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Τροπολογία 12
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 
σοβαρών καταστάσεων κρίσης, η Κοινότητα 
πρέπει να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τα 
πληγέντα κράτη μέλη και τους πολίτες 
παρέχοντάς τους οικονομική βοήθεια ώστε 
να συμβάλλει στην ταχύτερη αποκατάσταση 
των κανονικών συνθηκών διαβίωσης στις 
πληγείσες περιοχές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους του Ταμείου και το ακαθόριστο 
της λέξης "τρομοκρατία", η οικονομική βοήθεια από το Ταμείο πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνον για να ελαφρύνει τις ζημίες που προκαλούνται ως αποτέλεσμα σοβαρών καταστροφών ή 
καταστάσεων κρίσης.

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 13
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 οικονομική 
βοήθεια ώστε να συμβάλλει στην ταχύτερη 
αποκατάσταση των κανονικών συνθηκών 
διαβίωσης στις πληγείσες περιοχές και, 
αφετέρου, συνεισφέροντας στη χρηματική 
αποζημίωση των θυμάτων. 

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η χρηματική αποζημίωση πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα θύματα κρίσεων και καταστροφών που 
καλύπτονται από τον κανονισμό.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 14
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 

(1) Θεωρώντας ότι ο όρος "καταστροφή" 
σημαίνει οιοδήποτε καταστροφικό γεγονός 
που προκαλεί σοβαρή βλάβη στον 
πληθυσμό και στο περιβάλλον όπως 
πλημμύρες, πυρκαγιές ή ξηρασία και σε 
περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών ή 
καταστάσεων κρίσης, η Κοινότητα πρέπει 
να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τα 
πληγέντα κράτη μέλη και προ πάντων προς
τους πολίτες, αφενός, παρέχοντάς τους 
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τρομοκρατίας. οικονομική βοήθεια ώστε να συμβάλλει 
στην ταχύτερη αποκατάσταση των 
κανονικών συνθηκών διαβίωσης στις 
πληγείσες περιοχές και, αφετέρου, 
συνεισφέροντας στη χρηματική αποζημίωση 
των θυμάτων των καταστροφών ή των 
τρομοκρατικών ενεργειών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η έννοια της "καταστροφής" πρέπει να ορισθεί δεδομένου ότι τούτο θα επιτρέψει τον ακριβή 
υπολογισμό της έκτασης και της σοβαρότητας της καταστροφής. Επιπλέον, οι άνθρωποι που 
πλήττονται από οιοδήποτε τύπο καταστροφής είναι θύματα οσάκις μεταβάλλονται οι κανονικές 
συνθήκες διαβίωσής τους είτε από οικονομική είτε από ψυχολογική άποψη.

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 15
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 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, χωρίς να υποκαθιστά τις 
αρμόδιες αρχές τόσο τις δημόσιες όσο και 
τις ιδιωτικές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να υποκαθιστά τα κράτη μέλη ή την 
ασφαλιστική κάλυψη αλλά να εφαρμόζει την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)
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(1α) Το Ταμείο Αλληλεγγύης δίνει τη 
δυνατότητα στην Κοινότητα να 
αναλαμβάνει δράση σε περιπτώσεις 
καταστροφών ή κρίσεις ευρείας κλίμακας.
Θα συμβάλει επίσης σημαντικά στο να 
δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να 
δράσει με αποτελεσματικότερο και πιο 
στοχοθετημένο τρόπο σε τομείς στους 
οποίους οι πολίτες αναμένουν τη δράση 
της. Πρέπει επομένως να εξασφαλίσουμε 
ότι οι πιστώσεις του Ταμείου είναι συνεπείς 
προς το πεδίο εφαρμογής του, ούτως ώστε 
να μπορεί η Κοινότητα να ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των πολιτών σε όλες τις 
περιστάσεις σε μια διευρυμένη Ένωση και 
που συνεχίζει να διευρύνεται. Τούτο 
σημαίνει ότι η Κοινότητα στο πλαίσιο των 
σαφώς καθορισμένων τομέων δράσης της 
χρειάζεται επαρκείς πόρους ακόμη και σε 
περιόδους σοβαρών κρίσεων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η Τροπολογία ενισχύει τον χαρακτήρα του Ταμείου Αλληλεγγύης που δίνει δυνατότητα στην 
Κοινότητα να δράσει σε περίπτωση σοβαρών καταστροφών ή κρίσεων.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Η Κοινότητα πρέπει επίσης να 
επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τις χώρες που 
διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2) Η Κοινότητα πρέπει επίσης να 
επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τις χώρες που 
διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που 
καθιστά απαραίτητο να προβλεφθεί 
κάποιος άλλος μηχανισμός εξαιρετικού 
χαρακτήρα που δίνει τη δυνατότητα στην 
Ένωση να ικανοποιεί τις ανάγκες που 
δημιουργεί μια σοβαρή καταστροφή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μολονότι ο όγκος της χρηματικής κάλυψης είναι επαρκής για να ικανοποιήσει τις αιτήσεις που 
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λαμβάνονται τα τελευταία χρόνια, είναι αμφίβολο εάν θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες που 
απορρέουν από μια σοβαρή καταστροφή όπως ένας σεισμός.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 18
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 συνήθως οφείλονται σε φυσικά, 
βιομηχανικά και τεχνολογικά αίτια. 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 που πλήττεται και να συμβάλλει 
στη βραχυπρόθεσμη αποκατάσταση των 
βασικών υποδομών που υπέστησαν ζημιές, 
έτσι ώστε να ανακάμπτει η οικονομική και 
κοινωνική δραστηριότητα στις περιοχές που 
επλήγησαν από την καταστροφή. Πάντως, 
μολονότι το εν λόγω Ταμείο περιορίζεται 
κυρίως σε φυσικές καταστροφές, είναι 
επίσης απαραίτητο να διαθέτει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σωστό και 
ευέλικτο μέσο που θα επιτρέπει στην 
Κοινότητα να στέλνει σαφές μήνυμα στους 
πολίτες που πλήττονται από σοβαρές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως 
τρομοκρατικές επιθέσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά η Ένωση πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο 
κοντά στους πολίτες κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της. Οι άνθρωποι που πλήττονται 
από κάθε είδους περιστατικό ή καταστροφή είναι θύματα οσάκις μεταβάλλονται οι κανονικές 
συνθήκες διαβίωσής τους είτε από οικονομική είτε από ψυχολογική άποψη.
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Τροπολογία: Luis Manuel Capoulas Santos

Τροπολογία 19
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 αιτίων που έχουν 
άμεσες καταστροφικές επιπτώσεις όπως 
πλημμύρες και πυρκαγιές στα δάση ή 
χαρακτηρίζονται από αργή εξέλιξη όπως 
ξηρασία, 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.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ελλείψει σαφούς ορισμού της "φυσικής καταστροφής", είναι σωστό να αποσαφηνισθούν οι πιο 
συχνά εμφανιζόμενες καταστάσεις. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε την ικανότητα απάντησης σε 
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εξελισσόμενες με αργό ρυθμό φυσικές καταστροφές όπως η ξηρασία.

Τροπολογία: Luis Manuel Capoulas Santos

Τροπολογία 20
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, 
καθώς και στη διατήρηση του 
παραγωγικού δυναμικού που επλήγη, με 
ιδιαίτερη αναφορά στα αγροτικά ζώα 
υψηλής γενετικής και αναπαραγωγικής 
αξίας, 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.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ελλείψει σαφούς ορισμού της "φυσικής καταστροφής", είναι σωστό να αποσαφηνισθούν οι πιο 
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συχνά εμφανιζόμενες καταστάσεις. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε την ικανότητα απάντησης σε 
εξελισσόμενες με αργό ρυθμό φυσικές καταστροφές όπως η ξηρασία.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 21
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, από τρομοκρατικές ενέργειες 
πυρκαγιές, ξηρασία ή πλημμύρες. 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 η ευθύνη για τις 
οποίες δεν είναι δυνατόν να εντοπισθεί 
επαρκώς.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της Τροπολογία ς είναι να ενσωματωθούν όλοι οι πιθανοί τύποι φυσικής 



AM\600565EL.doc 9/69 PE 369.847v01-00

EL

καταστροφής.

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 22
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 περιβαλλοντικές, βιομηχανικές 
και τεχνολογικές καταστροφές μπορούν να 
προκύψουν ως αποτέλεσμα φυσικών ή 
ανθρωπογενών 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 
προορίζεται, όμως, κυρίως για καταστροφές 
που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα.
Πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα ώστε η 
Κοινότητα να μπορεί να παρεμβαίνει σε 
περιπτώσεις κρίσεων που δεν έχουν φυσικά 
αίτια.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ "περιβαλλοντικών" καταστροφών και καταστάσεων κρίσης 
με ποικίλα αίτια και επιπτώσεις. Επιπροσθέτως, η έννοια "φυσικές καταστροφές" μπορεί να 
είναι παραπλανητική, δεδομένου ότι αποκλείει από το πεδίο του κανονισμού όλες εκείνες τις 
καταστάσεις όπως οι περισσότερες πυρκαγιές σε δάση, που δεν οφείλονται σε φυσικά 
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φαινόμενα αλλά στην κακόβουλη ή κατακριτέα παρέμβαση του ανθρώπου. Είναι προτιμότερο 
να χρησιμοποιείται η έκφραση "περιβαλλοντικές καταστροφές", που παραπέμπει στις 
επιπτώσεις της καταστροφής παρά στα αίτια.

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 23
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 μεγάλες 
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. 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 /20028 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους του Ταμείου και το ακαθόριστο 
της λέξης "τρομοκρατία", η οικονομική βοήθεια από το Ταμείο πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνον για να ελαφρύνει τις ζημίες που προκαλούνται ως αποτέλεσμα σοβαρών καταστροφών ή 
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καταστάσεων κρίσης.

Τροπολογία: Simon Busuttil

Τροπολογία 24
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 επιθέσεις. 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.

Or. en
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Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, Miguel 
Angel Martínez Martínez

Τροπολογία 25
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, των 
πλημμυρών, των πυρκαγιών, της ξηρασίας, 
του παγετού, 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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ξηρασία και ο παγετός πρέπει να θεωρούνται σοβαρές φυσικές καταστροφές έχοντας υπόψη 
την έκταση και τη φύση της ζημιάς που προκαλείται στον γεωργικό τομέα και την κλίμακα του 
μακροπρόθεσμου αντικτύπου στην οικονομία των περιοχών που πλήττονται.
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Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 26
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 και η απασχόληση 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.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να τονισθεί το θέμα της απασχόλησης στις περιοχές που επλήγησαν.
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Τροπολογία: Sérgio Marques

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) Από την πείρα που αποκτήθηκε κατά 
τα πρώτα έτη εφαρμογής του Ταμείου 
Αλληλεγγύης απορρέει η ανάγκη να 
διευκρινισθεί η εφαρμογή του στις φυσικές 
καταστροφές. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
οικονομική βοήθεια απαιτείται τόσο για τις 
ταχέως εξελισσόμενες και δυνάμενες να 
εντοπισθούν αμέσως καταστροφές (όπως 
σεισμοί, πλημμύρες και πυρκαγιές στα 
δάση) όσο και για τις καταστροφές που 
οφείλονται στην αργή εξέλιξη ή τη συνεχή 
υποβάθμιση μιας κατάστασης (όπως 
δριμεία ή ακραία ξηρασία ή επιδημία).
Αυτή η ταξινόμηση δικαιολογεί επίσης, 
ιδίως στην τελευταία περίπτωση, τη 
συμπερίληψη στον κανονισμό ορισμού της 
χρονικής στιγμής από την οποία πρέπει ένα 
γεγονός να θεωρείται καταστροφή και την 
προσαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας 
για να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά, 
η ένταση και η διάρκεια του φαινομένου 
που προκαλεί το πρόβλημα, 
εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτή ότι η 
χρηματοδότηση καλύπτει τα ειδικά 
προσαρμοσμένα μέτρα για κάθε τύπο 
καταστροφής.

Or. pt

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) Οικονομική βοήθεια πρέπει να 
προβλέπεται τόσο για τις ταχέως 
εξελισσόμενες και δυνάμενες να 
εντοπισθούν αμέσως καταστροφές (όπως 
σεισμοί, πλημμύρες και πυρκαγιές στα 
δάση) όσο και για τις καταστροφές που 
οφείλονται στην αργή εξέλιξη ή τη συνεχή 
υποβάθμιση μιας κατάστασης (ιδίως 
δριμεία ή ακραία ξηρασία ή επιδημία).



AM\600565EL.doc 15/69 PE 369.847v01-00

EL

Αυτή η ταξινόμηση δικαιολογεί επίσης τη 
συμπερίληψη στον κανονισμό ορισμού της 
χρονικής στιγμής από την οποία πρέπει ένα 
γεγονός να θεωρείται καταστροφή και την 
προσαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας 
για να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά, 
η ένταση και η διάρκεια του φαινομένου 
που προκαλεί το πρόβλημα, 
εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτή ότι η 
χρηματοδότηση καλύπτει τα ειδικά 
προσαρμοσμένα μέτρα για κάθε τύπο 
καταστροφής.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της Τροπολογία ς είναι να ορισθεί η στιγμή από την οποία ένα γεγονός μπορεί να 
θεωρείται καταστροφή με σκοπό να προσαρμοσθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3a) Το Ταμείο πρέπει να καλύπτει τη 
χορήγηση βοήθειας για επικείμενες απειλές 
στον τομέα της δημόσιας υγείας που 
δύνανται να έχουν διασυνοριακές 
επιπτώσεις στα κράτη μέλη.

Or. el

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) Η κοινοτική βοήθεια πρέπει να 
προβλέπεται όχι μόνον για τις ταχέως 
εξελισσόμενες και δυνάμενες να 
εντοπισθούν αμέσως καταστροφές αλλά 
και για τις καταστροφές που οφείλονται 
στην αργή εξέλιξη ή τη συνεχή υποβάθμιση 
μιας κατάστασης όπως στην περίπτωση 
της ξηρασίας.
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Or. pt

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις σεισμού, πλημμύρας ή πυρκαγιάς δεν είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η άμεση 
ζημιά. Πάντως, τούτο μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο στις περιπτώσεις ξηρασίας κατά 
τις οποίες η προκαλούμενη ζημιά μολονότι εξίσου σοβαρή, είναι δύσκολο να υπολογισθεί στο 
άμεσο μέλλον.  

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, Miguel 
Angel Martínez Martínez

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η δράση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να 
περιορίζεται σε μεγάλες καταστροφές.
Αυτές πρέπει να ορίζονται ανάλογα με τον 
τομέα· εντούτοις, πρέπει να επιτρέπεται ένας 
ορισμένος βαθμός πολιτικής εκτίμησης ώστε 
να είναι δυνατή η ανταπόκριση σε 
περιστάσεις με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, 
οι οποίες, όμως, εκ φύσεως δεν μπορούν να 
αξιολογηθούν βάσει των υλικών ζημιών και 
μόνον, όπως συμβαίνει, ιδίως, με τις μεγάλες 
κρίσεις στον τομέα της υγείας και με τις 
τρομοκρατικές ενέργειες. Θα ληφθεί υπόψη 
η ιδιαίτερη κατάσταση των 
απομακρυσμένων και απομονωμένων 
περιοχών.

(5) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η δράση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να 
περιορίζεται σε μεγάλες καταστροφές.
Αυτές πρέπει να ορίζονται ανάλογα με τον 
τομέα· εντούτοις, πρέπει να επιτρέπεται ένας 
ορισμένος βαθμός πολιτικής εκτίμησης ώστε 
να είναι δυνατή η ανταπόκριση σε 
περιστάσεις με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, 
οι οποίες, όμως, εκ φύσεως δεν μπορούν να 
αξιολογηθούν βάσει των υλικών ζημιών και 
μόνον, όπως συμβαίνει, ιδίως, με τις μεγάλες 
κρίσεις στον τομέα της υγείας και με τις 
τρομοκρατικές ενέργειες. Μπορούν επίσης 
να λάβουν βοήθεια από το Ταμείο περιοχές 
που έχουν πληγεί από ακραία καταστροφή 
και πρωτίστως καταστροφή που οφείλεται 
σε φυσικά αίτια και έχει πλήξει την 
πλειονότητα των κατοίκων τους και έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες 
διαβίωσης και στην οικονομική 
σταθερότητα της περιοχής. Θα ληφθεί 
υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των 
απομακρυσμένων και απομονωμένων 
περιοχών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή συνιστώσα του Ταμείου Αλληλεγγύης δυνάμει του τρέχοντος κανονισμού 
αποδείχθηκε πολύτιμη όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης βοήθειας στην περίπτωση 
καταστροφών περιφερειακού χαρακτήρα όταν ακόμη κι αν η προκληθείσα ζημιά δεν φθάνει τα 
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γενικά όρια, εξακολουθούν να απορρέουν σοβαρές απώλειες στις πληγείσες περιοχές.
Θεωρούμε επομένως ότι αυτή η περιφερειακή συνιστώσα πρέπει να διατηρηθεί στον νέο 
κανονισμό

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η δράση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να 
περιορίζεται σε μεγάλες καταστροφές.
Αυτές πρέπει να ορίζονται ανάλογα με τον 
τομέα· εντούτοις, πρέπει να επιτρέπεται 
ένας ορισμένος βαθμός πολιτικής 
εκτίμησης ώστε να είναι δυνατή η 
ανταπόκριση σε περιστάσεις με ιδιαίτερα 
σοβαρές συνέπειες, οι οποίες, όμως, εκ 
φύσεως δεν μπορούν να αξιολογηθούν 
βάσει των υλικών ζημιών και μόνον, όπως 
συμβαίνει, ιδίως, με τις μεγάλες κρίσεις 
στον τομέα της υγείας και με τις 
τρομοκρατικές ενέργειες. Θα ληφθεί υπόψη 
η ιδιαίτερη κατάσταση των 
απομακρυσμένων και απομονωμένων 
περιοχών.

(5) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η δράση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να 
περιορίζεται σε μεγάλες καταστροφές.
Αυτές πρέπει να ορίζονται ανάλογα με τον 
τομέα. Σε περιπτώσεις τρομοκρατικής 
επίθεσης η Κοινότητα πρέπει να αντιδρά σε 
περιστάσεις ακόμη κι αν η υλική ζημία δεν 
φθάνει στο κατώτερο όριο για την 
κινητοποίηση του Ταμείου αλλά οι 
συνέπειες της επίθεσης είναι τόσο σοβαρές 
που η κοινοτική αλληλεγγύη καθίσταται 
επιτακτική. Θα ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη 
κατάσταση των απομακρυσμένων και 
απομονωμένων περιοχών στη βάση 
ενισχυμένης εταιρικής σχέσης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Αυτή η Τροπολογία συμβαδίζει με το πνεύμα του εισηγητή και αποσκοπεί στο να διευκρινίσει 
πώς πρέπει να αντιδρά η Κοινότητα σε ακραίες καταστάσεις που απορρέουν από τρομοκρατικές 
ενέργειες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα δεόντως υπόψη τις σχέσεις μεταξύ απομακρυσμένων, 
απομονωμένων, νησιωτικών ή απόμερων περιοχών και της Κοινότητας.

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η δράση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να 
περιορίζεται σε μεγάλες καταστροφές.

(5) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η δράση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να 
περιορίζεται σε μεγάλες καταστροφές. Η 
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Αυτές πρέπει να ορίζονται ανάλογα με τον 
τομέα· εντούτοις, πρέπει να επιτρέπεται 
ένας ορισμένος βαθμός πολιτικής 
εκτίμησης ώστε να είναι δυνατή η 
ανταπόκριση σε περιστάσεις με ιδιαίτερα 
σοβαρές συνέπειες, οι οποίες, όμως, εκ 
φύσεως δεν μπορούν να αξιολογηθούν 
βάσει των υλικών ζημιών και μόνον, όπως 
συμβαίνει, ιδίως, με τις μεγάλες κρίσεις 
στον τομέα της υγείας και με τις 
τρομοκρατικές ενέργειες. Θα ληφθεί υπόψη 
η ιδιαίτερη κατάσταση των 
απομακρυσμένων και απομονωμένων 
περιοχών.

Επιτροπή πρέπει επίσης να είναι σε θέση 
να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που 
προκαλούνται από μεγάλες κρίσεις στον 
τομέα της υγείας και από τρομοκρατικές 
ενέργειες των οποίων οι επιπτώσεις δεν 
μπορούν να αξιολογηθούν βάσει των υλικών 
ζημιών και μόνον αλλά οι οποίες απαιτούν 
ταχεία και συνεπή εκδήλωση της 
κοινοτικής αλληλεγγύης. Θα ληφθεί υπόψη 
η ιδιαίτερη κατάσταση των 
απομακρυσμένων και απομονωμένων 
περιοχών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να δεχτούμε την υπερβολικά ασαφή και διφορούμενη διατύπωση που 
χρησιμοποιεί η Επιτροπή ("ένας ορισμένος βαθμός πολιτικής εκτίμησης"), όταν προβλέπεται να 
μπορεί να ενεργοποιεί το Ταμείο στην περίπτωση κρίσεων στον τομέα της υγείας και 
τρομοκρατικών ενεργειών.

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η δράση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να 
περιορίζεται σε μεγάλες καταστροφές.
Αυτές πρέπει να ορίζονται ανάλογα με τον 
τομέα· εντούτοις, πρέπει να επιτρέπεται ένας 
ορισμένος βαθμός πολιτικής εκτίμησης 
ώστε να είναι δυνατή η ανταπόκριση σε 
περιστάσεις με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, 
οι οποίες, όμως, εκ φύσεως δεν μπορούν να 
αξιολογηθούν βάσει των υλικών ζημιών και 
μόνον, όπως συμβαίνει, ιδίως, με τις μεγάλες 
κρίσεις στον τομέα της υγείας και με τις 
τρομοκρατικές ενέργειες. Θα ληφθεί υπόψη 
η ιδιαίτερη κατάσταση των 
απομακρυσμένων και απομονωμένων 
περιοχών.

(5) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η δράση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να 
περιορίζεται σε μεγάλες καταστροφές.
Αυτές πρέπει να ορίζονται ανάλογα με τον 
τομέα· εντούτοις, πρέπει να επιτρέπεται ένας 
περιορισμένος βαθμός πολιτικής εκτίμησης 
ώστε να είναι δυνατή η ανταπόκριση σε 
περιστάσεις με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, 
οι οποίες, όμως, εκ φύσεως δεν μπορούν να 
αξιολογηθούν βάσει των υλικών ζημιών και 
μόνον, όπως συμβαίνει, ιδίως, με τις μεγάλες 
κρίσεις στον τομέα της υγείας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όλες οι περιοχές των κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από 
άποψη οικονομικής στήριξης που παρέχεται σε αυτές δυνάμει του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ.

Τροπολογία: Luis Manuel Capoulas Santos

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η δράση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να 
περιορίζεται σε μεγάλες καταστροφές.
Αυτές πρέπει να ορίζονται ανάλογα με τον 
τομέα· εντούτοις, πρέπει να επιτρέπεται ένας 
ορισμένος βαθμός πολιτικής εκτίμησης ώστε 
να είναι δυνατή η ανταπόκριση σε 
περιστάσεις με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, 
οι οποίες, όμως, εκ φύσεως δεν μπορούν να 
αξιολογηθούν βάσει των υλικών ζημιών και 
μόνον, όπως συμβαίνει, ιδίως, με τις μεγάλες 
κρίσεις στον τομέα της υγείας και με τις 
τρομοκρατικές ενέργειες. Θα ληφθεί υπόψη 
η ιδιαίτερη κατάσταση των 
απομακρυσμένων και απομονωμένων 
περιοχών.

(5) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η δράση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να 
περιορίζεται σε μεγάλες καταστροφές.
Αυτές πρέπει να ορίζονται ανάλογα με τον 
τομέα· εντούτοις, πρέπει να επιτρέπεται ένας 
ορισμένος βαθμός πολιτικής εκτίμησης ώστε 
να είναι δυνατή η ανταπόκριση σε 
περιστάσεις με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, 
οι οποίες, όμως, εκ φύσεως δεν μπορούν να 
αξιολογηθούν βάσει των υλικών ζημιών και 
μόνον, όπως συμβαίνει, ιδίως, με τις αργά 
εξελισσόμενες καταστροφές όπως η 
ξηρασία, τις μεγάλες κρίσεις στον τομέα της 
υγείας και με τις τρομοκρατικές ενέργειες.
Θα ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση 
των απομακρυσμένων και απομονωμένων 
περιοχών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Επειδή η ξηρασία είναι αργά εξελισσόμενη φυσική καταστροφή που έχει ιδιαίτερα σοβαρές 
συνέπειες, πρέπει οπωσδήποτε να αποτιμάται λαμβάνοντας υπόψη πολιτικά κριτήρια.

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η δράση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να 
περιορίζεται σε μεγάλες καταστροφές.
Αυτές πρέπει να ορίζονται ανάλογα με τον 

(5) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η δράση δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να 
περιορίζεται σε μεγάλες καταστροφές.
Αυτές πρέπει να ορίζονται ανάλογα με τον 
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τομέα· εντούτοις, πρέπει να επιτρέπεται ένας 
ορισμένος βαθμός πολιτικής εκτίμησης ώστε 
να είναι δυνατή η ανταπόκριση σε 
περιστάσεις με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, 
οι οποίες, όμως, εκ φύσεως δεν μπορούν να 
αξιολογηθούν βάσει των υλικών ζημιών και 
μόνον, όπως συμβαίνει, ιδίως, με τις 
μεγάλες κρίσεις στον τομέα της υγείας και 
με τις τρομοκρατικές ενέργειες. Θα ληφθεί 
υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των 
απομακρυσμένων και απομονωμένων 
περιοχών.

τομέα· εντούτοις, πρέπει να επιτρέπεται ένας 
ορισμένος βαθμός πολιτικής εκτίμησης ώστε 
να είναι δυνατή η ανταπόκριση σε 
περιστάσεις με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, 
οι οποίες, όμως, εκ φύσεως δεν μπορούν να 
αξιολογηθούν βάσει των υλικών ζημιών και 
μόνον. Θα ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη 
κατάσταση των απομακρυσμένων και 
απομονωμένων περιοχών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ο "βαθμός πολιτικής εκτίμησης" πρέπει να ισχύει σε όλες τις καταστροφές και κρίσεις που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

(5α). Από την πείρα που αποκτήθηκε κατά 
τα πρώτα έτη εφαρμογής του Ταμείου 
Αλληλεγγύης διαπιστώθηκε η δυσκολία 
εφαρμογής του στις αργά εξελισσόμενες 
καταστροφές. Πρέπει επομένως ο 
κανονισμός να περιλαμβάνει σαφή ορισμό 
της χρονικής στιγμής από την οποία ένα 
αίτημα είναι επιλέξιμο. Είναι επίσης 
απαραίτητο, επειγόντως, να 
προσαρμοσθούν οι κανόνες επιλεξιμότητας 
στα χαρακτηριστικά, την ένταση και τη 
διάρκεια του φαινομένου που προκαλεί το 
πρόβλημα, ιδιαίτερα εξασφαλίζοντας την 
οικονομική κάλυψη για τα ειδικά μέτρα 
που εγκρίνονται με σκοπό την 
αντιμετώπιση καταστροφών αυτού του 
τύπου.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις σεισμού, πλημμύρας ή πυρκαγιάς δεν είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η άμεση 
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ζημιά. Πάντως, τούτο μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο στις περιπτώσεις ξηρασίας κατά 
τις οποίες η προκαλούμενη ζημιά μολονότι εξίσου σοβαρή, είναι δύσκολο να υπολογισθεί στο 
άμεσο μέλλον.  

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

(5α) Για να εξασφαλισθεί η επέμβαση για 
καταστροφές οι οποίες αν και σημαντικές 
δεν πληρούν τις απαιτήσεις κατωφλίου, 
είναι επίσης δυνατόν, κατ' εξαίρεση, να 
παρέχεται βοήθεια όταν η πλειονότητα των 
κατοίκων δεδομένης περιοχής πλήττεται 
από καταστροφή που έχει σοβαρές και 
μακροχρόνιες επιπτώσεις στην καθημερινή 
ζωή.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Είναι επίσης σημαντικό να εξετάζονται οι τεράστιες περιφερειακές καταστροφές - βλ. 
κανονισμό 2012/2002.

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 39
Παράγραφος 5β (νέα)

(5β) Από την πείρα που αποκτήθηκε κατά 
τα πρώτα έτη εφαρμογής του Ταμείου 
Αλληλεγγύης απορρέει η ανάγκη να 
διευκρινισθεί η εφαρμογή του στις φυσικές 
καταστροφές. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
οικονομική βοήθεια απαιτείται τόσο για τις 
ταχέως εξελισσόμενες και δυνάμενες να 
εντοπισθούν αμέσως καταστροφές (όπως 
σεισμοί, πλημμύρες και πυρκαγιές στα 
δάση) όσο και για τις καταστροφές που 
οφείλονται στην αργή εξέλιξη ή τη συνεχή 
υποβάθμιση μιας κατάστασης (όπως 
δριμεία ή ακραία ξηρασία ή επιδημία).
Αυτή η ταξινόμηση δικαιολογεί επίσης, 
ιδίως στην τελευταία περίπτωση, τη 
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συμπερίληψη στον κανονισμό ορισμού της 
χρονικής στιγμής από την οποία πρέπει ένα 
γεγονός να θεωρείται καταστροφή και την 
προσαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας 
για να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά, 
η ένταση και η διάρκεια του φαινομένου 
που προκαλεί το πρόβλημα, 
εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτή ότι η 
χρηματοδότηση καλύπτει τα ειδικά 
προσαρμοσμένα μέτρα για κάθε τύπο 
καταστροφής.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Με γνώμονα την εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης από το 2002, έχει σημασία να 
διακρίνονται οι ταχέως εξελισσόμενες καταστροφές όπως πλημμύρες και πυρκαγιές από εκείνες 
όπως η ξηρασία ή οι επιδημίες που εξαπλώνονται με πολύ πιο αργό ρυθμό.

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Απαιτείται χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, ώστε να εξασφαλιστεί η 
δυνατότητα αντίδρασης της Κοινότητας σε 
περίπτωση που ενσκήψουν αρκετές μεγάλες 
καταστροφές κατά το ίδιο έτος.

(10) Απαιτείται χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, ώστε να εξασφαλιστεί η 
δυνατότητα αντίδρασης της Κοινότητας σε 
περίπτωση που υπάρξουν αλλεπάλληλες 
καταστροφές εντός σχετικά σύντομου 
χρονικού διαστήματος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Ταμείο Αλληλεγγύης πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις επιπτώσεις 
καταστροφών που διαδέχονται ταχέως η μία την άλλη. 

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Οι μηχανισμοί για την καταβολή και τη 
χρήση των ενισχύσεων που χορηγούνται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πρέπει να 

(12) Οι μηχανισμοί για την καταβολή και τη 
χρήση των ενισχύσεων που χορηγούνται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πρέπει να 
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είναι αντίστοιχοι προς τον επείγοντα 
χαρακτήρα της κατάστασης. Επομένως, 
πρέπει να τίθεται προθεσμία για τη χρήση 
της παρεχόμενης χρηματοδοτικής βοήθειας.

είναι αντίστοιχοι προς τον επείγοντα 
χαρακτήρα της κατάστασης. Επομένως, 
πρέπει να τίθεται η δέουσα προθεσμία με τη 
σύμφωνη γνώμη του οικείου κράτους 
μέλους για τη χρήση της παρεχόμενης 
χρηματοδοτικής βοήθειας

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μηχανισμοί για την καταβολή και τη χρήση των ενισχύσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι αντίστοιχοι προς τον επείγοντα χαρακτήρα της 
κατάστασης, τηρώντας ταυτόχρονα τις αρχές της επικουρικότητας και της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Μπορεί να είναι σκόπιμο ένα κράτος 
που δέχεται βοήθεια να περιλάβει, σύμφωνα 
με τις ιδιαίτερες συνταγματικές, θεσμικές, 
νομικές ή οικονομικές του συνθήκες, τις 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές του στη 
σύναψη και στην υλοποίηση των 
συμφωνιών εφαρμογής. Το δικαιούχο 
κράτος πρέπει, ωστόσο, να διατηρήσει την 
αρμοδιότητα για τη διάθεση της βοήθειας 
και για τη διαχείριση και τον έλεγχο των 
ενεργειών που χρηματοδοτούνται από την 
Κοινότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, 
της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (εφεξής «ο 
δημοσιονομικός κανονισμός»).

(13) Ένα κράτος που δέχεται βοήθεια 
περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 
συνταγματικές, θεσμικές, νομικές ή 
οικονομικές του συνθήκες, τις 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές του στη 
σύναψη και στην υλοποίηση των 
συμφωνιών εφαρμογής. Το δικαιούχο
κράτος πρέπει, ωστόσο, να διατηρήσει την 
αρμοδιότητα για τη διάθεση της βοήθειας 
και για τη διαχείριση και τον έλεγχο των 
ενεργειών που χρηματοδοτούνται από την 
Κοινότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, 
της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (εφεξής «ο 
δημοσιονομικός κανονισμός»).

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη σύναψη και στη διαχείριση των 
συμφωνιών εφαρμογής θα έχει κρίσιμη σημασία εάν θέλουμε οι συμφωνηθέντες στόχοι να 
υλοποιηθούν σωστά.
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Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Μπορεί να είναι σκόπιμο ένα κράτος 
που δέχεται βοήθεια να περιλάβει, σύμφωνα 
με τις ιδιαίτερες συνταγματικές, θεσμικές, 
νομικές ή οικονομικές του συνθήκες, τις 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές του στη 
σύναψη και στην υλοποίηση των 
συμφωνιών εφαρμογής. Το δικαιούχο 
κράτος πρέπει, ωστόσο, να διατηρήσει την 
αρμοδιότητα για τη διάθεση της βοήθειας 
και για τη διαχείριση και τον έλεγχο των 
ενεργειών που χρηματοδοτούνται από την 
Κοινότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, 
της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (εφεξής «ο 
δημοσιονομικός κανονισμός»).

(13) Ένα κράτος που δέχεται βοήθεια 
πρέπει να περιλάβει, σύμφωνα με τις 
ιδιαίτερες συνταγματικές, θεσμικές, νομικές 
ή οικονομικές του συνθήκες, τις 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές του στη 
σύναψη και στην υλοποίηση των 
συμφωνιών εφαρμογής. Το δικαιούχο 
κράτος πρέπει, ωστόσο, να διατηρήσει την 
αρμοδιότητα για τη διάθεση της βοήθειας 
και για τη διαχείριση και τον έλεγχο των 
ενεργειών που χρηματοδοτούνται από την 
Κοινότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, 
της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (εφεξής «ο 
δημοσιονομικός κανονισμός»).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών είναι ουσιαστικά τοπικές και, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να περιλαμβάνουν τις οικείες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές στην εφαρμογή της βοήθειας.

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Η κοινοτική δράση δεν πρέπει να 
απαλλάσσει από τις ευθύνες τους τρίτα μέρη 
τα οποία, σύμφωνα με την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», φέρουν κατά πρώτο 
λόγο την ευθύνη για τη ζημία που 
προκάλεσαν, ή να αποτρέπει τη λήψη 
προληπτικών μέτρων τόσο σε επίπεδο 
κρατών μελών όσο και σε κοινοτικό 
επίπεδο.

(15) Η κοινοτική δράση δεν πρέπει να 
απαλλάσσει από τις ευθύνες τους τρίτα μέρη 
τα οποία, σύμφωνα με την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», φέρουν κατά πρώτο 
λόγο την ευθύνη για τη ζημία που 
προκάλεσαν, ή να αποτρέπει τη λήψη 
προληπτικών μέτρων τόσο σε επίπεδο 
κρατών μελών όσο και σε κοινοτικό επίπεδο 
ή να υποκαθιστά την ασφαλιστική κάλυψη 
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τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού 
τομέα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αλληλεγγύη δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο άλλων παροχών.

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 45
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Πρέπει να προβλέπεται η τεχνική 
βοήθεια για τη δράση αλληλεγγύης 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ώστε 
να βελτιωθεί η δυνατότητα της Επιτροπής 
να αξιολογεί τις αιτήσεις που της 
υποβάλλονται.

(21) Πρέπει να προβλέπεται η τεχνική 
βοήθεια για τη δράση αλληλεγγύης 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ώστε 
να βελτιωθεί η δυνατότητα των κρατών 
μελών να υποβάλλουν στην Επιτροπή και 
σε οιονδήποτε άλλον σχετικό οργανισμό 
δεόντως συμπληρωμένη αίτηση βοήθειας 
και η δυνατότητα της Επιτροπής να 
αξιολογεί τις αιτήσεις που της 
υποβάλλονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να καλύπτουν μερικές από τις δαπάνες σχετικά με τη σύνταξη 
της αίτησης για να λάβουν χρήματα που διατίθενται βάσει της τεχνικής βοήθειας με σκοπό να 
πληρώνουν τις αναγκαίες μελέτες πραγματογνωμοσύνης.

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 46
Αιτιολογική σκέψη 23

(23) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
εφαρμόζεται από την ημερομηνία θέσης σε 
ισχύ των δημοσιονομικών προοπτικών 
2007-2013,

(23) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
εφαρμόζεται από την εικοστή ημέρα μετά 
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει μόλις δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 47
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Ιδρύεται το Ταμείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής «το Ταμείο», 
με σκοπό να επιτρέψει στην Κοινότητα να 
ανταποκρίνεται σε μεγάλες καταστροφές 
που πλήττουν κράτη μέλη ή υποψήφιες 
χώρες που συμμετέχουν σε ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εφεξής «επιλέξιμα κράτη».

1. Ιδρύεται το Ταμείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής «το Ταμείο», 
με σκοπό να επιτρέψει στην Κοινότητα να 
ανταποκρίνεται σε μεγάλες καταστροφές ή 
καταστάσεις κρίσης που πλήττουν κράτη 
μέλη ή υποψήφιες χώρες που συμμετέχουν 
σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, εφεξής «επιλέξιμα 
κράτη».

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους του Ταμείου και το ακαθόριστο 
της λέξης "τρομοκρατία", η οικονομική βοήθεια από το Ταμείο πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνον για να ελαφρύνει τις ζημίες που προκαλούνται ως αποτέλεσμα σοβαρών καταστροφών ή 
καταστάσεων κρίσης.

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 48
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Ιδρύεται το Ταμείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής «το Ταμείο», 
με σκοπό να επιτρέψει στην Κοινότητα να 
ανταποκρίνεται σε μεγάλες καταστροφές 
που πλήττουν κράτη μέλη ή υποψήφιες 
χώρες που συμμετέχουν σε ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εφεξής «επιλέξιμα κράτη».

1. Ιδρύεται το Ταμείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής «το Ταμείο», 
με σκοπό να επιτρέψει στην Κοινότητα να 
ανταποκρίνεται σε μεγάλες καταστροφές 
οφειλόμενες σε άλλα αίτια εκτός από 
ανθρώπινη παράλειψη ή αμέλεια που 
πλήττουν κράτη μέλη, εφεξής «επιλέξιμα 
κράτη».

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να δείχνει την αλληλεγγύη της στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δεν υπάρχουν 
ρυθμίσεις για την παροχή βοήθειας. Περιπτώσεις στις οποίες η ανθρώπινη παράλειψη ή 
αμέλεια προκάλεσε μεγάλη καταστροφή πρέπει να εξαιρούνται από την κοινοτική βοήθεια 
δεδομένου ότι υπάρχουν άλλες πηγές χρηματοδότησης (π.χ. ασφαλίσεις). Καθώς ο γενικός 
προϋπολογισμός του Ταμείου παραμένει ο ίδιος, με αυξημένο αριθμό επιλέξιμων κρατών, η 
βοήθεια προς τις υποψήφιες χώρες πρέπει να είναι περιορισμένη σε πολύ επείγουσες 
καταστάσεις ώστε να υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κονδύλια για καταστροφές που ενσκήπτουν 
εντός της Κοινότητας.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 49
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Ιδρύεται το Ταμείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής «το Ταμείο», 
με σκοπό να επιτρέψει στην Κοινότητα να 
ανταποκρίνεται σε μεγάλες καταστροφές 
που πλήττουν κράτη μέλη ή υποψήφιες 
χώρες που συμμετέχουν σε ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εφεξής «επιλέξιμα κράτη».

1. Ιδρύεται το Ταμείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής «το Ταμείο», 
με σκοπό να επιτρέψει στην Κοινότητα να 
ανταποκρίνεται σε μεγάλες καταστροφές 
που πλήττουν κράτη μέλη ή περιφέρειες 
αυτών ή υποψήφιες χώρες που συμμετέχουν 
σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, εφεξής «επιλέξιμα 
κράτη».

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των περιφερειών στο πρόγραμμα θα εξασφαλίσει ότι οι καταστροφές μεγάλης 
κλίμακας που θα μπορούσαν να καταστρέψουν μια ολόκληρη περιφερειακή οικονομία θα 
προσελκύσουν τη δέουσα προσοχή και ανταπόκριση της Κοινότητας.

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 50
Άρθρο 1, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Μια υποψήφια χώρα που συμμετέχει σε 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ζητεί 
βοήθεια από το Ταμείο μόνον όταν μια 
μεγάλη καταστροφή πλήττει οιαδήποτε 
διασυνοριακή χερσαία ή θαλάσσια περιοχή 
που βρίσκεται μεταξύ της υποψήφιας 
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χώρας και ενός κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους του Ταμείου και το ακαθόριστο 
της λέξης "τρομοκρατία", η οικονομική βοήθεια από το Ταμείο πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνον για να ελαφρύνει τις ζημίες που προκαλούνται ως αποτέλεσμα σοβαρών καταστροφών ή 
καταστάσεων κρίσης.

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, Miguel 
Angel Martínez Martínez

Τροπολογία 51
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) φυσικές καταστροφές· (α) φυσικές καταστροφές όπως: πλημμύρες, 
ξηρασία, πυρκαγιές, σεισμός, εκρήξεις 
ηφαιστείων, παγετός, τυφώνες ή 
χιονοστιβάδες·

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να προσδιορισθεί τι εννοείται με τον όρο μεγάλη φυσική καταστροφή για να 
καταστεί σαφές ότι ξηρασία, παγετός, τυφώνες και εκρήξεις ηφαιστείων είναι συγκρίσιμες με 
πλημμύρες, σεισμούς και πυρκαγιές. Πάντως η απαρίθμηση αυτή δεν πρέπει να είναι 
περιοριστική.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 52
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) φυσικές καταστροφές· (α) καταστροφές φυσικής ή μη φυσικής 
προέλευσης·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής (αιτιολογική σκέψη 3) αυτή η Τροπολογία αποσκοπεί 
να ενσωματώσει τόσο τις φυσικές όσο και τις μη φυσικές καταστροφές ούτως ώστε να 
εξασφαλισθεί η δέουσα νομική συνέπεια του κανονισμού. 



AM\600565EL.doc 29/69 PE 369.847v01-00

EL

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 53
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) φυσικές καταστροφές· (α) περιβαλλοντικές καταστροφές·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η έννοια "φυσικές καταστροφές" μπορεί να είναι παραπλανητική, δεδομένου ότι θα αποκλείει 
από το πεδίο του κανονισμού όλες εκείνες τις καταστάσεις όπως οι περισσότερες πυρκαγιές σε 
δάση, που δεν οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα αλλά στην κακόβουλη ή κατακριτέα παρέμβαση 
του ανθρώπου. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται η έκφραση "περιβαλλοντικές 
καταστροφές", που παραπέμπει στις επιπτώσεις της καταστροφής παρά στα αίτια.

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 54
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) βιομηχανικές και τεχνολογικές 
καταστροφές·

(β) βιομηχανικές και/ή τεχνολογικές 
καταστροφές·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτοί οι δύο τύποι καταστροφών δεν ενσκήπτουν πάντα μαζί.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 55
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

(γ) καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη 
δημόσια υγεία·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτό το τελευταίο στοιχείο προστίθεται λόγω της αδυναμίας να προβλεφθούν όλοι οι τύποι 
γεγονότων και επιπτώσεων που υποτίθεται ότι θα καλύπτει το Ταμείο Αλληλεγγύης. Τούτο θα 
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εισαγάγει ελαστικότητα στη λήψη αποφάσεων και θα παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους 
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών να υποβάλλουν αίτηση βοήθειας από το Ταμείο 
σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες και συνθήκες.

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 56
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

(γ) καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη 
δημόσια υγεία·

(γ) διασυνοριακές απειλές πανδημίας 
γρίπης·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση "καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία" είναι πολύ ασαφής. Η 
παρέμβαση του Ταμείου πρέπει να περιορίζεται στα χειρότερα σενάρια απειλών πανδημίας.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 57
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

(γ) καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη 
δημόσια υγεία·

(γ) καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη 
δημόσια υγεία με διασυνοριακές 
επιπτώσεις

Or. el

Αιτιολόγηση

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: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 58
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

(δ) τρομοκρατικές ενέργειες. διαγράφεται

Or. en



AM\600565EL.doc 31/69 PE 369.847v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους του Ταμείου και το ακαθόριστο 
της λέξης "τρομοκρατία", η οικονομική βοήθεια από το Ταμείο πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνον για να ελαφρύνει τις ζημίες που προκαλούνται ως αποτέλεσμα σοβαρών καταστροφών ή 
καταστάσεων κρίσης.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 59
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (δ) α (νέο)

(δα) άλλες ενέργειες προς το δημόσιο 
συμφέρον που προορίζονται να 
αποκαταστήσουν την κοινωνική και 
οικονομική ομαλότητα στις πληγείσες 
κοινότητες και περιοχές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτό το τελευταίο στοιχείο προστίθεται λόγω της αδυναμίας να προβλεφθούν όλοι οι τύποι 
γεγονότων και επιπτώσεων που υποτίθεται ότι θα καλύπτει το Ταμείο Αλληλεγγύης. Τούτο θα 
εισαγάγει ελαστικότητα στη λήψη αποφάσεων και θα παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους 
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών να υποβάλλουν αίτηση βοήθειας από το Ταμείο 
σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες και συνθήκες.

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 60
Άρθρο 1, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Εάν τεθεί σε ισχύ ειδική νομοθεσία για 
την καταπολέμηση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης στη δημόσια υγεία και 
τρομοκρατικών ενεργειών, αυτές θα 
αφαιρεθούν αμέσως από το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ασφαλώς είναι επιθυμητή η ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της 
υγείας αλλά πρέπει να καλύπτονται από ειδικό χρηματοοικονομικό μέσο. Πάντως όσο εκκρεμεί 
η θέσπιση ενός μέσου που θα συνδέεται καλύτερα με τον στόχο αυτό, και για να αποφευχθεί το 
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ενδεχόμενο να είμαστε απροετοίμαστοι σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της υγείας, πρέπει να προβλεφθεί προσωρινά η δυνατότητα επιστράτευσης των πόρων του 
Ταμείου Αλληλεγγύης για καταστάσεις αυτού του τύπου.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 61
Άρθρο 2, παράγραφος 1

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.

1. 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 ή της 
περιοχής. Πάντως, δεδομένων των 
ιδιαίτερων δημοσιονομικών περιστάσεων 
και της χρηματοοικονομικής 
πραγματικότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το Ταμείο ιδρύεται ως αυτόνομο 
μόνιμο ταμείο με δικό του ετήσιο κονδύλιο, 
τα θετικά υπόλοιπα του οποίου που θα 
προέρχονται από μη χρησιμοποιηθέντα 
ποσά κατά το τέλος του έτους θα 
χρησιμεύουν ως αποθεματικό για μεγάλες 
καταστροφές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το πρώτο μέρος είναι αυτονόητο. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος, η έννοια του κατωφλίου 
πρέπει να επανεξετασθεί ούτως ώστε οι δυνατότητες παρέμβασης δυνάμει του Ταμείου να 
προσαρμόζονται στις ανάγκες του τόπο που επλήγη από την καταστροφή και στην περιφερειακή 
διάσταση μερικών φυσικών φαινομένων.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 62
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια καταστροφή θεωρείται 
μεγάλη όταν προκαλεί, σε ένα τουλάχιστον 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια καταστροφή θεωρείται 
μεγάλη όταν προκαλεί, σε ένα τουλάχιστον 
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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.

επιλέξιμο κράτος, άμεση ζημία, το ποσό της 
οποίας υπολογίζεται ότι ισούται με ή 
υπερβαίνει τα 800 εκατ. ευρώ σε τιμές του 
2007 ή ισούται με ή υπερβαίνει το 0,4% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος του εν 
λόγω κράτους.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Από δημόσιες διαβουλεύσεις που διεξήγαγε η Επιτροπή σε ορισμένα κράτη μέλη σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα του Ταμείου Αλληλεγγύης απορρέει ότι τα κύρια προβλήματα των κρατών 
μελών όταν υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση από το Ταμείο οφείλονται στα υπέρμετρα 
υψηλά κριτήρια επιλεξιμότητας.

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 63
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. 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.

1. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να συγκεντρωθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός σε πολύ σοβαρές καταστροφές, τα 
κατώτατα όρια πρέπει να αυξηθούν. Με αυξημένα κατώτατα όρια επαρκής στήριξη μπορεί να 
παρασχεθεί στα πληγέντα κράτη μέλη που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μια 
καταστροφή.

Τροπολογία: Sérgio Marques

Τροπολογία 64
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια καταστροφή θεωρείται 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια καταστροφή θεωρείται 
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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.

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 0,5% του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματος του εν λόγω κράτους.

Or. pt

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 65
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. 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.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια καταστροφή ή 
καταστάσεις κρίσης θεωρούνται μεγάλες
όταν προκαλούν, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν το γεγονός που συμβαίνει σε ένα επιλέξιμο κράτος δεν πληροί τα ποσοτικά κριτήρια μιας 
καταστροφής η Επιτροπή πρέπει να ζητεί τη γνώμη των σχετικών επιτροπών του ΕΚ κατά την
αξιολόγηση της υποβαλλόμενης αίτησης για χρηματική βοήθεια από αυτό το Ταμείο.

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 66
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. 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.

1. 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 έτους 
εντός του οποίου τίθεται σε ισχύ ο 
κανονισμός ή το 0,5% του ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματος του εν λόγω κράτους.
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Or. pt

Αιτιολόγηση

Είναι επίσης σημαντικό να εξετάζονται οι τεράστιες περιφερειακές καταστροφές - βλ. 
κανονισμό 2012/2002.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 67
Άρθρο 2, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Κατ' εξαίρεση και όπου δεν πληρούνται 
τα ποσοτικά κριτήρια που εμφαίνονται στο 
άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, όταν 
μια περιοχή NUTS 2 ή NUTS 3 κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003, πλήττεται από καταστροφή 
εξαιρετικών διαστάσεων, είναι επιλέξιμη 
για βοήθεια από το Ταμείο υπό τον όρο ότι 
η φυσική καταστροφή είναι τόσο 
τεραστίων διαστάσεων που πλήττει την 
πλειονότητα των κατοίκων με σοβαρές και 
παρατεταμένες επιπτώσεις για την 
καθημερινή ζωή και την οικονομική 
σταθερότητα της περιοχής. Η συνολική 
ετήσια βοήθεια που χορηγείται δυνάμει 
αυτής της παραγράφου περιορίζεται στο 
7,5% των ετησίων πιστώσεων του Ταμείου.
Η Επιτροπή εξετάζει αυστηρά και 
λεπτομερώς τις αιτήσεις που της 
απευθύνονται δυνάμει αυτής της 
παραγράφου. Ιδιαίτερη προσοχή 
αποδίδεται σε απομακρυσμένες, 
απομονωμένες, νησιωτικές και απόμερες 
περιοχές. 

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη επιπρόσθετη χρηματοδότηση θα εξασφαλίσει ότι περιοχές που πλήττονται από 
καταστροφές οι οποίες προκαλούν σοβαρή ζημία στην οικονομία τους λαμβάνουν την 
απαραίτητη χρηματική βοήθεια, προωθώντας με τον τρόπο αυτό τους γενικούς στόχους του 
Ταμείου σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.
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Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 68
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Εντούτοις, ακόμα και εάν δεν πληρούνται 
αυτά τα ποσοτικά κριτήρια, η Επιτροπή σε 
εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις μπορεί να κρίνει ότι μια μεγάλη 
καταστροφή έχει συμβεί στο έδαφος ενός 
επιλέξιμου κράτους.

2. Εντούτοις, ακόμα και εάν δεν πληρούνται 
αυτά τα ποσοτικά κριτήρια, η Επιτροπή σε 
εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις αφού ζητήσει τη γνώμη των 
σχετικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, μπορεί να κρίνει ότι μια 
μεγάλη καταστροφή ή κατάσταση κρίσης 
έχει συμβεί στο έδαφος ενός επιλέξιμου 
κράτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν το γεγονός που συμβαίνει σε ένα επιλέξιμο κράτος δεν πληροί τα ποσοτικά κριτήρια μιας 
καταστροφής η Επιτροπή πρέπει να ζητεί τη γνώμη των σχετικών επιτροπών του ΕΚ κατά την 
αξιολόγηση της υποβαλλόμενης αίτησης για χρηματική βοήθεια από αυτό το Ταμείο.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 69
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Εντούτοις, ακόμα και εάν δεν πληρούνται 
αυτά τα ποσοτικά κριτήρια, η Επιτροπή σε 
εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις μπορεί να κρίνει ότι μια 
μεγάλη καταστροφή έχει συμβεί στο 
έδαφος ενός επιλέξιμου κράτους.

2. Εντούτοις, ακόμα και εάν δεν πληρούνται 
αυτά τα ποσοτικά κριτήρια, η Επιτροπή σε 
εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, εξετάζει για τους σκοπούς της 
επιλεξιμότητας δυνάμει του Ταμείου την 
προκληθείσα ζημία στις περιοχές που 
επλήγησαν από εξαιρετικές καταστροφές 
και πρωτίστως καταστροφές φυσικού 
αιτίου, που έπληξαν την πλειονότητα των 
κατοίκων τους ή τομείς της οικονομίας  
σημαντικούς για την ανάπτυξή τους και 
είχαν σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες 
διαβίωσης και την οικονομική 
σταθερότητα στις περιοχές αυτές.

Or. es

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 70
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Εντούτοις, ακόμα και εάν δεν πληρούνται 
αυτά τα ποσοτικά κριτήρια, η Επιτροπή σε 
εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις μπορεί να κρίνει ότι μια μεγάλη 
καταστροφή έχει συμβεί στο έδαφος ενός 
επιλέξιμου κράτους.

2. Εντούτοις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
ακόμη και όταν δεν πληρούνται τα 
ποσοτικά κριτήρια που εμφαίνονται στο 
άρθρο 1, μπορεί επίσης να χορηγηθεί 
βοήθεια από το Ταμείο σε περιοχή που 
επλήγη από καταστροφή (ιδίως φυσική 
καταστροφή) εξαιρετικών διαστάσεων που 
πλήττει την πλειονότητα των κατοίκων, με 
σοβαρές και παρατεταμένες επιπτώσεις για 
την καθημερινή ζωή, την απασχόληση και 
την οικονομική σταθερότητα της περιοχής.
Η συνολική ετήσια βοήθεια που χορηγείται 
δυνάμει αυτής της παραγράφου 
περιορίζεται στο 7,5% των ετησίων 
πιστώσεων του Ταμείου. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίδεται σε απομακρυσμένες, 
απομονωμένες, νησιωτικές και απόμερες 
περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 299, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης.  Η Επιτροπή 
εξετάζει αυστηρά και λεπτομερώς τις 
αιτήσεις που της απευθύνονται δυνάμει 
αυτής της παραγράφου. Επιπροσθέτως, 
εάν δεν πληρούνται αυτά τα ποσοτικά 
κριτήρια, η Επιτροπή σε εξαιρετικές και 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορεί 
να κρίνει ότι μια μεγάλη καταστροφή έχει 
συμβεί στο έδαφος ενός επιλέξιμου κράτους.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Είναι επίσης σημαντικό να εξετάζονται οι τεράστιες περιφερειακές καταστροφές - βλ. 
κανονισμό 2012/2002.

Τροπολογία: Sérgio Marques

Τροπολογία 71
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Εντούτοις, ακόμα και εάν δεν πληρούνται 
αυτά τα ποσοτικά κριτήρια, η Επιτροπή σε 
εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 

2. Εντούτοις, σε εξαιρετικές περιστάσεις, 
ακόμη και όταν δεν πληρούνται αυτά τα 
ποσοτικά κριτήρια, μπορεί επίσης να 
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περιπτώσεις μπορεί να κρίνει ότι μια 
μεγάλη καταστροφή έχει συμβεί στο 
έδαφος ενός επιλέξιμου κράτους.

χορηγηθεί βοήθεια από το Ταμείο σε 
περιοχή που επλήγη από καταστροφή 
(ιδίως φυσική καταστροφή) εξαιρετικών 
διαστάσεων που έπληξε την πλειονότητα 
των κατοίκων, με σοβαρές και 
παρατεταμένες επιπτώσεις για την 
καθημερινή ζωή και την οικονομική 
σταθερότητα της περιοχής. Η συνολική 
ετήσια βοήθεια που χορηγείται δυνάμει 
αυτής της παραγράφου περιορίζεται στο 
7,5% των ετησίων πιστώσεων του Ταμείου.
Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε 
απομακρυσμένες, απομονωμένες, 
νησιωτικές και εξόχως απόμερες περιοχές, 
σύμφωνα με το άρθρο 299, παράγραφος 2 
της Συνθήκης.  Η Επιτροπή εξετάζει 
αυστηρά και λεπτομερώς τις αιτήσεις που 
της απευθύνονται δυνάμει αυτής της 
παραγράφου.

Or. pt

Τροπολογία: Γιαννάκης Μάτσης

Τροπολογία 72
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Εντούτοις, ακόμα και εάν δεν πληρούνται 
αυτά τα ποσοτικά κριτήρια, η Επιτροπή σε 
εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις μπορεί να κρίνει ότι μια μεγάλη 
καταστροφή έχει συμβεί στο έδαφος ενός 
επιλέξιμου κράτους.

2. Εντούτοις, ακόμα και εάν δεν πληρούνται 
αυτά τα ποσοτικά κριτήρια, η Επιτροπή σε 
εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις μπορεί να κρίνει ότι μια μεγάλη 
καταστροφή έχει συμβεί στο έδαφος ενός 
επιλέξιμου κράτους. Φυσικές καταστροφές 
που οφείλονται στην επανεμφάνιση 
ξηρασιών, παγετών, πυρκαγιών και 
πλημμυρών, καθώς και καταστροφές που 
προκαλούνται από την νέα 
πραγματικότητα της αλλαγής του 
κλίματος, που έχουν συνεχιζόμενες 
καταστροφικές επιπτώσεις σε διάφορες 
επαγγελματικές ομάδες και κρατικές 
οικονομίες πρέπει επίσης να περιληφθούν 
στο αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του 
Ταμείου.

Or. en
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Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Giovanni Pittella

Τροπολογία 73
Άρθρο 2, δεύτερο εδάφιο

Εντούτοις, ακόμα και εάν δεν πληρούνται 
αυτά τα ποσοτικά κριτήρια, η Επιτροπή σε 
εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις μπορεί να κρίνει ότι μια μεγάλη 
καταστροφή έχει συμβεί στο έδαφος ενός 
επιλέξιμου κράτους.

Εντούτοις, ακόμα και εάν δεν πληρούνται 
αυτά τα ποσοτικά κριτήρια, η Επιτροπή σε 
εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις μπορεί να κρίνει ότι μια μεγάλη 
καταστροφή έχει συμβεί στο έδαφος ενός 
επιλέξιμου κράτους. Υπό ειδικές 
περιστάσεις, βοήθεια από το ταμείο θα 
μπορούσε επίσης να χορηγηθεί, ακόμη και 
εάν δεν πληρούνται τα ποσοτικά κριτήρια, 
σε περίπτωση περιοχής που επλήγη από 
ακραία καταστροφή που επηρεάζει την 
πλειονότητα του πληθυσμού, με σοβαρές 
και μακροχρόνιες επιπτώσεις στις 
συνθήκες διαβίωσης και την οικονομική 
σταθερότητα της περιοχής.

Or. it

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, Miguel 
Angel Martínez Martínez

Τροπολογία 74
Άρθρο 2, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Ομοίως, σε εξαιρετικές περιστάσεις, 
ακόμη και όταν τα ποσοτικά κριτήρια που 
ορίζονται στην πρώτη παράγραφο δεν 
πληρούνται, μια περιοχή μπορεί επίσης να 
λάβει βοήθεια δυνάμει του Ταμείου εάν έχει 
πληγεί από τεράστιες καταστροφές και 
πρωτίστως φυσικές καταστροφές που 
έπληξαν την πλειονότητα των κατοίκων 
της ή τομείς της οικονομίας  σημαντικούς 
για την ανάπτυξή της και είχαν σοβαρές 
επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης και 
την οικονομική σταθερότητα στην εν λόγω 
περιοχή. Η συνολική ετήσια βοήθεια που 
χορηγείται δυνάμει αυτού του εδαφίου 
περιορίζεται κατ' ανώτατο όριο στο 7,5% 
του ετησίου διαθέσιμου ποσού στο Ταμείο.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις 
απομονωμένες ή απομακρυσμένες περιοχές 
όπως οι νησιωτικές και οι εξόχως 
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απομακρυσμένες περιοχές που ορίζονται 
στο άρθρο 299, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης. Η Επιτροπή εξετάζει με μέγιστη 
αυστηρότητα τις αιτήσεις που της 
υποβάλλονται δυνάμει αυτής της 
υποπαραγράφου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή συνιστώσα του Ταμείου Αλληλεγγύης δυνάμει του τρέχοντος κανονισμού 
αποδείχθηκε πολύτιμη όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης βοήθειας στην περίπτωση 
καταστροφών περιφερειακού χαρακτήρα όταν ακόμη κι αν η προκληθείσα ζημιά δεν φθάνει τα 
γενικά όρια, εξακολουθούν να απορρέουν σοβαρές απώλειες στις πληγείσες περιοχές.
Θεωρούμε επομένως ότι αυτή η περιφερειακή συνιστώσα πρέπει να διατηρηθεί στον νέο 
κανονισμό.

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 75
Άρθρο 2, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Κατ' εξαίρεση, γειτονικό κράτος μέλος 
ή γειτονική χώρα που συμμετέχει σε 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει πληγεί 
από την ίδια καταστροφή μπορεί επίσης να 
λάβει βοήθεια από το Ταμείο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το μέγεθος του Ταμείου είναι περιορισμένο θα ήταν καλύτερα - για να καταστούν 
οι παρεμβάσεις αποτελεσματικές - να συγκεντρωθούν οι διαθέσιμοι πόροι  ιδιαίτερα στα 
τρέχοντα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που υποψήφιες χώρες πλήττονται από την ίδια καταστροφή 
μπορούν επίσης να λάβουν βοήθεια από το Ταμείο.

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 76
Άρθρο 2, εδάφιο 2 α (νέο)

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίδεται στις 
απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιοχές 
όπως οι νησιωτικές και οι εξόχως 
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απόμακρες περιοχές που ορίζονται στο 
άρθρο 299, παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί αυτή η διατύπωση που περιέχεται στο άρθρο 2 του τρέχοντος Ταμείου 
Αλληλεγγύης, ούτως ώστε να ενισχυθεί η παραπομπή που περιλαμβάνεται στην αιτιολογική 
σκέψη 5 της τρέχουσας πρότασης κανονισμού.

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný, Vladimír Železný

Τροπολογία 77
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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 μπορεί να χορηγήσει 
χρηματοδοτική βοήθεια από το Ταμείο υπό 
μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, εάν μια 
μεγάλη καταστροφή ή κατάσταση κρίσης 
ενσκήψει στο χερσαίο και/ή θαλάσσιο 
έδαφος του εν λόγω κράτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματική βοήθεια πρέπει να χορηγείται σε οιοδήποτε επιλέξιμο κράτος όταν μεγάλη 
καταστροφή ή κατάσταση κρίσης ενσκήψει τόσο σε χερσαία όσο και σε θαλάσσια περιοχή 
αυτού. 

Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία 78
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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 
ενσκήψει στο έδαφος του εν λόγω κράτους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει ένα ποσό για την κινητοποίηση του οποίου απαιτείται η έγκριση της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 79
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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 δια ξηράς και/ή θαλάσσης 
με το κράτος που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο και έχει πληγεί από την ίδια μεγάλη 
καταστροφή ή κατάσταση κρίσης, η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να χορηγήσει 
βοήθεια από το Ταμείο στο κράτος αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματική βοήθεια πρέπει να χορηγείται σε οιοδήποτε επιλέξιμο κράτος όταν μεγάλη 
καταστροφή ή κατάσταση κρίσης ενσκήψει τόσο σε χερσαία όσο και σε θαλάσσια περιοχή 
αυτού. 

Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία 80
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει ένα ποσό για την κινητοποίηση του οποίου απαιτείται η έγκριση της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.
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Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 81
Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Κατόπιν αιτήματος επιλέξιμου 
κράτους, η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει 
βοήθεια από το Ταμείο υπό τη μορφή 
ενίσχυσης ή συνδρομής ενόψει επικείμενης 
απειλής για τη δημόσια υγεία στο έδαφος 
του εν λόγω κράτους, η οποία δύναται να 
έχει διασυνοριακές επιπτώσεις σε άλλα 
κράτη μέλη.

Or. el

Αιτιολόγηση

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: Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Τροπολογία 82
Άρθρο 3, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Η βοήθεια από το Ταμείο πρέπει να 
χρησιμοποιείται εν μέρει για μέτρα που 
αποσκοπούν στην πρόληψη της 
επανάληψης του ιδίου τύπου καταστροφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενέργειες που αναλαμβάνονται δυνάμει αυτού του κανονισμού πρέπει επίσης να δίδουν 
προσοχή σε μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη της επανάληψης των σχετικών 
καταστροφών.

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 83
Άρθρο 4, στοιχείο (α)

(α) βασικές ενέργειες έκτακτης ανάγκης 
αναγκαίες για την άμεση αποκατάσταση της 

(α) βασικές ενέργειες έκτακτης ανάγκης 
αναγκαίες για την άμεση αποκατάσταση της 
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λειτουργίας των υποδομών και του 
εξοπλισμού στους τομείς της ενέργειας, των 
υδάτων, της αποχέτευσης, των 
τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, της 
υγείας και της εκπαίδευσης·

λειτουργίας των υποδομών και του 
εξοπλισμού στους τομείς της ενέργειας, των 
υδάτων (συλλογή, εφοδιασμός, επεξεργασία 
και διανομή), της αποχέτευσης, των 
τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, της 
υγείας και της εκπαίδευσης καθώς και την 
προώθηση μέτρων για τη στήριξη της 
αποκατάστασης της πληγείσας 
παραγωγικής δραστηριότητας·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης οπωσδήποτε να εξετασθούν μέτρα στήριξης για την αποκατάσταση της πληγείσας 
παραγωγικής δραστηριότητας και να προσδιορίζονται όλα τα στοιχεία που συνδέονται με την 
υδροδότηση.

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 84
Άρθρο 4, στοιχείο (α)

(α) βασικές ενέργειες έκτακτης ανάγκης 
αναγκαίες για την άμεση αποκατάσταση της 
λειτουργίας των υποδομών και του 
εξοπλισμού στους τομείς της ενέργειας, των 
υδάτων, της αποχέτευσης, των 
τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, της 
υγείας και της εκπαίδευσης·

(α) βασικές ενέργειες έκτακτης ανάγκης 
αναγκαίες για την άμεση αντιμετώπιση 
φυσικών καταστροφών ή του άμεσου 
αντικτύπου τους, καθώς και για την άμεση 
αποκατάσταση της λειτουργίας των 
υποδομών και του εξοπλισμού στους τομείς 
της ενέργειας, των υδάτων, της 
αποχέτευσης, των τηλεπικοινωνιών, των 
μεταφορών, της υγείας και της εκπαίδευσης·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση πυρκαγιών είναι αναγκαίο πριν από την καταστραφείσα υποδομή, να 
παρασχεθεί άμεση στήριξη για την απομάκρυνση του αιτίου της καταστροφής.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 85
Άρθρο 4, στοιχείο (α α) (νέο)

(αα) βασικές ενέργειες έκτακτης ανάγκης 
που προορίζονται να εξασφαλίσουν την 
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άμεση παροχή, από άποψη ποσότητας, 
πόσιμου νερού, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
δημιουργία υποδομής έκτακτης ανάγκης 
με σκοπό τη συλλογή και/ή συγκράτηση 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων ή να 
εξασφαλίσουν τη μεταγενέστερη διανομή 
τους με εναλλακτικά μέσα·

- βασικές ενέργειες έκτακτης ανάγκης που 
προορίζονται να εξασφαλίσουν τον άμεσο 
εφοδιασμό σε πόσιμο νερό ποιότητας για 
ανθρώπινη κατανάλωση, ιδιαίτερα με τη 
λήψη μέτρων για την προστασία της 
προέλευσης του νερού, την ενίσχυση των 
συστημάτων επεξεργασίας και την 
εξασφάλιση κατάλληλων αναλύσεων και 
ελέγχων·

- εκτέλεση, σε καταστάσεις τεράστιας 
λειψυδρίας λόγω σοβαρής ή ακραίας 
ξηρασίας, μέτρων έκτακτης ανάγκης με 
προορισμό την αύξηση της προσφοράς 
νερού για να καλυφθούν οι ανάγκες του 
πληθυσμού σε τρόφιμα·

- στο πλαίσιο των βασικών ενεργειών 
έκτακτης ανάγκης πρέπει να 
κινητοποιούνται αμέσως, για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, χερσαίες και από αέρος 
δυνάμεις για την καταπολέμηση των 
πυρκαγιών στα δάση·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της προτεινόμενης Τροπολογία ς είναι να εξασφαλισθεί νομικά ότι ένα αγαθό τόσο 
σημαντικό όσο το νερό θα είναι κατοχυρωμένο σε καταστάσεις καταστροφής με το να 
εξασφαλισθεί ότι βασικές δυνάμεις και ενέργειες έκτακτης ανάγκης συντονίζονται και τίθενται 
σε εφαρμογή αποτελεσματικά, προς όφελος των περιοχών που πλήττονται.

Τροπολογία: Sérgio Marques

Τροπολογία 86
Άρθρο 4, στοιχείο (α α) (νέο)
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(αα) βασικές ενέργειες έκτακτης ανάγκης 
που προορίζονται να εξασφαλίσουν την 
άμεση παροχή, από άποψη ποσότητας, 
πόσιμου νερού, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
δημιουργία υποδομής έκτακτης ανάγκης 
με σκοπό τη συλλογή και/ή συγκράτηση 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων ή να 
εξασφαλίσουν τη μεταγενέστερη διανομή 
τους με εναλλακτικά μέσα·

Or. pt

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, Miguel 
Angel Martínez Martínez,

Τροπολογία 87
Άρθρο 4, στοιχείο (α α) (νέο)

(αα) βασικές ενέργειες έκτακτης ανάγκης 
για τον μετριασμό των καταστροφικών 
επιπτώσεων της ξηρασίας και του παγετού·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ξηρασία και ο παγετός πρέπει να θεωρούνται σοβαρές φυσικές καταστροφές έχοντας υπόψη 
την έκταση και τη φύση της ζημιάς που προκαλείται στον γεωργικό τομέα και την κλίμακα του 
μακροπρόθεσμου αντικτύπου στην οικονομία των περιοχών που πλήττονται.

Τροπολογία: Sérgio Marques

Τροπολογία 88
Άρθρο 4, στοιχείο (α α) (νέο)

(αα) - βασικές ενέργειες έκτακτης ανάγκης 
που χρειάζονται για την άμεση 
κινητοποίηση, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, χερσαίων και από αέρος 
δυνάμεων με σκοπό την καταπολέμηση 
των πυρκαγιών στα δάση·

Or. pt
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Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 89
Άρθρο 4, στοιχείο (α α) (νέο)

(αα) - πρόβλεψη, σε καταστάσεις 
εξαιρετικής λειψυδρίας, υποδομής 
έκτακτης ανάγκης με προορισμό την 
αύξηση της προσφοράς νερού για να 
εξασφαλισθεί η διάσωση ετήσιων ή 
μόνιμων καλλιεργειών που χρειάζονται για 
την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού 
σε τρόφιμα·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση σοβαρής ξηρασίας η ανάγκη επέμβασης όσον αφορά τους υδάτινους πόρους 
μπορεί να είναι ουσιαστικής σημασίας για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες σε τρόφιμα του 
πληθυσμού της πληγείσας χώρας.

Τροπολογία: Sérgio Marques

Τροπολογία 90
Άρθρο 4, στοιχείο (α β) (νέο)

(αβ) - βασικές ενέργειες έκτακτης ανάγκης 
που προορίζονται να εξασφαλίσουν τον 
άμεσο εφοδιασμό σε πόσιμο νερό 
ποιότητας για ανθρώπινη κατανάλωση, 
ιδιαίτερα με την εφαρμογή μέτρων για την 
προστασία της προέλευσης του νερού και 
την ενίσχυση των συστημάτων 
επεξεργασίας και την εξασφάλιση 
κατάλληλων αναλύσεων και ελέγχων·

Or. pt

Τροπολογία: Sérgio Marques

Τροπολογία 91
Άρθρο 4, στοιχείο (α γ) (νέο)

(αγ) - εκτέλεση, σε καταστάσεις τεράστιας 
λειψυδρίας λόγω σοβαρής ή ακραίας 
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ξηρασίας, μέτρων έκτακτης ανάγκης με 
προορισμό την αύξηση της προσφοράς 
νερού για να καλυφθούν οι ανάγκες του 
πληθυσμού σε τρόφιμα·

Or. pt

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 92
Άρθρο 4, στοιχείο (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.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία: Luis Manuel Capoulas Santos

Τροπολογία 93
Άρθρο 4, στοιχείο (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) 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·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να διαγραφεί η φράση "επείγουσα ιατρική βοήθεια", δεδομένου ότι υπάρχει 
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πρόθεση η εφαρμογή της να περιορισθεί στην ειδική αυτή σφαίρα λόγος για τον οποίο 
υποβλήθηκε η Τροπολογία 4.

Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία 94
Άρθρο 4, στοιχείο (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 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 που οφείλεται 
σε μια από τις καταστροφές της 
παραγράφου 2 του άρθρου 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπονται βραχυπρόθεσμα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία της δημόσιας 
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: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 95
Άρθρο 4, στοιχείο (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 ή/και για προληπτικούς 
λόγους ιατρική βοήθεια 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·

Or. el

Αιτιολόγηση

Η ιατρική βοήθεια μπορεί να είναι επείγουσα αλλά και για προληπτικούς λόγους, όπως είναι η 
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περίπτωση των επιδημιών ή μιας πανδημίας γρίπης.  Επίσης, η βοήθεια και η συνδρομή πρέπει 
να καλύπτουν θέματα δημόσιας υγείας που δύνανται να έχουν διασυνοριακή επίπτωση στα 
κράτη μέλη, δίδοντας έτσι προστιθέμενη αξία στις ενέργειες και τις πολιτικές της Ένωσης.

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 96
Άρθρο 4, στοιχείο (δ α) (νέο)

(δα) - βασικές ενέργειες έκτακτης ανάγκης 
που χρειάζονται για την άμεση 
κινητοποίηση, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, χερσαίων και από αέρος 
δυνάμεων με σκοπό την καταπολέμηση 
των πυρκαγιών στα δάση·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει να χρηματοδοτηθούν οι ενέργειες έκτακτης ανάγκης που χρειάζονται για να βρίσκονται 
σε ετοιμότητα χερσαίες και από αέρος δυνάμεις για την καταπολέμηση των πυρκαγιών στα 
δάση.

Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία 97
Άρθρο 4, σημείο (ζ)

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

διαγράφεται

Or. en

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.
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Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 98
Άρθρο 4, σημείο (ζ)

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους του Ταμείου και το ακαθόριστο 
της λέξης "τρομοκρατία", η οικονομική βοήθεια από το Ταμείο πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνον για να ελαφρύνει τις ζημίες που προκαλούνται ως αποτέλεσμα σοβαρών καταστροφών ή 
καταστάσεων κρίσης.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 99
Άρθρο 4, σημείο (ζ)

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

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

Or. es

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 100
Άρθρο 4, σημείο (ζ)

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

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

Αυτού του είδους η βοήθεια έχει ουσιαστική σημασία για όλα τα άμεσα θύματα όποια και αν 
είναι η καταστροφή που τα προκαλεί.
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Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 101
Άρθρο 4, σημείο (ζ)

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

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να γενικευθεί αυτού του είδους η βοήθεια για όλα τα θύματα (και τις οικογένειές 
τους) των καταστροφών και των κρίσεων που καλύπτονται από τον κανονισμό.

Τροπολογία: Luis Manuel Capoulas Santos

Τροπολογία 102
Άρθρο 4, σημείο (ζ)

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

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική βοήθεια πρέπει να προβλέπεται για τα θύματα όλων των 
καταστροφών μεγάλης κλίμακας που καλύπτονται από τον κανονισμό, όχι μόνον για τα θύματα 
τρομοκρατίας.

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, Miguel 
Angel Martínez Martínez

Τροπολογία 103
Άρθρο 4, σημείο (ζ)

(ζ) ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική 
υποστήριξη προς τα άμεσα θύματα 

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

τρομοκρατικών ενεργειών, φυσικών 
καταστροφών και κάθε άλλου γεγονότος 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2
και προς τα μέλη των οικογενειών τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική βοήθεια πρέπει να χορηγείται σε όλα τα θύματα μεγάλων 
καταστροφών και στις οικογένειές τους.

Τροπολογία: Γιαννάκης Μάτσης

Τροπολογία 104
Άρθρο 4, σημείο (ζ)

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

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

Or. en

Τροπολογία: Sérgio Marques

Τροπολογία 105
Άρθρο 4, σημείο (ζ)

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

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

Or. pt

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 106
Άρθρο 4, σημείο (ζ)

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

υποστήριξη προς τα άμεσα θύματα και τα 
μέλη των οικογενειών τους.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διευκρίνιση σύμφωνα με την Τροπολογία στο άρθρο 5, παράγραφος 1 (α).

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 107
Άρθρο 4, στοιχείο (ζ α) (νέο)

(ζα) άλλες ενέργειες δημοσίου συμφέροντος 
που προορίζονται για την εξομάλυνση της 
κοινωνικής και οικονομικής ζωής των 
πληθυσμού και/ή των περιοχών που 
επλήγησαν.

Or. it

Αιτιολόγηση

Αυτή η Τροπολογία δικαιολογείται από το γεγονός ότι είναι αδύνατον να προβλεφθούν όλοι οι 
τύποι καταστροφών που πρέπει να καλύπτονται από το Ταμείο και όλες οι επιπτώσεις που 
μπορεί αυτές να έχουν, καθώς και από την επιθυμία να εισαχθεί κάποιος βαθμός ελαστικότητας 
στη λήψη αποφάσεων σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις όταν η κοινωνική οργάνωση και το 
σύστημα παραγωγής μιας περιοχής μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, επειδή είναι αδύνατον να 
αντισταθμισθεί η ζημία την οποία έχουν υποστεί εκείνοι που επλήγησαν.

Τροπολογία: Luis Manuel Capoulas Santos

Τροπολογία 108
Άρθρο 4, στοιχείο (ζ α) (νέο)

(ζα) μέτρα υποστήριξης για τη διατήρηση 
του γενετικού και αναπαραγωγικού 
δυναμικού των ζώων εκτροφής στις 
πληγείσες περιοχές.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σε καταστάσεις σοβαρής ξηρασίας η έλλειψη ζωοτροφών απειλεί την επιβίωση των ζώων 
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εκτροφής στις πληγείσες περιοχές και η διεργασία αποκατάστασης, ειδικά για τα ζώα 
αναπαραγωγής μεγάλης γενετικής αξίας, είναι εξαιρετικά αργή και δύσκολη, οπότε έχει σημασία 
να περιληφθεί αυτού του είδους το μέτρο μεταξύ των επιλέξιμων δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 109
Άρθρο 4, στοιχείο (ζ α) (νέο)

(ζα) ενέργειες κατάσβεσης πυρκαγιών και 
ανάκτησης δασών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Τροπολογία 110
Άρθρο 4, στοιχείο (ζ α) (νέο)

(ζα) μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη 
της επανεμφάνισης των σχετικών 
καταστροφών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενέργειες που αναλαμβάνονται δυνάμει αυτού του κανονισμού πρέπει επίσης να δίδουν 
προσοχή σε μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη της επανάληψης των σχετικών 
καταστροφών.

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 111
Άρθρο 4, στοιχείο (ζ α) (νέο)

(ζ α) - βασικές ενέργειες έκτακτης ανάγκης 
που χρειάζονται για την άμεση 
κινητοποίηση, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, χερσαίων και από αέρος 
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δυνάμεων με σκοπό την καταπολέμηση 
των πυρκαγιών στα δάση·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση πυρκαγιών στα δάση το κόστος των δυνάμεων άμεσης επέμβασης που πρέπει να 
κινητοποιήσουν οι αρχές για την αντιμετώπιση της καταστροφής πρέπει να είναι επιλέξιμο.

Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία 112
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:

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 113
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 
προκλήθηκε η πρώτη ζημία από την 
καταστροφή, το κράτος μπορεί να υποβάλει 
στην Επιτροπή αίτηση για ενίσχυση από το 
Ταμείο. Αυτό το χρονικό όριο μπορεί να 
παραταθεί σε δώδεκα μήνες εάν η 
προκληθείσα ζημία οφείλεται σε 
συσσώρευση επιπτώσεων που δεν μπορούν 
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να υπολογισθούν αμέσως όπως στην 
περίπτωση της ξηρασίας. Όλες οι 
διαθέσιμες πληροφορίες παρέχονται, μεταξύ 
άλλων, με:

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός για το Ταμείο Αλληλεγγύης παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες όταν πρόκειται για 
ποσοτικό υπολογισμό των επιπτώσεων που προκαλούνται από ορισμένα κλιματικά φαινόμενα 
όπως μεγάλη ξηρασία ή παγετός, εντός της ορισθείσας προθεσμίας.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 114
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Σε περίπτωση βραδέως εξελισσόμενων 
καταστροφών, ειδικά ξηρασία ή έκτακτες 
ανάγκες στον τομέα της δημόσιας υγείας, η 
προθεσμία που εμφαίνεται στην 
προηγούμενη παράγραφο παρατείνεται σε 
έξι μήνες.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός αυτής της Τροπολογία ς είναι να απαντήσει στις επικρίσεις διαφόρων κρατών μελών 
όσον αφορά τη σύντομη προθεσμία για την υποβολή αίτησης παρέμβασης δυνάμει του Ταμείου 
Αλληλεγγύης, παρατείνοντας την προθεσμία σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι 
δυνατόν να υποβληθούν οι αιτήσεις νωρίτερα.

Τροπολογία: Sérgio Marques

Τροπολογία 115
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Σε περίπτωση βραδέως εξελισσόμενων 
καταστροφών, ειδικά ξηρασία ή έκτακτες 
ανάγκες στον τομέα της δημόσιας υγείας, η 
προθεσμία που εμφαίνεται στην 
προηγούμενη παράγραφο παρατείνεται σε 
έξι μήνες.

Or. pt
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Τροπολογία: Luis Manuel Capoulas Santos

Τροπολογία 116
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Σε περίπτωση βραδέως εξελισσόμενων 
καταστροφών, ειδικά ξηρασία ή έκτακτες 
ανάγκες στον τομέα της δημόσιας υγείας, η 
προθεσμία που εμφαίνεται στην 
προηγούμενη παράγραφο παρατείνεται σε 
έξι μήνες.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση βραδέως εξελισσόμενων μεγάλης κλίμακας  καταστροφών είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας για την υποβολή στην Επιτροπή των αιτήσεων 
παρέμβασης δυνάμει του Ταμείου.

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 117
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Σε περίπτωση βραδέως εξελισσόμενων 
καταστροφών, ειδικά ξηρασία ή έκτακτες 
ανάγκες στον τομέα της δημόσιας υγείας, η 
προθεσμία που εμφαίνεται στην 
προηγούμενη παράγραφο παρατείνεται σε 
έξι μήνες.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να παραταθεί η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην περίπτωση βραδέως 
εξελισσόμενων καταστροφών όπως ξηρασία ή έκτακτες ανάγκες στον τομέα της δημόσιας 
υγείας.

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 118
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)
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1α. Σε περίπτωση βραδέως εξελισσόμενων 
καταστροφών, ειδικά ξηρασία ή έκτακτες 
ανάγκες στον τομέα της δημόσιας υγείας, η 
προθεσμία που εμφαίνεται στην 
προηγούμενη παράγραφο παρατείνεται σε 
έξι μήνες.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση ξηρασίας μπορεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθεί βραχυπρόθεσμα η κλίμακα της 
καταστροφής, δεδομένου ότι πρόκειται για φυσική καταστροφή που εξελίσσεται βραδέως και η 
ζημιά που προκαλείται μπορεί να αποτιμηθεί μόνον μετά από ένα λογικό χρονικό διάστημα.
Επομένως οι αιτήσεις πρέπει να μην παύουν να είναι επιλέξιμες εξαιτίας των σύντομων 
προθεσμιών που ταιριάζουν σε άλλου είδους φυσική καταστροφή.

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, Miguel 
Angel Martínez Martínez

Τροπολογία 119
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(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, καθώς και για 
την πολιτισμική, φυσική και 
περιβαλλοντική κληρονομιά·

Or. es

Αιτιολόγηση

Μερικά γεγονότα και φυσικές καταστροφές προκαλούν ζημία που είναι δύσκολο να αποτιμηθεί 
εντός αυστηρού χρονικού διαστήματος, ειδικά εάν βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως στην περίπτωση 
των επιπτώσεων παρατεταμένης ξηρασίας. Τέτοιες καταστάσεις δυστυχώς διαρκούν πολύ και η 
ζημία που προκαλούν δεν είναι δυνατόν να περιορισθεί σε 10 εβδομάδες κατ' ανώτατο όριο.
Επομένως αυτή η απαίτηση πρέπει να καταστεί ελαστικότερη ούτως ώστε το πληγέν κράτος να 
μπορέσει να συγκεντρώσει και να συντάξει όλα τα δεδομένα για να υποβάλει αιτήσεις που θα 
είναι πιο συντονισμένες με την πραγματικότητα.

Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία 120
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

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

και τις συνέπειές της για τον πληθυσμό, το 
περιβάλλον και την οικονομία που αφορούν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ζημία στο 
περιβάλλον πρέπει να είναι μια από τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζει ένα 
επιλέξιμο κράτος.

Τροπολογία: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Τροπολογία 121
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(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,
περιλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση 
μέτρων με σκοπό την πρόληψη της 
επανάληψης της εν λόγω καταστροφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενέργειες που αναλαμβάνονται δυνάμει αυτού του κανονισμού πρέπει επίσης να δίδουν 
προσοχή σε μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη της επανάληψης των σχετικών 
καταστροφών.

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, Miguel 
Angel Martínez Martínez

Τροπολογία 122
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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.

Έχοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να 
καθορισθεί η ζημία που προκαλείται από 
καταστροφές όπως οι ξηρασίες των 
οποίων οι επιπτώσεις είναι μακροχρόνιες 
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και εξελισσόμενες, η Επιτροπή κατόπιν 
αιτήσεως των πληγέντος κράτους μέλους 
χαλαρώνει το χρονικό όριο των δέκα 
εβδομάδων που ορίσθηκε για την υποβολή 
αίτηση βοήθειας δυνάμει του Ταμείου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μερικά γεγονότα και φυσικές καταστροφές προκαλούν ζημία που είναι δύσκολο να αποτιμηθεί 
εντός αυστηρού χρονικού διαστήματος, ειδικά εάν βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως στην περίπτωση 
των επιπτώσεων παρατεταμένης ξηρασίας. Τέτοιες καταστάσεις δυστυχώς διαρκούν πολύ και η 
ζημία που προκαλούν δεν είναι δυνατόν να περιορισθεί σε 10 εβδομάδες κατ' ανώτατο όριο.
Επομένως αυτή η απαίτηση πρέπει να καταστεί ελαστικότερη ούτως ώστε το πληγέν κράτος να 
μπορέσει να συγκεντρώσει και να συντάξει όλα τα δεδομένα για να υποβάλει αιτήσεις που θα 
είναι πιο συντονισμένες με την πραγματικότητα.

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 123
Άρθρο 5, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, 
τουλάχιστον το ένα τέταρτο του ετήσιου 
ποσού πρέπει να παραμένει διαθέσιμο για 
την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν έως 
το τέλος του έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μην μείνουν χωρίς την κατάλληλη βοήθεια οι χώρες που επλήγησαν από καταστροφή στο 
τέλος του χρόνου, ορισμένο μέρος του Ταμείου πρέπει να παραμένει διαθέσιμο έως το τέλος του 
χρόνου.

Τροπολογία Jutta D. Haug

Τροπολογία 124
Άρθρο 7, παράγραφος 2

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 

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 
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το ενδιαφερόμενο κράτος αναλόγως. το ταχύτερο δυνατόν το ενδιαφερόμενο 
κράτος αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την παράγραφο 1.

Τροπολογία Pedro Guerreiro

Τροπολογία 125
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι πρέπει να 
χορηγηθεί οικονομική βοήθεια από το 
Ταμείο, υποβάλλει στη δημοσιονομική αρχή 
τις αναγκαίες προτάσεις για την έγκριση των 
πιστώσεων που αντιστοιχούν στο ποσό το 
οποίο καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 1.

1. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι πρέπει να 
χορηγηθεί οικονομική βοήθεια από το 
Ταμείο, υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στη 
δημοσιονομική αρχή τις αναγκαίες 
προτάσεις για την έγκριση των πιστώσεων 
που αντιστοιχούν στο ποσό το οποίο 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 1.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να διαβιβάσει τη αίτηση για χρηματική βοήθεια στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία Alfonso Andria

Τροπολογία 126
Άρθρο 8, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που είναι 
διαθέσιμοι για το Ταμείο για το 
συγκεκριμένο έτος και των οποίων η χρήση 
δεν έχει εγκριθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, καθώς και οι πόροι οι οποίοι 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την 
προαναφερθείσα παράγραφο, έχουν όμως 
ανακτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17, 
παράγραφος 1, μεταφέρονται στον 
προϋπολογισμό του επόμενου έτους, 
προκειμένου να αυξηθούν οι διαθέσιμες για 
το Ταμείο πιστώσεις.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Αυτό το χρηματοοικονομικό μέσο, το οποίο επί του παρόντος διαθέτει περιορισμένους πόρους, 
πρέπει να καταστεί περισσότερο ευέλικτο με την παροχή μεγαλύτερης οικονομικής αυτονομίας 
και με τη δυνατότητα μεταφοράς αχρησιμοποίητων πιστώσεων από το ένα έτος στο επόμενο.

Τροπολογία Alfonso Andria

Τροπολογία 127
Άρθρο 9, παράγραφος 1

1. Μετά από την έκδοση της απόφασης για 
τη χορήγηση της βοήθειας, η Επιτροπή, 
αμέσως μετά από την υπογραφή της 
συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1, καταβάλλει την οικονομική 
βοήθεια στο δικαιούχο κράτος σε μία δόση.

1. Μετά από την έκδοση της απόφασης για 
τη χορήγηση της βοήθειας, η Επιτροπή, 
εντός 15 ημερών από την υπογραφή της 
συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1, καταβάλλει την οικονομική 
βοήθεια στο δικαιούχο κράτος σε μία δόση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου η ανάληψη ταχείας δράσης έχει ζωτική σημασία, οι 
προθεσμίες πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένες, προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση 
αντίδραση, προβλεπομένου όμως ελάχιστου βαθμού ευελιξίας που είναι απαραίτητος στην 
περίπτωση πολύπλοκων ενεργειών.

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 128
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 12 
μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 
1 και σε κάθε περίπτωση εντός 18 μηνών 
από την ημερομηνία της πρώτης ζημίας, για 
να χρηματοδοτήσει τις επιλέξιμες ενέργειες 
που πραγματοποιούνται μετά από την 
ημερομηνία κατά την οποία συνέβη η 
καταστροφή.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Σκοπός του κανονισμού είναι να διασφαλισθεί η αντίδραση αποκλειστικά σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση κανονικών συνθηκών διαβίωσης. Από αυτήν την 
άποψη πρέπει να είναι αρκετό χρονικό διάστημα 12 μηνών για την παροχή έκτακτης βοήθειας.
Επιπλέον, το χρονοδιάγραμμα για τη χρησιμοποίηση πόρων από το Ταμείο δεν πρέπει να 
εξαρτάται από παράγοντες οι οποίοι ευρίσκονται εκτός του ελέγχου των κρατών μελών, όπως 
επί παραδείγματι καθυστέρηση της σύναψης της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 10, 
παράγραφος 1. Ομοίως, δεν πρέπει να επιτρέπεται σε κράτος μέλος να καθυστερεί σκοπίμως τη 
σύναψη της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, προκειμένου να 
παρατείνει την περίοδο κατά την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η χρηματοδοτική βοήθεια.

Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία 129
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 αφότου 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με το εισαγωγικό μέρος του άρθρου 5.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 130
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 24
μηνών από την ημερομηνία της πρώτης 
ζημίας, για να χρηματοδοτήσει τις 
επιλέξιμες ενέργειες που πραγματοποιούνται 
μετά από την εν λόγω ημερομηνία.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης Τροπολογία ς είναι να διευκολυνθεί η αποτελεσματική απορρόφηση 
της χρηματοδότησης.   

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 131
Άρθρο 15, παράγραφος 1

1. Σε περίπτωση που, τη στιγμή της 
υποβολής μιας πρότασης σύμφωνα με το 
άρθρο 8, οι υπόλοιποι χρηματοδοτικοί πόροι 
που είναι διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο 
έτος για το Ταμείο δεν αρκούν για να 
καλύψουν το ποσό της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης που θεωρείται αναγκαίο, η 
Επιτροπή μπορεί να προτείνει να 
χρηματοδοτηθεί η διαφορά από τις 
χρηματοδοτικές πιστώσεις που είναι 
διαθέσιμες για το Ταμείο για το επόμενο 
έτος..

1. Σε περίπτωση που, τη στιγμή της 
υποβολής μιας πρότασης σύμφωνα με το 
άρθρο 8, οι υπόλοιποι χρηματοδοτικοί πόροι 
που είναι διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο 
έτος για το Ταμείο δεν αρκούν για να 
καλύψουν το ποσό της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης που θεωρείται αναγκαίο, η 
Επιτροπή μπορεί να προτείνει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ασκεί 
τον έλεγχο του προϋπολογισμού, να 
χρηματοδοτηθεί η διαφορά από τις 
χρηματοδοτικές πιστώσεις που είναι 
διαθέσιμες για το Ταμείο για το επόμενο 
έτος..

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ασκεί έλεγχο επί πάσης 
μεταφοράς πιστώσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ από το ένα έτος στο άλλο, πριν 
χορηγήσει απαλλαγή στην Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Τροπολογία: Simon Busuttil

Τροπολογία 132
Άρθρο 15, παράγραφος 1

1. Σε περίπτωση που, τη στιγμή της 
υποβολής μιας πρότασης σύμφωνα με το 
άρθρο 8, οι υπόλοιποι χρηματοδοτικοί πόροι 
που είναι διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο 
έτος για το Ταμείο δεν αρκούν για να 
καλύψουν το ποσό της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης που θεωρείται αναγκαίο, η 
Επιτροπή μπορεί να προτείνει να 

1. Σε περίπτωση που, τη στιγμή της 
υποβολής μιας πρότασης σύμφωνα με το 
άρθρο 8, οι υπόλοιποι χρηματοδοτικοί πόροι 
που είναι διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο 
έτος για το Ταμείο δεν αρκούν για να 
καλύψουν το ποσό της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης που θεωρείται αναγκαίο, η 
διαφορά χρηματοδοτείται από τις 
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χρηματοδοτηθεί η διαφορά από τις 
χρηματοδοτικές πιστώσεις που είναι 
διαθέσιμες για το Ταμείο για το επόμενο 
έτος..

χρηματοδοτικές πιστώσεις που είναι 
διαθέσιμες για το Ταμείο για το επόμενο 
έτος..

Or. en

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 133
Άρθρο 15, παράγραφος 2

2. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρείται 
το συνολικό ετήσιο ανώτατο όριο 
προϋπολογισμού του Ταμείου για το έτος 
της καταστροφής και το επόμενο έτος.

2. Εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, πρέπει 
να τηρείται το συνολικό ετήσιο ανώτατο 
όριο προϋπολογισμού του Ταμείου για το 
έτος της καταστροφής και το επόμενο έτος.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται περιθώριο χειρισμών για την αντιμετώπιση εξαιρετικών καταστάσεων.

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 134
Άρθρο 17, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Σε περίπτωση που δικαιούχο κράτος 
δεν έλαβε προληπτικά μέτρα μετά από 
μείζονα καταστροφή και οι ζημίες που 
προκλήθηκαν από μείζονα καταστροφή θα 
είχαν περιορισθεί ή θα είχαν αποφευχθεί 
εάν είχαν ληφθεί προληπτικά μέτρα, η 
Επιτροπή ζητεί από το δικαιούχο κράτος 
να επιστρέψει το σύνολο ή μέρος της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης που έλαβε.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση από το Ταμείο δεν πρέπει να εμποδίσει - αντίθετα μάλιστα πρέπει να ενθαρρύνει -
τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα είτε για την αποτροπή μειζόνων καταστροφών στο μέλλον είτε 
για τον περιορισμό των συνεπειών τους. Στην περίπτωση που κράτη μέλη δεν έχουν λάβει 
προληπτικά μέτρα - και εφόσον θεωρείται δεδομένο ότι θα μπορούσαν να το είχαν πράξει -, 
πρέπει να επανεξετασθεί η ενίσχυσή τους από το Ταμείο σε περίπτωση μείζονος καταστροφής.
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Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 135
Άρθρο 18, παράγραφος 1

1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εντός 
του ορίου του 0,20% των χρηματοδοτικών 
πόρων που είναι διαθέσιμοι για το 
συγκεκριμένο έτος, το Ταμείο μπορεί να 
χρηματοδοτήσει τα μέτρα προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής 
στήριξης, αξιολόγησης, ελέγχου και 
επιθεώρησης που απαιτούνται για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εντός 
του ορίου του 0,15% των χρηματοδοτικών 
πόρων που είναι διαθέσιμοι για το 
συγκεκριμένο έτος, το Ταμείο μπορεί να 
χρηματοδοτήσει τα μέτρα προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης 
που απαιτούνται για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 53 παράγραφος 2 του 
δημοσιονομικού κανονισμού και σύμφωνα 
με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του εν 
λόγω κανονισμού και των κανόνων 
εφαρμογής του που εφαρμόζονται σε αυτή 
τη μορφή εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 53 παράγραφος 2 του 
δημοσιονομικού κανονισμού και σύμφωνα 
με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του εν 
λόγω κανονισμού και των κανόνων 
εφαρμογής του που εφαρμόζονται σε αυτή 
τη μορφή εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν ιδίως 
εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για να 
βοηθήσουν την Επιτροπή στην αξιολόγηση 
των αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτική ενίσχυση από το Ταμείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ακαθόριστα 
διοικητικά μέτρα, αλλά πρέπει να διοχετεύεται σε μέτρα ανακούφισης από ζημίες που 
προκλήθηκαν από μείζονα καταστροφή. 

Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία 136
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 

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 
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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.

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 καθώς τις 
ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν.

Or. en

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.

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 137
Άρθρο 21

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 
καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2007.
Οι παραπομπές στον καταργούμενο 
κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον 
παρόντα κανονισμό.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 
καταργείται από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι 
παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό 
θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 138
Άρθρο 22

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 
εξακολουθεί να ισχύει για τις αιτήσεις που 
θα έχουν παραληφθεί από την Επιτροπή έως 
και την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 
εξακολουθεί να ισχύει για τις αιτήσεις που 
θα έχουν παραληφθεί από την Επιτροπή έως 
και την ημερομηνία κατάργησής του.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 2012/2002 πρέπει να εφαρμόζεται έως και την ημερομηνία κατάργησής του.

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 139
Άρθρο 23

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η 
Ιανουαρίου 2007. Ο παρών κανονισμός 
είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του 
και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι 
δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και 
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να αρχίζει να ισχύει μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


