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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Περιγραφή της πρότασης 

Η πρόταση βασίζεται στον ισχύοντα Κανονισμό1 για το Ταμείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), ο οποίος θα καταργηθεί από την στιγμή που θα αρχίσει να 
ισχύει ο νέος κανονισμός, και συγκεκριμένα την 1η Ιανουαρίου 2007. Τα κύρια
χαρακτηριστικά και οι διαφορές ουσίας έχουν ως εξής:

- η γεωγραφική ακτίνα παραμένει αμετάβλητη (περιορίζεται στα κράτη μέλη και τις χώρες
που διαπραγματεύονται την ένταξή τους στην ΕΕ)·

- η θεματική ακτίνα διευρύνεται για να καλύψει όχι μόνο καταστάσεις μεγάλων κρίσεων 
που προέρχονται από φυσικές καταστροφές αλλά και να συμπεριλάβει βιομηχανικές 
και τεχνολογικές καταστροφές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία 
και τρομοκρατικές ενέργειες·

- το Ταμείο εξακολουθεί να περιορίζεται σε "μεγάλες" καταστροφές.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, μια καταστροφή θεωρείται μεγάλη όταν 
προκαλεί, σε ένα τουλάχιστον επιλέξιμο κράτος, άμεση ζημία, το ποσό της οποίας 
υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε τιμές του 2007 ή το 0,5 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος του εν λόγω κράτους.

Αυτή είναι μια μεταβολή στα ποσοτικά κριτήρια σε σύγκριση με την παρούσα νομοθεσία η
οποία ορίζει ως μεγάλη καταστροφή εκείνη που προκαλεί ζημίες αξίας μεγαλύτερης των 3 
δισεκατομμυρίων ευρώ ή μεγαλύτερης του 0,6% του ΑΕΕ του κράτους μέλους.. 

Δημοσιονομικές συνέπειες

Η πρόταση παραμένει σύμφωνη με το υφιστάμενο Ταμείο Αλληλεγγύης καθώς προβλέπει την 
παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και βοήθειας 
κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή υποψήφιας χώρας. 

Η Επιτροπή προτείνει να περιληφθεί το Ταμείο στον τίτλο 3 «Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια 
και δικαιοσύνη» του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013.

Πρόκειται για τρία κονδύλια του προϋπολογισμού στα πλαίσια του τίτλου 3:

§ Για τη διοικητική διαχείριση: 13 01 04 04
§ Για τα κράτη μέλη: 13 06 01
§ Για τις υποψήφιες χώρες: 13 06 02

Το χρηματοδοτικό πλαίσιο που προβλέπεται για το Ταμείο είναι επίσης ανάλογο με αυτό του 
υφιστάμενου Ταμείου Αλληλεγγύης, με ετήσιο ποσό ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (σε 
τρέχουσες τιμές). Σε κάθε περίπτωση το ποσό της ενίσχυσης που κρίνεται απαραίτητο
κινητοποιείται μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού. 

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



PE 362.628v03-00 4/11 AD\601945EL.doc

EL

Το συνολικό κόστος των ανθρωπίνων πόρων και παρεπόμενων εξόδων υπολογίζεται σε 
216.000 ευρώ ετησίως.
Ο εισηγητής σας υπενθυμίζει ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου
2005 σχετικά με τις Πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης 
Ένωσης 2007-20131 (2004/2209(INI)) θεωρείται προτιμότερο να διατηρηθεί το ισχύον 
σύστημα του Ταμείου Αλληλεγγύης, όταν χρηματοδοτείται ως αποθεματικό εκτός των 
ανωτάτων ορίων με την κινητοποίηση ενός ανώτατου ποσού μόνον εφόσον αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. Επιπλέον στο ψήφισμα ζητείται σαφώς να συμπεριληφθεί το Ταμείο 
Αλληλεγγύης στο μέσο ευελιξίας ως αποθεματικό ύψους 6,2 δισεκατομμυρίων ευρώ το 
ανώτατο σε τιμές 2004 (7 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές).
Υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μετά τις σημαντικές 
καθυστερήσεις το 2005.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1α (νέα)

1α.Τονίζει ότι οι πιστώσεις που αναφέρονται στην νομοθετική πρόταση μετά το 2006 
υπόκεινται σε απόφαση για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1β (νέα)

1β. Καλεί την Επιτροπή, μετά την έγκριση του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου, να 
υποβάλει, εάν είναι απαραίτητο, πρόταση για την προσαρμογή του ποσού 
δημοσιονομικής αναφοράς του προγράμματος·

Αιτιολόγηση

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς δεν μπορεί τελικά να καθορισθεί πριν από την έγκριση της 
δημοσιονομικής προοπτικής. Μόλις εγκριθεί, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση για 
τον καθορισμό του δημοσιονομικού ποσού σύμφωνα με το όριο που τίθεται από τη 
δημοσιονομική προοπτική.

  
1 Kείμενα που εγκρίθηκαν, P6-TA(2005)0224.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών ή 
καταστάσεων κρίσης, η Κοινότητα πρέπει 
να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τα 
πληγέντα κράτη μέλη και τους πολίτες, 
αφενός, παρέχοντάς τους οικονομική 
βοήθεια ώστε να συμβάλλει στην ταχύτερη 
αποκατάσταση των κανονικών συνθηκών 
διαβίωσης στις πληγείσες περιοχές και, 
αφετέρου, συνεισφέροντας στη χρηματική 
αποζημίωση των θυμάτων της 
τρομοκρατίας.

(1) Σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών ή 
καταστάσεων κρίσης, η Κοινότητα πρέπει 
να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τα 
πληγέντα κράτη μέλη και τους πολίτες, 
αφενός, παρέχοντάς τους αμέσως ειδική 
οικονομική βοήθεια ώστε να συμβάλλει 
στην ταχύτερη αποκατάσταση των 
κανονικών συνθηκών διαβίωσης στις 
πληγείσες περιοχές και, αφετέρου, 
συνεισφέροντας στη χρηματική αποζημίωση 
των θυμάτων της τρομοκρατίας.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της, η οικονομική βοήθεια πρέπει να φθάσει αμέσως σ' 
αυτούς που την χρειάζονται. Ορισμένα πρόσφατα παραδείγματα έδειξαν ότι οι καθυστερήσεις 
στην εξέταση της αίτησης των κρατών μελών απείλησαν την ίδια την ιδέα του Ταμείου 
Αλληλεγγύης.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

(4a)Το Ταμείο Αλληλεγγύης θα πρέπει να 
χρηματοδοτείται εκτός των ανώτατων 
ορίων των Δημοσιονομικών Προοπτικών 
με ένα μέγιστο ποσό που θα ενεργοποιείται 
όταν κρίνεται αναγκαίο. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση, το 
Ταμείο Αλληλεγγύης θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί στο αποθεματικό ευελιξίας 
έως ένα ανώτατο όριο της τάξης των 7 δισ. 
ευρώ.

  
1 ΕΕ C xx, 8.9.2005, σ. xxxx.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ακολουθεί τις συστάσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης που περιλαμβάνονται στο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις Πολιτικές προκλήσεις και τα 
δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 (2004/2209(INI)) της 8ης Ιουνίου 
2005. Το ποσό εκφράζεται σε τρέχουσες τιμές (7 δισ. ευρώ) και όχι σε τιμές 2004.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Οι μεγάλες καταστροφές, ιδίως εκείνες 
που προκαλούνται από φυσικά αίτια, 
πλήττουν συχνά περισσότερες από μία 
χώρες. Σε περίπτωση κατά την οποία μια 
μεγάλη καταστροφή πλήξει ένα επιλέξιμο 
κράτος, πρέπει επίσης να χορηγείται 
βοήθεια στις επιλέξιμες γειτονικές χώρες 
που επλήγησαν από την ίδια καταστροφή.

(6) Οι μεγάλες καταστροφές, ιδίως εκείνες 
που προκαλούνται από φυσικά αίτια, 
πλήττουν συχνά περισσότερες από μία 
χώρες. Σε περίπτωση κατά την οποία μια 
μεγάλη καταστροφή πλήξει ένα επιλέξιμο 
κράτος, μπορεί επίσης να χορηγείται 
βοήθεια στις επιλέξιμες γειτονικές χώρες 
που επλήγησαν από την ίδια καταστροφή.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ίδια ορολογία με το Άρθρο 3.

Τροπολογία 6
Άρθρο 3, παράγραφος 1

Κατόπιν αιτήματος επιλέξιμου κράτους, η 
Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει
χρηματοδοτική βοήθεια από το Ταμείο υπό 
μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, εάν μια 
μεγάλη καταστροφή ενσκήψει στο έδαφος 
του εν λόγω κράτους.

Κατόπιν αιτήματος επιλέξιμου κράτους, η 
Επιτροπή μπορεί να προτείνει
χρηματοδοτική βοήθεια από το Ταμείο υπό 
μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, εάν μια 
μεγάλη καταστροφή ενσκήψει στο έδαφος 
του εν λόγω κράτους.

Κατόπιν αιτήματος επιλέξιμου κράτους το 
οποίο συνορεύει με το κράτος που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και έχει 
πληγεί από την ίδια μεγάλη καταστροφή, η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να χορηγήσει
βοήθεια από το Ταμείο στο κράτος αυτό.

Κατόπιν αιτήματος επιλέξιμου κράτους το 
οποίο συνορεύει με το κράτος που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και έχει 
πληγεί από την ίδια μεγάλη καταστροφή, η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να προτείνει
βοήθεια από το Ταμείο στο κράτος αυτό.
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει ένα ποσό για την κινητοποίηση του οποίου απαιτείται η έγκριση της
Αρχής του Προϋπολογισμού.

Τροπολογία 7
Άρθρο 5

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

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

(α) τις ζημίες που προκάλεσε η
καταστροφή και τις συνέπειές της για τον 
πληθυσμό και την οικονομία που αφορούν·

(α) τις ζημίες που προκάλεσε η 
καταστροφή και τις συνέπειές της για τον 
πληθυσμό και την οικονομία που αφορούν·

(β) αναλυτική παρουσίαση των 
εκτιμώμενων δαπανών για τις ενέργειες 
στις κατηγορίες που απαριθμούνται στο 
άρθρο 4, ανάλογα με τη συγκεκριμένη 
καταστροφή·

(β) αναλυτική παρουσίαση των 
εκτιμώμενων δαπανών για τις ενέργειες 
στις κατηγορίες που απαριθμούνται στο 
άρθρο 4, ανάλογα με τη συγκεκριμένη 
καταστροφή·

(γ) τυχόν άλλες κοινοτικές πηγές 
χρηματοδότησης που είναι δυνατόν να 
συμβάλουν στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της καταστροφής·

(γ) τυχόν άλλες κοινοτικές πηγές 
χρηματοδότησης που είναι δυνατόν να 
συμβάλουν στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της καταστροφής·

(δ) τυχόν άλλες εθνικές ή διεθνείς πηγές 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης 
της δημόσιας και ιδιωτικής ασφαλιστικής 
κάλυψης που είναι δυνατόν να συμβάλει 
στο κόστος αποκατάστασης των ζημιών, 
και ιδίως στο κόστος των επιλέξιμων 
ενεργειών.

(δ) τυχόν άλλες εθνικές ή διεθνείς πηγές 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης 
της δημόσιας και ιδιωτικής ασφαλιστικής 
κάλυψης που είναι δυνατόν να συμβάλει 
στο κόστος αποκατάστασης των ζημιών, 
και ιδίως στο κόστος των επιλέξιμων 
ενεργειών.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο 
στοιχείο (α) του πρώτου εδαφίου πρέπει να 
περιλαμβάνουν εκτίμηση του ύψους των 
συνολικών άμεσων ζημιών που προκάλεσε 
η καταστροφή.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο 
στοιχείο (α) του πρώτου εδαφίου πρέπει να 
περιλαμβάνουν εκτίμηση του ύψους των 
συνολικών άμεσων ζημιών που προκάλεσε 
η καταστροφή.
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Όταν παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες
από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος με
δική του πρωτοβουλία, οι πληροφορίες
αυτές πρέπει να παραληφθούν από την 
Επιτροπή εντός μηνός από την 
ημερομηνία της αίτησης.
Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Οι
πληροφορίες αυτές πρέπει να
παραληφθούν από την Επιτροπή εντός 
μηνός από την ημερομηνία του
αιτήματος.

2. Βάσει των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και βάσει 
οποιωνδήποτε πρόσθετων πληροφοριών, 
τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να έχει 
ζητήσει ή να έχει εξασφαλίσει με άλλο 
τρόπο, η Επιτροπή εκτιμά εάν πληρούνται 
οι όροι για τη χορήγηση της οικονομικής 
βοήθειας βάσει του παρόντος κανονισμού.

2. Βάσει των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και βάσει 
οποιωνδήποτε πρόσθετων πληροφοριών, 
τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να έχει 
ζητήσει ή να έχει εξασφαλίσει με άλλο 
τρόπο, η Επιτροπή εκτιμά εάν πληρούνται 
οι όροι για τη χορήγηση της οικονομικής 
βοήθειας βάσει του παρόντος κανονισμού.

Σε περίπτωση που, για τους σκοπούς του 
πρώτου εδαφίου, παρέχονται πρόσθετες 
πληροφορίες από το σχετικό κράτος με 
δική του πρωτοβουλία, οι πληροφορίες 
αυτές πρέπει να παραληφθούν από την 
Επιτροπή εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία της αίτησης.

Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται το
ταχύτερο δυνατό και το αργότερο δύο
εβδομάδες μετά την τελική παραλαβή
των πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Ωστόσο, σε περίπτωση που, για τους 
σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η 
Επιτροπή ζητήσει πρόσθετες 
πληροφορίες από το σχετικό κράτος, οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να 
παραληφθούν από την Επιτροπή εντός 
ενός μηνός από την ημερομηνία της 
αίτησης.

(Το άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφια 2a και 2β είναι νέα, αλλά κάποια στοιχεία ελήφθησαν από 
το κείμενο της Επιτροπής εδάφιο 2 (χωρίς τροποποιήσεις)).

Αιτιολόγηση

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μετά τις αρνητικές εμπειρίες με τις 
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καθυστερήσεις το 2005.

Τροπολογία 8
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Το ύψος της προκαταβολής επί της 
χρηματοδότησης που παρέχεται βάσει της 
παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο ανέρχεται στο
πέντε τοις εκατό του συνόλου των 
εκτιμώμενων δαπανών που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο (β), αλλά 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια 
ευρώ.

2. Το ύψος της προκαταβολής επί της 
χρηματοδότησης που παρέχεται βάσει της 
παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο μπορεί να 
ανέρχεται έως το πέντε τοις εκατό του 
συνόλου των εκτιμώμενων δαπανών που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο (β), αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται σωστό να ορίζεται πάντοτε το ύψος των πιθανών προκαταβολών στο 5% ακριβώς.

Τροπολογία 9
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Βάσει της εκτίμησης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 2, η Επιτροπή αποφασίζει το 
ταχύτερο δυνατόν εάν πρέπει να 
παρασχεθεί οικονομική βοήθεια και ποιο 
πρέπει να είναι το ύψος αυτής, εντός των 
ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

1. Βάσει της εκτίμησης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 2, η Επιτροπή αποφασίζει το 
ταχύτερο δυνατόν και εντός δύο 
εβδομάδων εάν πρέπει να παρασχεθεί 
οικονομική βοήθεια και ποιο πρέπει να 
είναι το ύψος αυτής, εντός των ορίων των 
δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Το ποσό της βοήθειας δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 50% του συνόλου των 
εκτιμώμενων δαπανών που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο (β).

Το ποσό της βοήθειας δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 50% του συνόλου των 
εκτιμώμενων δαπανών που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο (β).

Οι συνοδευτικές δημοσιονομικές
προτάσεις, όπως περιγράφονται στο
Άρθρο 8, εκπονούνται παράλληλα με τον 
καθορισμό του κατάλληλου ποσού και 
υποβάλλονται συγχρόνως από την 
Επιτροπή.

Η όλη διαδικασία για την υποβολή όλων
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των απαραίτητων προτάσεων για την
κινητοποίηση του Ταμείου, όπως ορίζεται
από τις προθεσμίες στις προηγούμενες
παραγράφους, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
περίοδο τριών μηνών μετά την παραλαβή 
της αίτησης από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος. 

Αιτιολόγηση

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μετά τις αρνητικές εμπειρίες με τις 
καθυστερήσεις το 2005.

Τροπολογία 10
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Μόλις διατεθούν οι πιστώσεις από τη 
δημοσιονομική αρχή, η Επιτροπή εκδίδει 
την απόφαση για την παροχή χορήγηση της 
βοήθειας, συνεκτιμώντας οποιαδήποτε 
προκαταβολή επί της χρηματοδότησης η 
οποία χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1.

2. Εφόσον διατεθούν οι πιστώσεις από τη 
δημοσιονομική αρχή, η Επιτροπή εκδίδει 
την απόφαση για την παροχή χορήγηση της 
βοήθειας, συνεκτιμώντας οποιαδήποτε 
προκαταβολή επί της χρηματοδότησης η 
οποία χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Μολονότι είναι μάλλον απίθανο να δημιουργηθεί πρόβλημα στην πράξη, δεν μπορεί να
θεωρείται δεδομένο στην διατύπωση αυτού του νομοθετικού κειμένου ότι οι πιστώσεις θα είναι 
πάντα διαθέσιμες.
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