λάβουν λιγότερο 
από το 50 % του δυνητικού ποσού 
ενίσχυσης·

2. τονίζει ότι ο αριθμός και η 
σοβαρότητα των καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης είναι απρόβλεπτα στοιχεία· 
ωστόσο, επισημαίνει ότι, λόγω της 
κλιματικής αλλαγής, οι φυσικές 
καταστροφές θα αυξηθούν και θα 
καταστούν σοβαρότερες, καθώς και πιο 
δαπανηρές, με την πάροδο του χρόνου· 
εξακολουθεί να ανησυχεί για το ετήσιο 
ανώτατο όριο του ΤΑΕΕ για την περίοδο 
2021-2027· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, λόγω δημοσιονομικών 
περιορισμών, οι χώρες που υποβάλλουν 
αίτηση για στήριξη λόγω της πανδημίας 
COVID-19 το 2020 θα λάβουν λιγότερο 
από το 50 % του δυνητικού ποσού 
ενίσχυσης·

Or. en

Τροπολογία 7
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Vlad Gheorghe

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εκφράζει τη λύπη του για τη 
μακρά διαδικασία των προκαταβολών 
και τελικών πληρωμών υπό τόσο 
δύσκολες συνθήκες, και καλεί την 
Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία 
αξιολόγησης, διασφαλίζοντας ότι οι 
πολίτες που έχουν ανάγκη μπορούν να 
επωφεληθούν εγκαίρως από τη στήριξη 
της Ένωσης·
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Or. en

Τροπολογία 8
Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Moritz Körner, Olivier Chastel, Vlad 
Gheorghe

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να 
κινητοποιείται γρήγορα το ΤΑΕΕ· 
υπενθυμίζει ότι οι επιπτώσεις των 
καταστροφών και των καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης είναι συχνά δύσκολο να 
μετρηθούν· ζητεί, ως εκ τούτου, την 
έγκαιρη και ευέλικτη αξιολόγηση των 
επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με τις 
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, καθώς και την πρακτική 
στήριξη προς τα κράτη μέλη, ιδίως όσον 
αφορά την εκτίμηση των ζημιών·

3. σημειώνει ότι, κατά μέσο όρο, ο 
χρόνος που απαιτείται για την επιτόπου 
ανάπτυξη της πλήρους επιχορήγησης 
είναι περίπου 1 έτος· τονίζει ότι είναι πολύ 
σημαντικό να κινητοποιείται γρήγορα το 
ΤΑΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι επιπτώσεις των 
καταστροφών και των καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης είναι συχνά δύσκολο να 
μετρηθούν· ζητεί, ως εκ τούτου, την 
έγκαιρη και ευέλικτη αξιολόγηση των 
επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με τις 
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, καθώς και την πρακτική 
στήριξη προς τα κράτη μέλη, ιδίως όσον 
αφορά την εκτίμηση των ζημιών· 
επισημαίνει ότι η αποτελεσματική 
εφαρμογή της επιχορήγησης του ΤΑΕΕ 
εξαρτάται από αποτελεσματικές δομές 
διακυβέρνησης και θεσμικό συντονισμό 
στο πληττόμενο κράτος μέλος· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει τη διάδοση 
ορθών πρακτικών όσον αφορά τη 
διακυβέρνηση και τη χρήση δομών 
θεσμικού συντονισμού σε καταστάσεις 
καταστροφών·

Or. en

Τροπολογία 9
Karlo Ressler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι σε περιπτώσεις 
σοβαρών σεισμών, όπως οι σεισμοί που 
σημειώθηκαν πρόσφατα στην Κροατία, ο 
μετριασμός των συνεπειών απαιτεί, 
εγγενώς, περισσότερο χρόνο από ό,τι σε 
περίπτωση άλλων φυσικών 
καταστροφών· τονίζει ότι κάθε 
μελλοντική αναθεώρηση του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΤΑΕΕ) θα πρέπει να αναγνωρίζει τη 
σημαντική αυτή διαφορά, ειδικότερα 
όσον αφορά τον επαρκή χρόνο 
απορρόφησης πέραν των υφιστάμενων 
προθεσμιών για την υποβολή αιτήσεων·

Or. en

Τροπολογία 10
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. εκφράζει τη λύπη του για την 
ανομοιογένεια των μέσων που διαθέτει 
κάθε χώρα ώστε να εκτιμά το ποσό των 
απαιτήσεων βάσει δεδομένων που 
συλλέγονται από τις τοπικές αρχές και 
εικόνων από δορυφόρο και, συνεπώς, για 
τα σφάλματα στις προτεινόμενες 
αξιολογήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 11
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επιμένει ότι πρέπει να διαφυλαχθεί 
πλήρως ο ρόλος της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο του νέου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), οι 
πιστώσεις του ΤΑΕΕ εγγράφονται στον 
γενικό προϋπολογισμό και διατίθενται 
μέσω μεταφορών πιστώσεων· τονίζει την 
ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης σχετικά με 
τις μεταφορές αυτές· εκφράζει επίσης τη 
λύπη του για την απουσία λεπτομερών 
βασικών πληροφοριών σχετικά με τις 
αιτήσεις για στήριξη από το ΤΑΕΕ, 
γεγονός που παρεμποδίζει τον έλεγχο·

4. επιμένει ότι πρέπει να διαφυλαχθεί 
πλήρως ο ρόλος της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής· σημειώνει ότι, στο 
πλαίσιο του νέου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), οι 
πιστώσεις του ΤΑΕΕ εγγράφονται στον 
γενικό προϋπολογισμό και διατίθενται 
μέσω μεταφορών πιστώσεων· τονίζει την 
ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης σχετικά με 
τις μεταφορές αυτές· εκφράζει επίσης τη 
λύπη του για την απουσία λεπτομερών 
βασικών πληροφοριών σχετικά με τις 
αιτήσεις για στήριξη από το ΤΑΕΕ, 
γεγονός που παρεμποδίζει τον έλεγχο· 
απαιτεί, παρά τη νέα διαδικασία, να 
παράσχει η Επιτροπή το ίδιο επίπεδο 
πληροφόρησης όπως κατά το 
προηγούμενο ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 12
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τον θεραπευτικό χαρακτήρα 
του ΤΑΕΕ και, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για αποτελεσματικές συνέργειες με άλλες 
πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης, 
ιδίως με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και με εκείνα τα μέσα που 
στηρίζουν την πρόληψη καταστροφών και 
τη διαχείριση κινδύνων· ζητεί την 
αναθεώρηση του ΤΑΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι παρέχονται κίνητρα για 
«καλύτερη αποκατάσταση»·

5. τονίζει τον θεραπευτικό χαρακτήρα 
του ΤΑΕΕ και, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για αποτελεσματικές συνέργειες με άλλες 
πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης, 
ιδίως με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και με εκείνα τα μέσα που 
στηρίζουν την πρόληψη καταστροφών και 
τη διαχείριση κινδύνων· ζητεί την 
αναθεώρηση του ΤΑΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι κατοχυρώνεται η 
«καλύτερη αποκατάσταση», και 
παράλληλα τονίζει ότι η κλιματική 
αλλαγή απαιτεί πρωτίστως μια 
προληπτική πολιτική που να 
ευθυγραμμίζεται με τη συμφωνία του 
Παρισιού και την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
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Συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 13
Γεώργιος Κύρτσος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τον θεραπευτικό χαρακτήρα 
του ΤΑΕΕ και, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για αποτελεσματικές συνέργειες με άλλες 
πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης, 
ιδίως με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και με εκείνα τα μέσα που 
στηρίζουν την πρόληψη καταστροφών και 
τη διαχείριση κινδύνων· ζητεί την 
αναθεώρηση του ΤΑΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι παρέχονται κίνητρα για 
«καλύτερη αποκατάσταση»·

5. τονίζει τον θεραπευτικό χαρακτήρα 
του ΤΑΕΕ και, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για αποτελεσματικές συνέργειες με άλλες 
πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης, 
ιδίως με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και με εκείνα τα μέσα που 
στηρίζουν την πρόληψη καταστροφών και 
τη διαχείριση κινδύνων· ζητεί την 
αναθεώρηση του ΤΑΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι παρέχονται κίνητρα για 
«καλύτερη αποκατάσταση», και δηλώνει 
ότι δεν θα διατεθούν κονδύλια για την 
αποκατάσταση ζημιών χωρίς μελέτη 
σχετικά με τη βιωσιμότητα των έργων·

Or. en

Τροπολογία 14
Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Moritz Körner, 
Olivier Chastel, Vlad Gheorghe

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τον θεραπευτικό χαρακτήρα 
του ΤΑΕΕ και, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για αποτελεσματικές συνέργειες με άλλες 
πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης, 
ιδίως με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και με εκείνα τα μέσα που 
στηρίζουν την πρόληψη καταστροφών και 
τη διαχείριση κινδύνων· ζητεί την 

5. τονίζει τον θεραπευτικό χαρακτήρα 
του ΤΑΕΕ και, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για αποτελεσματικές συνέργειες με άλλες 
πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης, 
ιδίως με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία, με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία και με εκείνα τα μέσα 
που στηρίζουν την πρόληψη καταστροφών 



AM\1233409EL.docx 11/14 PE693.755v01-00

EL

αναθεώρηση του ΤΑΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι παρέχονται κίνητρα για 
«καλύτερη αποκατάσταση»·

και τη διαχείριση κινδύνων· ζητεί την 
αναθεώρηση του ΤΑΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι παρέχονται κίνητρα για 
«καλύτερη αποκατάσταση»·

Or. en

Τροπολογία 15
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να αποφύγει 
την αλληλεπικάλυψη κονδυλίων όταν οι 
οικείες περιφέρειες επωφελούνται ήδη 
από άλλα προγράμματα της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 16
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη προβολής του ΤΑΕΕ, γεγονός που 
σημαίνει ότι ο ρόλος της Ένωσης δεν 
αναδεικνύεται πάντοτε σαφώς· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι ο κανονισμός 
για το ΤΑΕΕ δεν περιλαμβάνει ούτε 
υποχρέωση δημοσιοποίησης των 
περιπτώσεων στήριξης από το ΤΑΕΕ ούτε 
απαίτηση υποβολής σχετικών εκθέσεων.

6. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη προβολής του ΤΑΕΕ, γεγονός που 
σημαίνει ότι ο ρόλος της Ένωσης δεν 
αναδεικνύεται πάντοτε σαφώς, ειδικότερα 
σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και μέσω 
προσβάσιμων διαύλων· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι ο κανονισμός για το 
ΤΑΕΕ δεν περιλαμβάνει ούτε υποχρέωση 
δημοσιοποίησης των περιπτώσεων 
στήριξης από το ΤΑΕΕ ούτε απαίτηση 
υποβολής σχετικών εκθέσεων· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει στοχευμένη 
αναθεώρηση του κανονισμού για το 
ΤΑΕΕ έως το τέλος του 2021, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης 
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να προβάλλεται η στήριξη του ΤΑΕΕ σε 
εγκεκριμένες περιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 17
Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Moritz Körner, 
Olivier Chastel, Vlad Gheorghe

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη προβολής του ΤΑΕΕ, γεγονός που 
σημαίνει ότι ο ρόλος της Ένωσης δεν 
αναδεικνύεται πάντοτε σαφώς· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι ο κανονισμός 
για το ΤΑΕΕ δεν περιλαμβάνει ούτε 
υποχρέωση δημοσιοποίησης των 
περιπτώσεων στήριξης από το ΤΑΕΕ ούτε 
απαίτηση υποβολής σχετικών εκθέσεων.

6. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη προβολής του ΤΑΕΕ, γεγονός που 
σημαίνει ότι ο ρόλος της Ένωσης δεν 
αναδεικνύεται πάντοτε σαφώς· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι ο κανονισμός 
για το ΤΑΕΕ δεν περιλαμβάνει ούτε 
υποχρέωση δημοσιοποίησης των 
περιπτώσεων στήριξης από το ΤΑΕΕ ούτε 
απαίτηση υποβολής σχετικών εκθέσεων· 
επισημαίνει ότι έχουν εντοπιστεί ορθές 
πρακτικές στα πληττόμενα κράτη μέλη 
για την ενημέρωση σχετικά με τη στήριξη 
του ΤΑΕΕ, όπως η χρήση σημαιών και 
λογότυπων της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη 
να διαφημίσουν τη χρηματοδοτική 
βοήθεια του ΤΑΕΕ και να 
σηματοδοτήσουν τα έργα και τις 
υπηρεσίες που θα χρηματοδοτηθούν από 
το ΤΑΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 18
Γεώργιος Κύρτσος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη προβολής του ΤΑΕΕ, γεγονός που 

6. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη προβολής του ΤΑΕΕ, γεγονός που 
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σημαίνει ότι ο ρόλος της Ένωσης δεν 
αναδεικνύεται πάντοτε σαφώς· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι ο κανονισμός 
για το ΤΑΕΕ δεν περιλαμβάνει ούτε 
υποχρέωση δημοσιοποίησης των 
περιπτώσεων στήριξης από το ΤΑΕΕ ούτε 
απαίτηση υποβολής σχετικών εκθέσεων.

σημαίνει ότι ο ρόλος της Ένωσης δεν 
αναδεικνύεται πάντοτε σαφώς· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι ο κανονισμός 
για το ΤΑΕΕ δεν περιλαμβάνει ούτε 
υποχρέωση δημοσιοποίησης των 
περιπτώσεων στήριξης από το ΤΑΕΕ ούτε 
απαίτηση υποβολής σχετικών εκθέσεων, 
και δηλώνει ότι το 1 % των συνολικών 
δαπανών προορίζεται για τα εθνικά μέσα 
ενημέρωσης και άλλα πρακτορεία ώστε 
να ενημερωθούν οι πολίτες της ΕΕ 
σχετικά με την ενωσιακή στήριξη·

Or. en

Τροπολογία 19
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Vlad Gheorghe

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει τη σημασία του 
σεβασμού για την αρχή του κράτους 
δικαίου και για τη διασφάλιση των 
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, και 
θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF), το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και, κατά περίπτωση, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να 
μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα 
πληροφοριών και παρακολούθησης στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των 
δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 20
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί να αιτιολογείται η συνδρομή 
που λαμβάνουν οι δικαιούχες χώρες στο 
τέλος της ανασυγκρότησης, με τον έλεγχο 
της ορθής χρήσης των ενωσιακών 
κονδυλίων·

Or. fr


