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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι μεγάλες πλημμύρες που έλαβαν χώρα στην Κεντρική Ευρώπη το 2002 κατέδειξαν ότι οι 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης απαιτούν δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπεία 
του γεγονότος αυτού ιδρύθηκε Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κανονισμός 
του Συμβουλίου (ΕΚ) 2012/2002), το οποίο έκτοτε παρεμβαίνει προκειμένου να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη και τις χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους να αντιμετωπίσουν 
τις καταστροφές που οφείλονται σε φυσικά αίτια.

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στο ισχύον Ταμείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνοντας ωστόσο το πεδίο εφαρμογής του και βελτιώνοντας του 
μηχανισμούς δράσης του. Το θεματικό πεδίο εφαρμογής διευρύνεται ώστε να καλύψει όχι 
μόνον καταστάσεις μεγάλων κρίσεων που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές αλλά επίσης 
για να συμπεριλάβει βιομηχανικές/ τεχνολογικές καταστροφές, απειλές για τη δημόσια υγεία 
και τρομοκρατικές ενέργειες.

Επιπλέον προτείνεται η μείωση του κατωφλίου για την παρέμβαση του Ταμείου από 3 δισ. 
ευρώ ή 6% του ΑΕΠ της πληγείσας χώρας σε 1 δισ. ευρώ ή 0,5% αντιστοίχως.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιδοκιμάζει κατ' αρχήν τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής 
και το νέο κατώφλι. Έχει ωστόσο την αίσθηση ότι η απόφαση για τη χορήγηση οικονομικής 
βοήθειας δεν πρέπει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν 
τα κριτήρια για μια μείζονα καταστροφή έχουν εκπληρωθεί (άρθρο 2 της πρότασης της 
Επιτροπής).

Η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει επίσης ότι η παροχή βοήθειας στα θύματα 
τρομοκρατικών ενεργειών δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ρητώς στον κατάλογο των 
επιλέξιμων ενεργειών (άρθρο 4), αλλά πρέπει να αναφέρεται σε συνάρτηση με την παροχή 
γενικότερης βοήθειας στα θύματα κάθε είδους έκτακτων καταστάσεων. Εξάλλου, φρονεί ότι 
δεν είναι σκόπιμο να συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό βοήθεια προς τα θύματα 
χωρίς χρονικό περιορισμό· η μακροπρόθεσμη βοήθεια που είναι ενδεχομένως απαραίτητη 
πρέπει να παρέχεται από τα κράτη μέλη και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που αυτά 
διαθέτουν. Μια ακόμη σημαντική αλλαγή που επιθυμεί να επιφέρει η συντάκτρια 
γνωμοδότησης αφορά την προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή βοήθειας. Η αναφορά 
στην πρώτη ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή ενέχει τον κίνδυνο αποκλεισμού 
των αιτήσεων σε περίπτωση που μια καταστροφή εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς. Η 
συντάκτρια γνωμοδότησης καταθέτει περαιτέρω τροπολογίες οσάκις πιστεύει ότι το κείμενο 
απαιτεί διευκρινίσεις. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Μεγάλες καταστροφές ή καταστάσεις 
κρίσης μπορούν να προκύψουν ως 
αποτέλεσμα φυσικών, βιομηχανικών και 
τεχνολογικών αιτίων, 
συμπεριλαμβανομένων των ραδιολογικών 
απειλών και της θαλάσσιας ρύπανσης, ή από 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη δημόσια 
υγεία ή από τρομοκρατικές ενέργειες. Τα 
υφιστάμενα μέσα οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής είναι σε θέση να 
χρηματοδοτούν τα μέτρα για την πρόληψη 
των κινδύνων και για την αποκατάσταση 
των υποδομών που υπέστησαν ζημιές. Το 
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το οποίο ιδρύθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012 /2002 του 
Συμβουλίου, επιτρέπει στην Κοινότητα να 
παρέχει βοήθεια με σκοπό την κινητοποίηση 
των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για την 
αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών του 
πληθυσμού και να συμβάλλει στη 
βραχυπρόθεσμη αποκατάσταση των 
βασικών υποδομών που υπέστησαν ζημιές, 
έτσι ώστε να ανακάμπτει η οικονομική 
δραστηριότητα στις περιοχές που επλήγησαν 
από την καταστροφή. Το εν λόγω Ταμείο 
περιορίζεται, όμως, κυρίως σε φυσικές 
καταστροφές. Πρέπει επίσης να ληφθούν 
μέτρα ώστε η Κοινότητα να μπορεί να 
παρεμβαίνει σε περιπτώσεις κρίσεων που 
δεν έχουν φυσικά αίτια.

(3) Μεγάλες καταστροφές ή καταστάσεις 
κρίσης μπορούν να προκύψουν ως 
αποτέλεσμα φυσικών, βιομηχανικών και 
τεχνολογικών αιτίων, 
συμπεριλαμβανομένων των ραδιολογικών 
απειλών και της θαλάσσιας ρύπανσης, ή από 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη δημόσια 
υγεία ή από τρομοκρατικές ενέργειες. Τα 
υφιστάμενα μέσα οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής είναι σε θέση να 
χρηματοδοτούν τα μέτρα για την πρόληψη 
των κινδύνων και για την αποκατάσταση 
των υποδομών που υπέστησαν ζημιές. Το 
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το οποίο ιδρύθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012 /2002 του 
Συμβουλίου, επιτρέπει στην Κοινότητα να 
παρέχει βοήθεια με σκοπό την κινητοποίηση 
των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για την 
αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών του 
πληθυσμού και να συμβάλλει στη 
βραχυπρόθεσμη αποκατάσταση των 
βασικών υποδομών που υπέστησαν ζημιές, 
έτσι ώστε να ανακάμπτει η οικονομική 
δραστηριότητα στις περιοχές που επλήγησαν 
από την καταστροφή. Το εν λόγω Ταμείο 
περιορίζεται, όμως, κυρίως σε φυσικές 
καταστροφές. Πρέπει επίσης να ληφθούν 
μέτρα ώστε η Κοινότητα να μπορεί να 
παρεμβαίνει σε περιπτώσεις κρίσεων που 
δεν έχουν φυσικά αίτια και απειλών για τη 
δημόσια υγεία που δύνανται να έχουν 
διασυνοριακές επιπτώσεις στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 6 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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(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, πρέπει επίσης, μετά από 
προσεκτικό έλεγχο, να χορηγείται βοήθεια 
στις επιλέξιμες γειτονικές χώρες που 
επλήγησαν από την ίδια καταστροφή.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχουν ορισμένα εμπόδια όσον αφορά την παροχή βοήθειας από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 3
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) βιομηχανικές και τεχνολογικές 
καταστροφές·

(β) βιομηχανικές και τεχνολογικές 
καταστροφές, εφόσον δεν καλύπτονται από 
αστική ευθύνη·

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση βιομηχανικών και τεχνολογικών καταστροφών πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο 
υπεύθυνος πρέπει να φέρει το βάρος της αποκατάστασης των ζημιών

Τροπολογία 4
Άρθρο 2

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.

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 τα τρία 
δισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές του 2007 ή 
το 0,6 % του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματος του εν λόγω κράτους.

Αιτιολόγηση

Τα παλαιά όρια πρέπει να διατηρηθούν διαφορετικά οι αιτήσεις προς το Ταμείο Αλληλεγγύης θα 
υποβάλλονται με μεγάλη συχνότητα.

Τροπολογία 5
Άρθρο 3, παράγραφος 1
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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.

1. Κατόπιν αιτήματος επιλέξιμου 
κράτους, η Επιτροπή προτείνει 
χρηματοδοτική βοήθεια από το Ταμείο υπό 
μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, εάν μια 
μεγάλη καταστροφή ή απειλές για τη 
δημόσια υγεία που δύνανται να έχουν 
διασυνοριακές επιπτώσεις στα κράτη μέλη 
ενσκήψουν 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 προτείνει επίσης βοήθεια από το 
Ταμείο στο κράτος αυτό.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει πάντοτε να προτείνει οικονομική βοήθεια όταν πληρούνται τα κριτήρια που 
θεσπίζονται στο άρθρο 2. Πρέπει να υπάρξει ρητά πρόνοια βοήθειας και συνδρομής για θέματα 
δημόσιας υγείας που δύνανται να έχουν διασυνοριακή επίπτωση στα κράτη μέλη, όπως είναι η 
περίπτωση των επιδημιών ή μιας πανδημίας γρίπης

Τροπολογία 6
Άρθρο 4, σημείο (β)

(β) επείγουσα ιατρική βοήθεια και 
άμεσα μέτρα για την προστασία του 
πληθυσμού από επικείμενες απειλές για την 
υγεία, συμπεριλαμβανομένης της 
αντικατάστασης των εμβολίων, του ιατρικού 
εξοπλισμού και των φαρμακευτικών 
προϊόντων που καταναλώνονται σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

(β) επείγουσα και βραχυπρόθεσμη 
ιατρική βοήθεια - που δύναται να έχει 
προληπτικό χαρακτήρα - και άμεσα μέτρα 
για την προστασία του πληθυσμού από 
επικείμενες διασυνοριακές απειλές για την 
υγεία, συμπεριλαμβανομένης της 
αντικατάστασης των εμβολίων, του ιατρικού 
εξοπλισμού και των φαρμακευτικών 
προϊόντων που καταναλώνονται σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης που οφείλεται 
σε μια από τις καταστροφές της 
παραγράφου 2 του άρθρου 1·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπονται βραχυπρόθεσμα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία της δημόσιας 
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υγείας σε κάθε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων, είτε πρόκειται για φυσική, βιομηχανική ή 
τεχνολογική καταστροφή, είτε για κίνδυνο για τη δημόσια υγεία είτε για τρομοκρατική ενέργεια

Τροπολογία 7
Άρθρο 4, σημείο (ζ)

(ζ) ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική 
υποστήριξη προς τα άμεσα θύματα 
τρομοκρατικών ενεργειών και τα μέλη των 
οικογενειών τους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση τρομοκρατικών ενεργειών η άμεση παροχή ιατρικής βοήθειας καλύπτεται από το 
άρθρο 4(β). Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την παροχή βραχυπρόθεσμης ψυχολογικής και 
κοινωνικής βοήθειας. Η ΕΕ δεν μπορεί να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη παροχή βοήθειας, η 
οποία εμπίπτει περισσότερο στην αρμοδιότητα των εθνικών συστημάτων ασφάλισης.

Τροπολογία 8
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση

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
οι αρχές ενημερώθηκαν για πρώτη φορά 
για την αρχική ζημία που προκλήθηκε από 
την μείζονα καταστροφή, το κράτος μπορεί 
να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση για 
ενίσχυση από το Ταμείο, παρέχοντας όλες 
τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά, μεταξύ 
άλλων, με:

Αιτιολόγηση

Η αρχική ζημία μπορεί ορισμένες φορές να περάσει σχετικά απαρατήρητη λόγω της βραδείας 
εξέλιξής της. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν βεβαιότητα δικαίου όσον αφορά την επιλεξιμότητα 
της "πρώτης ενημέρωσης" εντός μιας περιόδου 10 εβδομάδων.

Τροπολογία 9
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο (α)

(α) τις ζημίες που προκάλεσε η καταστροφή 
και τις συνέπειές της για τον πληθυσμό και 

(α) τις ζημίες που προκάλεσε η καταστροφή 
και τις συνέπειές της για τον πληθυσμό, το 
περιβάλλον, τον φυσικό περιβάλλοντα χώρο
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την οικονομία που αφορούν· και την οικονομία που αφορούν·

Αιτιολόγηση

Οι καταστροφές στις μεταφορές δεν σκοτώνουν μόνο τους ανθρώπους αλλά πλήττουν 
ανεπανόρθωτα και το περιβάλλον.
Οι τρομοκρατικές επιθέσεις σε κτήρια ή μνημεία ιδιαίτερης πολιτιστικής ή καλλιτεχνικής 
σημασίας στην Ευρώπη όπως το Λούβρο, το Κολοσσαίο ή το Βρετανικό Μουσείο και η 
προκαλούμενη κατ’ αυτό τον τρόπο καταστροφή δεν μπορούν με βάση τις ισχύουσες διατάξεις 
να αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης προς την Επιτροπή για την παροχή βοήθειας από το 
Ταμείο Αλληλεγγύης. Έκτακτες καταστροφές που πλήττουν μια μεγάλη περιοχή έχουν ως 
αποτέλεσμα την καταστροφή πολλών πολύτιμων οικοσυστημάτων στα οποία ζουν και 
εργάζονται άνθρωποι. Οι ξηρασίες που έπληξαν την Πορτογαλία και τμήματα της Ισπανίας το 
καλοκαίρι του 2005 για παράδειγμα συνοδεύτηκαν από πυρκαγιές σε δάση που ήταν δύσκολο να 
κατασβεστούν. Αυτές προκάλεσαν ζημία όχι  μόνο στους ανθρώπους και την οικονομία αλλά 
πρωτίστως στη βιολογική ποικιλομορφία στην Ευρώπη. Αλλά και οι εκτεταμένες πλημμύρες στο 
Δέλτα του Δούναβη μπορούν να καταστρέψουν ανεπανόρθωτα προστατευόμενες περιοχές 
(υδροβιότοπους πουλιών).

Τροπολογία 10
Άρθρο 6, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Η επιφύλαξη της απαίτησης 
επιστροφής μνημονεύεται ρητώς.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι εάν από μια μεταγενέστερη αξιολόγηση δεν προκύπτει 
επιλεξιμότητα για την παροχή βοήθειας, οι καταβληθείσες πληρωμές θα πρέπει να επιστραφούν.

Τροπολογία 11
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

2. Σε περίπτωση που, βάσει της 
εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 2, η Επιτροπή 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν 
πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση της 
οικονομικής βοήθειας βάσει του παρόντος 
κανονισμού, ειδοποιεί το ενδιαφερόμενο 
κράτος αναλόγως. 

2. Σε περίπτωση που, βάσει της 
εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 2, η Επιτροπή 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν 
πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση της 
οικονομικής βοήθειας βάσει του παρόντος 
κανονισμού, ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατόν 
το ενδιαφερόμενο κράτος αναλόγως. 
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την παράγραφο 1.

Τροπολογία 12
Άρθρο 9, παράγραφος 2

2. Το δικαιούχο κράτος χρησιμοποιεί 
την οικονομική βοήθεια, καθώς και τους 
τόκους που ενδεχομένως αποφέρει αυτή, 
εντός 18 μηνών από την ημερομηνία της 
πρώτης ζημίας, για να χρηματοδοτήσει τις 
επιλέξιμες ενέργειες που πραγματοποιούνται 
μετά από την εν λόγω ημερομηνία.

2. Το δικαιούχο κράτος χρησιμοποιεί 
την οικονομική βοήθεια, καθώς και τους 
τόκους που ενδεχομένως αποφέρει αυτή, 
εντός 18 μηνών από την ημερομηνία κατά 
την οποία οι αρχές ενημερώθηκαν για 
πρώτη φορά για την αρχική ζημία που 
προκλήθηκε από την μείζονα καταστροφή
για να χρηματοδοτήσει τις επιλέξιμες 
ενέργειες που πραγματοποιούνται μετά από 
την εν λόγω ημερομηνία.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με το εισαγωγικό μέρος του άρθρου 5.

Τροπολογία 13
Άρθρο 19

Πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, με ισχύ 
από [έτος μετά από το έτος της ημερομηνίας 
της αίτησης], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού κατά το προηγούμενο 
έτος. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ιδίως 
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις για χορήγηση 
βοήθειας που εκδόθηκαν και το κλείσιμο 
της παρέμβασης του Ταμείου.

Πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, με ισχύ 
από [έτος μετά από το έτος της ημερομηνίας 
της αίτησης], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού κατά το προηγούμενο 
έτος. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ιδίως 
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις για χορήγηση 
βοήθειας που εκδόθηκαν, το κλείσιμο της 
παρέμβασης του Ταμείου και τις ενέργειες 
που πραγματοποιήθηκαν.
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Αιτιολόγηση

Η ετήσια έκθεση δεν πρέπει να απαριθμεί μόνο αιτήσεις και αποφάσεις για χορήγηση βοήθειας 
αλλά μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως ένα είδος απολογισμού των ενεργειών που έχουν 
πραγματοποιηθεί. Σε περίπτωση μελλοντικών μεγάλων καταστροφών η έκθεση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για ενδεδειγμένες και χρήσιμες ενέργειες.
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