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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1) ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Λόγοι για την υποβολή της πρότασης και στόχοι της 

Στην ανακοίνωσή της σχετικά µε τις οικονοµικές προοπτικές, η οποία εκδόθηκε στις 
14 Ιουλίου 20041, η Επιτροπή ζήτησε να αναληφθεί δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
ώστε να υπάρχει κοινή ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που 
οφείλονται σε διάφορα αίτια µε αποτελεσµατικό και συντονισµένο τρόπο. Οι 
σχετικές ενέργειες θα µπορούσαν να καλύπτουν τόσο την αλληλεγγύη όσο και την 
άµεση αντίδραση, µε µέτρα που επιτρέπουν την άµεση ανταπόκριση και την παροχή 
βοήθειας µετά από µεγάλες κρίσεις. Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να 
αναπτυχθεί το σκέλος της αλληλεγγύης στην ολοκληρωµένη προσέγγιση της 
Επιτροπής, ώστε να εξασφαλιστεί η ανταπόκριση σε µεγάλες καταστροφές ή σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, ασχέτως της φύσης 
και της προέλευσής τους. Έχει ως πρότυπο το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΤΑΕΕ)2 µε ταυτόχρονη διεύρυνση του πεδίου δράσης του και µε 
βελτιωµένο επιχειρησιακό µηχανισµό. Το σκέλος που αφορά την προετοιµασία και 
την άµεση ανταπόκριση αναπτύσσεται µέσω συµπληρωµατικής πρότασης για ένα 
«µέσο προετοιµασίας και ταχείας αντίδρασης»3. 

Επιπλέον, το άρθρο 14 του κανονισµού για την ίδρυση του ΤΑΕΕ αναφέρει ότι ο 
κανονισµός θα αναθεωρηθεί έως την 31η ∆εκεµβρίου 2006 το αργότερο. 

• Γενικό πλαίσιο 

Η έκφραση αλληλεγγύης µε τρίτες χώρες σε περιπτώσεις καταστροφών ή έκτακτης 
ανάγκης υπήρξε για πολλά χρόνια µέρος των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ. Το 2002, 
µετά από µεγάλες πληµµύρες που έπληξαν την κεντρική Ευρώπη, δηµιουργήθηκε το 
ΤΑΕΕ µε σκοπό να εξασφαλιστεί η ανταπόκριση σε τέτοια συµβάντα εντός της ΕΕ 
και των χωρών που είχαν αρχίσει τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης. Σήµερα, 
ωστόσο, το ΤΑΕΕ περιορίζεται κυρίως σε µεγάλες φυσικές καταστροφές. Μπορεί να 
χορηγεί στα επιλέξιµα κράτη χρηµατοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους έως 1 
δισεκατοµµύριο ευρώ ετησίως. 

Με τα υπάρχοντα µέσα, η κατάλληλη ανταπόκριση σε επίπεδο ΕΕ σε µεγάλες 
κρίσεις που δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια είναι εξαιρετικά δύσκολη ή ακόµα και 
αδύνατη, όπως αποδείχτηκε σε περιπτώσεις βιοµηχανικών ατυχηµάτων, όπως η 
διαρροή πετρελαίου από το δεξαµενόπλοιο Prestige, ή τροµοκρατικών ενεργειών, 
όπως ο βοµβαρδισµός της Μαδρίτης τον Μάρτιο του 2004. Οµοίως, δεν είναι δυνατό 
υπό τις παρούσες συνθήκες να παρέχεται βοήθεια από το ΤΑΕΕ σε περίπτωση 
σοβαρής κρίσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας – π.χ. µιας πανδηµίας στην 
Ευρώπη, όπως το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδροµο (ΣΟΑΣ), ή ενός ατυχήµατος, 

                                                 
1 COM(2004) 101 
2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2012/2002-EE L 311, 14.11.2002, σ. 3. 
3 COM(2005) 113, 6.4.2005. 
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όπως αυτό στο Τσερνοµπίλ – η οποία θα µπορούσε εύκολα να υπερβεί τις 
ικανότητες ανταπόκρισης των µεµονωµένων κρατών. 

Επιπλέον, το ελάχιστο όριο για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ – που σήµερα αφορά 
άµεσες ζηµίες οι οποίες υπερβαίνουν τα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, σε τιµές του 2002, 
ή το 0,6% του εθνικού ΑΕΕ - είναι υπερβολικά υψηλό. Για το λόγο αυτό, 
περισσότερο από τα δύο τρίτα όλων των αιτήσεων ενίσχυσης από το ΤΑΕΕ που 
υποβλήθηκαν µέχρι τώρα από τα επιλέξιµα κράτη έχουν βασιστεί σε µια εξαίρεση 
για τις αποκαλούµενες «έκτακτες περιφερειακές καταστροφές», αγνοώντας έτσι τους 
λόγους που οδήγησαν στη δηµιουργία του ΤΑΕΕ. Επιπλέον, τα µάλλον ασαφή 
ποιοτικά κριτήρια για τέτοιες εξαιρετικές περιπτώσεις κινητοποίησης του ΤΑΕΕ 
είναι δύσκολο να ισχύσουν στην πράξη, οι δε δηµοσιονοµικοί πόροι στο πλαίσιο 
αυτού του τοµέα περιορίζονται σε µόλις 75 εκατοµµύρια ετησίως. Η κινητοποίηση 
του Ταµείου λόγω του κύριου κριτηρίου («µεγάλη καταστροφή») πρέπει να αποτελεί 
τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. 

• Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα που αφορά η πρόταση 

Η πρόταση βασίζεται στον ισχύοντα κανονισµό για το ΤΑΕΕ, ο οποίος θα 
καταργηθεί αφ’ ης στιγµής τεθούν σε ισχύ οι προτεινόµενοι νέοι κανονισµοί, δηλ. 
από την 1η Ιανουαρίου 2007. Εκτός από την πλήρη αναδιατύπωση των νοµικών 
διατάξεων, τα κύρια χαρακτηριστικά και οι κύριες διαφορές επί της ουσίας είναι οι 
εξής: 

Το γεωγραφικό πεδίο παραµένει αµετάβλητο· περιορίζεται στα κράτη µέλη και στις 
χώρες που διαπραγµατεύονται την προσχώρησή τους στην ΕΕ. Το θεµατικό πεδίο, 
ωστόσο, διευρύνεται ώστε να µην καλύπτει µόνο µεγάλες περιπτώσεις κρίσεων που 
οφείλονται σε φυσικές καταστροφές αλλά και να περιλαµβάνει τις 
βιοµηχανικές/τεχνολογικές καταστροφές, τις απειλές στον τοµέα της δηµόσιας 
υγείας και τις τροµοκρατικές ενέργειες. 

Το Ταµείο εξακολουθεί να περιορίζεται σε «µεγάλες» καταστροφές. Αυτές ορίζονται 
βάσει µιας εν µέρει νέας, διπλής προσέγγισης. 

(1) Όπως συµβαίνει σήµερα, η συνολική άµεση ζηµία άνω ενός απόλυτου ή σχετικού 
ελαχίστου ορίου, ανάλογα µε το ποια από τις δύο τιµές είναι η χαµηλότερη, 
εφαρµόζεται για τη φυσική ζηµία που προκαλείται από καταστροφές, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών παρέµβασης τις οποίες προκαλούν αυτές οι 
καταστροφές. Στην πράξη, µε τον τρόπο αυτό δεν θα καλύπτονται µόνον οι φυσικές 
καταστροφές αλλά και τα βιοµηχανικά ατυχήµατα και οι υλικές ζηµίες που 
προκαλούνται από τροµοκρατικές ενέργειες. Αυτά τα ελάχιστα όρια µειώνονται, 
ωστόσο, από 3 δισεκατοµµύρια ευρώ ή από το 0,6% του ΑΕΕ της πληγείσας χώρας, 
σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ ή στο 0,5% του ΑΕΕ αντίστοιχα. Τα νέα ελάχιστα όρια 
είναι εκείνα που προτάθηκαν από την Επιτροπή το 2002 όταν δηµιουργήθηκε το 
µέσο. 

(2) Θεσπίζεται ένα νέο κριτήριο, το οποίο βασίζεται σε πολιτικές εκτιµήσεις και 
επιτρέπει στην Επιτροπή σε δεόντως αιτιολογηµένες και εξαιρετικές περιπτώσεις να 
χαρακτηρίζει «µεγάλη» µια καταστροφή, ακόµα και εάν δεν πληρούνται τα ποσοτικά 
κριτήρια. Με τον τρόπο αυτό θα καθίσταται δυνατή η κινητοποίηση του Ταµείου σε 
περιπτώσεις κρίσεων ενόσον η φυσική ζηµία θα είναι ακόµα, τη στιγµή της 
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απόφασης, περιορισµένη· µια τέτοια δυνατότητα είναι περισσότερο πιθανή σε 
περιπτώσεις τροµοκρατικών επιθέσεων ή µεγάλων κρίσεων στον τοµέα της 
δηµόσιας υγείας. Η δυνατότητα αυτή θα καθιστά δυνατή την παροχή 
χρηµατοδότησης για τη στήριξη θυµάτων τροµοκρατίας ή για τη διάθεση πόρων για 
τα µέτρα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση απρόβλεπτων κρίσεων στον τοµέα της 
υγείας και θα επιτρέπει έτσι την κάλυψη του κόστους του ιατρικού εξοπλισµού και 
των φαρµακευτικών προϊόντων που καταναλώνονται σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. Το γεγονός αυτό θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την προστασία της ΕΕ 
σε περιπτώσεις πανδηµιών, ιδίως σε περιπτώσεις που έχουν χαρακτηριστεί επισήµως 
ως πανδηµίες γρίπης. Οι τρεις πανδηµίες γρίπης του προηγούµενου αιώνα (το 1918, 
το 1957 και το 1968) κόστισαν τη ζωή εκατοµµυρίων ανθρώπων και προκάλεσαν 
προβλήµατα µεγάλης κλίµακας στις πληγείσες χώρες. Για την αποτελεσµατική 
προστασία της δηµόσιας υγείας θα χρειαστεί ευρεία και ταχεία χρήση εµβολίων και 
αντιικών φαρµάκων. Το ΤΑΕΕ θα µπορούσε να συµβάλει στην κάλυψη του κόστους 
των φαρµάκων αυτών. 

Με την αναθεώρηση του ελαχίστου ορίου, µε την οποία διευρύνεται σηµαντικά η 
επιλεξιµότητα των καταστροφών, καταργείται η συνέχιση της εξαίρεσης για τις 
περιφερειακές καταστροφές, δεδοµένου ότι όλες οι καταστροφές για τις οποίες 
απαιτείται µια ενέργεια ευρωπαϊκής αλληλεγγύης θα ενέπιπταν πλέον στο κανονικό 
πεδίο εφαρµογής. Το στοιχείο αυτό πρέπει να αποτελέσει εγγύηση ότι το ΤΑΕΕ θα 
παραµείνει µέσο για τις µεγάλες καταστροφές, ενώ οι καταστροφές περιφερειακής ή 
τοπικής κλίµακας θα αντιµετωπίζονται απευθείας από τα σχετικά κράτη, σύµφωνα 
µε την αρχή της επικουρικότητας. Η περίπλοκη δηµοσιονοµική διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθείται για την κινητοποίηση του Ταµείου αποτελεί ένα ακόµα λόγο 
για να περιοριστεί η χρήση του στις πλέον σοβαρές περιπτώσεις. Επιπλέον, 
κοινοτικές ενισχύσεις για µικρότερης κλίµακας καταστροφές µπορούν να 
παρέχονται και από άλλα κοινοτικά µέσα. Ωστόσο, ο µηχανισµός υποβολής 
δήλωσης επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταµείου σε πραγµατικά απροσδόκητες και 
εξαιρετικές περιστάσεις. Αυτό το πολιτικό κριτήριο πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο 
σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις και να αξιολογείται από την Επιτροπή, ιδίως σε 
περίπτωση σοβαρών έκτακτων καταστάσεων στον τοµέα της δηµόσιας υγείας ή 
τροµοκρατικών ενεργειών. 

Καινοτοµία αποτελεί το γεγονός ότι η Επιτροπή θα µπορούσε, υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις, να λάβει άµεσα µέτρα αλληλεγγύης καταβάλλοντας προπληρωµή 
ευθύς µόλις το πληγέν κράτος υποβάλει αίτηση ενίσχυσης. Αυτή η προπληρωµή 
αντιµετωπίζεται ως προκαταβολή επί της ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθεί 
µόλις ολοκληρωθούν, αφενός, η εκτίµηση των ζηµιών και, αφετέρου, η 
δηµοσιονοµική διαδικασία. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, το 
κράτος που την υπέβαλε θα πρέπει να επιστρέψει στην Επιτροπή την προκαταβολή. 

Η κινητοποίηση του Ταµείου, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της ισχύουσας 
διαδικασίας, θα ήταν δυνατή µόνον κατόπιν αιτήσεως ενός επιλέξιµου κράτους. 
Βάσει της εκτίµησης της Επιτροπής και της πρότασης που θα υποβάλει στη 
δηµοσιονοµική αρχή για το ύψος της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που πρέπει να 
χορηγηθεί, η δηµοσιονοµική αρχή εγκρίνει αντίστοιχο συµπληρωµατικό 
προϋπολογισµό. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για την καταβολή της 
ενίσχυσης, η οποία ακολουθείται από τη σύναψη συµφωνίας εφαρµογής, βάσει της 
οποίας χορηγείται η ενίσχυση. Η θέσπιση ορισµένων διασφαλίσεων/προθεσµιών θα 
επιτρέψει την ταχύτερη καταβολή της ενίσχυσης. 
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Οι επιλέξιµες ενέργειες θα εξακολουθούν να περιορίζονται σε δηµόσιες ενέργειες 
έκτακτης ανάγκης. Επεκτείνονται ώστε να περιλαµβάνουν την καταβολή 
αποζηµιώσεων στα θύµατα της τροµοκρατίας και την παροχή ιατρικής περίθαλψης 
σε περιπτώσεις κρίσεων στον τοµέα της υγείας. 

Εισάγεται διάταξη σχετικά µε τη διάθεση κονδυλίου τεχνικής υποστήριξης, το οποίο 
θα επέτρεπε στην Επιτροπή την πληρωµή εµπειρογνωµόνων για την αξιολόγηση των 
αιτήσεων. 

• Συνοχή µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης 

Η πρόταση βασίζεται σε υπάρχον µέσο πολιτικής. Με τη διεύρυνση του πεδίου του 
υφιστάµενου Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), και από 
κοινού µε τη συµπληρωµατική νέα πρόταση σχετικά µε ένα µέσο πρόληψης των 
καταστροφών και άµεσης αντίδρασης, καλύπτεται ένα κενό στην ισχύουσα 
νοµοθεσία και καθίσταται δυνατή η ανάληψη συνεκτικής δράσης από την Κοινότητα 
ως αντίδραση σε περιπτώσεις µεγάλων καταστροφών και κρίσεων. Η συνοχή µε 
άλλες κοινοτικές πολιτικές, ιδίως µε την πολιτική συνοχής, εξασφαλίζεται µε 
διάφορες νοµοθετικές διατάξεις, οι οποίες, µεταξύ άλλων, αποκλείουν τη διπλή 
χρηµατοδότηση και απαιτούν το σεβασµό των κανόνων περί δηµοσίων συµβάσεων 
και της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

2) ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

• ∆ιαβουλεύσεις µε τους ενδιαφεροµένους 

Το Ταµείο είναι ουσιαστικά ένας οικονοµικός µηχανισµός ο οποίος αποζηµιώνει 
τους δηµόσιους προϋπολογισµούς για τις ζηµίες που υφίστανται. Εποµένως, τα 
κράτη µέλη είναι οι πιθανοί υποψήφιοι και, κατά συνέπεια, τα άµεσα ενδιαφερόµενα 
µέρη. Τον Μάιο του 2004, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή 
του Ταµείου Αλληλεγγύης. Η έκθεση αυτή, η οποία αναλύει σηµαντικά ζητήµατα 
σχετικά µε τη νέα πρόταση, συζητήθηκε επανειληµµένα µε τα κράτη µέλη στο 
Συµβούλιο, συµπεριλαµβανοµένης ειδικής συνεδρίασης που διοργανώθηκε από την 
οµάδα προϋπολογισµού του Συµβουλίου στην Ιρλανδία. Επιπλέον, οι απόψεις που 
εκφράστηκαν από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πολλές 
περιπτώσεις όταν η Επιτροπή είχε προτείνει την κινητοποίηση του υφιστάµενου 
ΤΑΕΕ, κατέληξαν σε σχετικά αποτελέσµατα, τα οποία λαµβάνονται υπόψη στην 
πρόταση. 

• Συγκέντρωση και χρήση των απόψεων εµπειρογνωµόνων 

∆εν υπήρξε ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες. 

• Αξιολόγηση αντικτύπου 

Η αξιολόγηση αντικτύπου εξηγεί το σκεπτικό βάσει του οποίου αντικαταστάθηκε ο 
ισχύων κανονισµός ΤΑΕΕ µε νέο κανονισµό, τις επιλογές πολιτικής που 
προτείνονται, καθώς και τις συνέπειες αυτών των επιλογών πολιτικής. Η αξιολόγηση 
αφορά ιδίως τους λόγους για τη διεύρυνση του πεδίου του υφιστάµενου ΤΑΕΕ και 
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τις προτεινόµενες αλλαγές των ελαχίστων ορίων επιλεξιµότητας. Ο νέος κανονισµός 
που προτείνεται συγκρίνεται µε σενάριο διατήρησης της υφιστάµενης κατάστασης 
(δηλαδή χωρίς καµία µεταβολή). Ο κύριος κίνδυνος που ενέχει η παρούσα 
κατάσταση έγκειται στο γεγονός ότι η ΕΕ δεν διαθέτει ένα µέσο που θα της 
επιτρέπει να αντιδρά άµεσα σε περιπτώσεις κρίσεων και να εκδηλώνει αλληλεγγύη 
µετά από καταστροφές που δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια. Αυτό ισχύει ιδίως για τις 
συνέπειες τεχνολογικών και βιοµηχανικών καταστροφών, απειλών στον τοµέα της 
δηµόσιας υγείας και τροµοκρατικών επιθέσεων. Όσον αφορά τα κριτήρια 
επιλεξιµότητας του υφιστάµενου ΤΑΕΕ, παρατηρείται αύξηση του αριθµού των 
αιτήσεων ενίσχυσης για µικρότερες περιφερειακές καταστροφές, γεγονός το οποίο 
δηµιουργεί τον κίνδυνο απουσίας της κατάλληλης στοχοθέτησης για τη διάθεση της 
ενίσχυσης αλληλεγγύης, έτσι ώστε αυτή να θεωρείται απλώς ως µια πρόσθετη 
δαπάνη, χωρίς ουσιαστική προστιθέµενη αξία. 

Οι κύριες αναµενόµενες συνέπειες της πρότασης σε σύγκριση µε το σενάριο 
διατήρησης της υφιστάµενης κατάστασης (δηλαδή χωρίς καµία µεταβολή) είναι η 
βελτίωση της δυνατότητας ανταπόκρισης σε επίπεδο ΕΕ σε περιπτώσεις κρίσεων 
εκτός από τις φυσικές καταστροφές. Στο µέλλον, οι ενέργειες αλληλεγγύης θα ήταν 
δυνατές µετά από άλλες περιπτώσεις κρίσεων, όπως οι βιοµηχανικές/τεχνολογικές 
καταστροφές, οι απειλές στον τοµέα της δηµόσιας υγείας και οι τροµοκρατικές 
επιθέσεις. Επιπλέον, µε την επικέντρωση της πολιτικής στις πραγµατικά µεγάλες 
καταστροφές και µε την κατάργηση της επιλεξιµότητας για τις περιφερειακές 
καταστροφές, αναµένεται ότι θα βελτιωθούν η στοχοθέτηση και η 
αποτελεσµατικότητα των µέτρων αλληλεγγύης. 

Ως αποτέλεσµα της αξιολόγησης, προτείνεται να βελτιωθούν οι δυνατότητες 
αντίδρασης της ΕΕ για την αντιµετώπιση µεγάλων κρίσεων µε την έκδοση νέου 
κανονισµού για το Ταµείο Αλληλεγγύης. Το νέο αυτό νοµικό µέσο πρέπει µεν να 
επικεντρώνεται στο υφιστάµενο Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΤΑΕΕ), αλλά και να διαθέτει ένα ευρύτερο πεδίο και να εστιάζεται στις µεγάλες 
καταστροφές και τις καταστάσεις κρίσεων. 

Η Επιτροπή εκπόνησε αξιολόγηση αντικτύπου, η οποία περιλαµβάνεται στο 
πρόγραµµα εργασίας. Η σχετική έκθεση δηµοσιεύεται στον ιστοχώρο InfoRegio της 
Επιτροπής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm 

3) ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης 

Η προτεινόµενη δράση συνεχίζει και διευρύνει αυτήν του υφιστάµενου ΤΑΕΕ µε τη 
χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στα κράτη µέλη και στις χώρες που 
διαπραγµατεύονται την προσχώρησή τους στην ΕΕ σε περίπτωση µεγάλων 
καταστροφών ή κρίσεων. 

• Νοµική βάση 
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∆εδοµένου ότι η πρόταση καλύπτει ενέργειες οι οποίες πραγµατοποιούνται τόσο στα 
κράτη µέλη όσο και στις υποψήφιες χώρες, απαιτείται διπλή νοµική βάση, δηλαδή, 
το άρθρο 159 παράγραφος 3 και το άρθρο 181α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ. 

Το άρθρο 159 χρησιµοποιήθηκε ως νοµική βάση για τον ισχύοντα κανονισµό ΤΑΕΕ 
όσον αφορά τα κράτη µέλη. Το σκεπτικό για την υποβολή της νέας πρότασης 
παραµένει αµετάβλητο, παρόλο που διευρύνεται το υλικό πεδίο εφαρµογής της. Το 
άρθρο 159, εποµένως, εξακολουθεί να αποτελεί την κατάλληλη νοµική βάση. Με το 
άρθρο 181 ΕΚ, η συνθήκη της Νίκαιας εισήγαγε µια συγκεκριµένη νοµική διάταξη 
για την οικονοµική και χρηµατοδοτική συνεργασία µε τρίτες χώρες, η οποία, κατά 
την άποψη της Επιτροπής, αποτελεί την κατάλληλη νοµική βάση για τις 
προτεινόµενες ενέργειες χρηµατοδότησης του Ταµείου όσον αφορά τις υποψήφιες 
χώρες. ∆εδοµένου ότι υπάρχει πλέον συγκεκριµένη νοµική βάση, πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί αυτή αντί του άρθρου 308 της συνθήκης ΕΚ που είχε 
χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν. 

• Αρχή της επικουρικότητας 

Η αρχή της επικουρικότητας ισχύει στο βαθµό που η πρόταση δεν εµπίπτει στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. 

Οι στόχοι της πρότασης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθµό 
από τα κράτη µέλη για τους ακόλουθους λόγους. 

Μολονότι οι ισχύουσες συµφωνίες περί αµοιβαίας βοήθειας µεταξύ των 
µεµονωµένων κρατών είναι σε ορισµένες περιπτώσεις πολύ αποτελεσµατικές όσον 
αφορά την αποστολή εξοπλισµού ή οµάδων επέµβασης που χρειάζονται επειγόντως, 
για εκείνο το είδος µεγάλων καταστροφών που αφορά η παρούσα πρόταση, είναι 
επίσης αναγκαία η χρηµατοδοτική αλληλεγγύη, για την οποία δεν υφίσταται κανένας 
αποτελεσµατικός µηχανισµός µεταξύ των κρατών µελών. Η πιθανή δηµοσιονοµική 
επιβάρυνση είναι τόσο επαχθής, ώστε δεν µπορεί να την αναλάβει κανένα κράτος 
µέλος µόνο του· µπορεί µόνο να κατανεµηθεί ισόρροπα µεταξύ του συνόλου των 
κρατών µελών. Έχοντας συνειδητοποιήσει αυτό το γεγονός, τα κράτη µέλη 
δηµιούργησαν το 2002 το υφιστάµενο Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Η δράση σε κοινοτικό επίπεδο θα συµβάλει σε µεγαλύτερο βαθµό στην επιτυχία των 
στόχων της πρότασης για τους ακόλουθους λόγους: 

Το νέο Ταµείο έχει δηµιουργηθεί µε συγκεκριµένο σκοπό να χορηγεί χρηµατοδοτική 
συνδροµή στα κράτη µέλη και στις επιλέξιµες υποψήφιες χώρες, ώστε να είναι σε 
θέση να ανταποκρίνονται σε περιπτώσεις µεγάλων κρίσεων, όταν οι δικές τους 
δυνατότητες δεν αρκούν για να ανταποκρίνονται κατάλληλα και αποτελεσµατικά. Το 
Ταµείο µπορεί να ενεργοποιείται µόνο κατόπιν αιτήµατος µιας επιλέξιµης χώρας και 
λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τις διοικητικές, υλικές και οικονοµικές 
προσπάθειες που καταβάλλει η αιτούσα χώρα µε σκοπό να ανταποκριθεί στις 
καταστάσεις κρίσης. Για την κινητοποίηση του Ταµείου απαιτείται η συγκατάθεση 
του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, που εκφράζουν έτσι την οικονοµική 
αλληλεγγύη της Κοινότητας και των κρατών µελών ως συνόλου, λαµβάνοντας 
συγχρόνως υπόψη τις δυνατότητες της πληγείσας χώρας να αντιµετωπίσει τη 
συγκεκριµένη κατάσταση µε τα οικονοµικά µέσα που η ίδια διαθέτει. 
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Κατά συνέπεια, η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας. 

• Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους 
λόγους. 

Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα δικαιούχα κράτη περιορίζονται στο απολύτως 
ελάχιστο και είναι ανάλογες µε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την οποία 
παρέχεται η ενίσχυση. Η χορήγηση της ενίσχυσης πραγµατοποιείται µε 
αποκλειστική ευθύνη των αρχών του δικαιούχου κράτους. Συγκεκριµένα, 
προκαταβάλλεται το πλήρες ποσό της ενίσχυσης. Εκτός από τη σύναψη συµφωνίας 
εφαρµογής µεταξύ του δικαιούχου κράτους και της Επιτροπής, δεν υπάρχει καµία 
υποχρέωση προγραµµατισµού ή επίσηµες διαδικασίες παρακολούθησης και 
λογοδοσίας. Το δικαιούχο κράτος, εντούτοις, οφείλει να υποβάλει έκθεση που να 
δικαιολογεί τη χρήση της χρηµατοδοτικής βοήθειας, συµπεριλαµβανοµένου 
απολογισµού κατά την περάτωση της ενέργειας. 

332Ο διοικητικός φόρτος για τις κοινοτικές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 
είναι εποµένως εξαιρετικά περιορισµένος και δεν υπερβαίνει αυτό που απαιτείται 
ώστε να µπορέσει η Επιτροπή να ανταποκριθεί στις γενικές της ευθύνες για την 
εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισµού. 

• Επιλογή νοµικών µέσων 

3Προτεινόµενα νοµικά µέσα: η πρόταση αντικαθιστά ισχύοντα κανονισµό και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να έχει επίσης τη µορφή κανονισµού. 

3Άλλα νοµικά µέσα δεν θα ήταν επαρκή επειδή ο στόχος µπορεί να επιτευχθεί µόνο 
µέσω µιας άµεσα εφαρµόσιµης νοµικής πράξης. 

4) ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η πρόταση παραµένει σύµφωνη µε το υφιστάµενο Ταµείο Αλληλεγγύης καθώς 
προβλέπει την παροχή, αφενός, οικονοµικής ενίσχυσης για την άµεση 
αποκατάσταση των ζηµιών και, αφετέρου, βοήθειας στα θύµατα της τροµοκρατίας 
κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους ή υποψήφιας χώρας. Η Επιτροπή προτείνει να 
περιληφθεί το Ταµείο στον τίτλο 3 «Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη» 
του δηµοσιονοµικού πλαισίου 2007-2013, ως ένα από τα µέσα που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ. Με τις 
διαδικασίες που προτείνονται διατηρούνται οι ισχύουσες ρυθµίσεις σχετικά µε τη 
συµµετοχή της δηµοσιονοµικής αρχής στην εκταµίευση των πόρων, καθώς και ο 
διαχωρισµός πόρων για σαφώς καθορισµένες ενέργειες αλληλεγγύης. Οι αδιάθετες 
πιστώσεις δεν θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για άλλους σκοπούς ή για το 
«µηχανισµό ανακατανοµής των πόρων» που πρότεινε η Επιτροπή.  

Για να µπορεί να υπάρχει ταχύτερη αντίδραση σε σχέση µε το υφιστάµενο ΤΑΕΕ, 
γίνεται πρόβλεψη για ένα µηχανισµό µέσω του οποίου, υπό ορισµένες συνθήκες, θα 
µπορεί κατόπιν σχετικής αιτήσεως να καταβάλλεται ως «άµεση αλληλεγγύη» 
προκαταβολή 5% του προβλεπόµενου ποσού των επιλέξιµων ενεργειών, η οποία, 
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όµως, δεν θα µπορεί να υπερβαίνει τα 5 εκατοµµύρια ευρώ. Σε αυτήν την 
περίπτωση, οι διαθέσιµες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων θα πρέπει να 
µεταφερθούν στα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισµού και να µεταφερθούν εκ 
νέου µόλις εγκριθεί η αίτηση και τεθεί σε εφαρµογή ο διορθωτικός προϋπολογισµός. 
Αυτή η προπληρωµή θα αντιµετωπιζόταν ως προκαταβολή επί της ενίσχυσης που θα 
χορηγηθεί µόλις ολοκληρωθούν η αξιολόγηση και η διαδικασία του 
προϋπολογισµού. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, η προκαταβολή θα 
πρέπει να επιστραφεί στην Επιτροπή. 

Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο που προβλέπεται για το Ταµείο είναι επίσης ανάλογο µε 
αυτό του υφιστάµενου Ταµείου Αλληλεγγύης, µε ετήσιο ποσό ενός δισεκατοµµυρίου 
ευρώ (σε τρέχουσες τιµές). Όπως συµβαίνει σήµερα, την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, 
τουλάχιστον το ένα τέταρτο αυτού του ετήσιου ποσού θα παραµένει διαθέσιµο για 
την κάλυψη αναγκών που θα µπορούσαν να προκύψουν έως το τέλος του έτους. 

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Απλούστευση 

511Η πρόταση προβλέπει την απλούστευση της νοµοθεσίας. 

Η δράση αλληλεγγύης ως ανταπόκριση σε καταστάσεις µεγάλων κρίσεων, ασχέτως 
της προέλευσης ή της αιτίας τους, θα καλυπτόταν από ένα ενιαίο χρηµατοδοτικό 
µέσο. 

• Κατάργηση της ισχύουσας νοµοθεσίας 

Η έκδοση της πρότασης θα έχει ως συνέπεια την κατάργηση ισχύουσας νοµοθεσίας. 

• Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος 

531Η πρόταση περιλαµβάνει ρήτρα επανεξέτασης. 

532Η πρόταση περιλαµβάνει ρήτρα αναθεώρησης.
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2005/0033 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την ίδρυση του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 159 παράγραφος 
3 και το άρθρο 181α παράγραφος 2, 

την πρόταση της Επιτροπής4, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής5, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών6, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης7, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(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. 

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

(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 

                                                 
4 ΕΕ C της , σ. . 
5 ΕΕ C της , σ. . 
6 ΕΕ C της , σ. . 
7 ΕΕ C της , σ. . 
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κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2012 /2002 του Συµβουλίου8, 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. 

(4) Η παρούσα δράση προτείνεται ως συµπλήρωµα στις προσπάθειες των σχετικών 
κρατών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συνέπειες µιας καταστροφής ή µιας κρίσης 
είναι τόσο δριµείες, ώστε τα κράτη αυτά να µην µπορούν να αντιµετωπίσουν την 
κατάσταση µόνα τους µε τα µέσα που διαθέτουν. ∆εδοµένου ότι αυτός ο στόχος δεν 
µπορεί να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό από τα κράτη µέλη, λόγω των 
διαστάσεων της δράσης, και δύναται, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό 
επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων του. 

(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. 

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

(7) Η κοινοτική βοήθεια πρέπει να λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τις προσπάθειες των 
πληγέντων κρατών και να χρησιµοποιείται για την κάλυψη µέρους των δηµοσίων 
δαπανών που έχουν αναληφθεί για τη χρηµατοδότηση των άµεσων ενεργειών 
έκτακτης ανάγκης µετά από µια µεγάλη καταστροφή. 

(8) Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η κοινοτική ενίσχυση πρέπει να 
χορηγείται µόνον κατόπιν αίτησης του πληγέντος κράτους. Η Επιτροπή πρέπει να 
εξασφαλίζει την ισότιµη µεταχείριση των αιτήσεων που υποβάλλουν τα σχετικά 
κράτη. 

(9) Τα αιτούντα κράτη µπορεί να έχουν άµεση ανάγκη χρηµατοδοτικής βοήθειας 
προκειµένου να καλύψουν τις δαπάνες για τις πιο επείγουσες ενέργειες διάσωσης. Για 
το λόγο αυτό, εφόσον ένα αιτούν κράτος υποβάλει σχετικό αίτηµα, πρέπει να 
προκαταβληθεί µέρος της βοήθειας µόλις γίνει δεκτή η σχετική αίτηση. 

                                                 
8 Ε L 311 της 14.11.2002, σ. 3. 
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(10) Απαιτείται χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
αντίδρασης της Κοινότητας σε περίπτωση που ενσκήψουν αρκετές µεγάλες 
καταστροφές κατά το ίδιο έτος. 

(11) Είναι σκόπιµο να προβλέπονται ταχείες διαδικασίες λήψης απόφασης, ώστε ειδικοί 
χρηµατοδοτικοί πόροι να µπορούν να δεσµεύονται και να κινητοποιούνται το 
ταχύτερο δυνατόν. Οι διοικητικές διαδικασίες πρέπει να προσαρµοστούν αναλόγως 
και να περιοριστούν στο απολύτως απαραίτητο. Προς το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή έχουν συνάψει διοργανική συµφωνία για 
τη χρηµατοδότηση του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης9. 

(12) 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. Εποµένως, πρέπει να τίθεται προθεσµία για τη χρήση της 
παρεχόµενης χρηµατοδοτικής βοήθειας. 

(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 10, (εφεξής «ο δηµοσιονοµικός κανονισµός»). 

(14) Οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού δεν πρέπει να 
λαµβάνουν χρηµατοδοτική βοήθεια από άλλα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα. Σε 
περίπτωση που παρέχεται χρηµατοδοτική βοήθεια για µια ενέργεια από κοινοτικά ή 
διεθνή χρηµατοδοτικά µέσα µε σκοπό την αποζηµίωση ειδικών ζηµιών, η εν λόγω 
ενέργεια δεν πρέπει, για τον ίδιο σκοπό, να λαµβάνει βοήθεια βάσει του παρόντος 
κανονισµού. 

(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. 

(16) Απαιτείται η µέγιστη δυνατή διαφάνεια στη διάθεση της χρηµατοδοτικής βοήθειας της 
Κοινότητας, καθώς επίσης και ο κατάλληλος έλεγχος της χρήσης των πόρων. 

(17) Πρέπει να προβλέπεται η υποχρέωση των δικαιούχων κρατών να δικαιολογούν τη 
χρήση κάθε βοήθειας που λαµβάνουν. 

(18) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα δηµοσιονοµικών πόρων 
για τη δράση αλληλεγγύης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού κατά το έτος στο 
οποίο ενέσκηψε µια καταστροφή, πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα διάθεσης 
συµπληρωµατικών ενισχύσεων από τις πιστώσεις του εποµένου έτους. 

                                                 
9 Λεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα. 
10 Ε L 248 της 16.9.2002, σ. 1. 
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(19) Είναι αναγκαίο να προβλέπεται ότι τα αρµόδια κοινοτικά όργανα είναι σε θέση να 
φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε το δηµοσιονοµικό έλεγχο. 

(20) Πρέπει να επιστρέφεται η βοήθεια για την κάλυψη δαπανών οι οποίες στη συνέχεια 
ανακτώνται από τρίτους ή η βοήθεια που δεν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον 
παρόντα κανονισµό ή που κατεβλήθη καθ’ υπέρβαση της τελικής εκτίµησης των 
ζηµιών. 

(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. 

(22) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 πρέπει να καταργηθεί από την ηµεροµηνία 
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. Οι διατάξεις του πρέπει, ωστόσο, να 
εξακολουθούν να ισχύουν για οποιαδήποτε αίτηση υποβληθεί πριν από την εν λόγω 
ηµεροµηνία. 

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

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

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». 

2. Ο παρών κανονισµός καθορίζει κανόνες σχετικά µε τις ενέργειες του Ταµείου όσον 
αφορά τους παρακάτω τοµείς: 

(α) φυσικές καταστροφές· 

(β) βιοµηχανικές και τεχνολογικές καταστροφές· 

(γ) καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη δηµόσια υγεία· 

(γ) τροµοκρατικές ενέργειες. 

Άρθρο 2 

Μεγάλες καταστροφές 

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

Άρθρο 3 

Ενέργειες αλληλεγγύης 

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

Κατόπιν αιτήµατος επιλέξιµου κράτους 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. 

2. Για µια συγκεκριµένη καταστροφή, ένα κράτος µπορεί να λάβει µόνο µία µη 
επιστρεπτέα ενίσχυση. 

Άρθρο 4 

Επιλέξιµες ενέργειες 

Η χρηµατοδοτική βοήθεια που παρέχεται δυνάµει του παρόντος κανονισµού χορηγείται µόνο 
για ενέργειες, εφεξής «επιλέξιµες ενέργειες», οι οποίες πραγµατοποιούνται από τις δηµόσιες 
αρχές του σχετικού κράτους ή από οργανισµούς που ενεργούν προς εξυπηρέτηση του 
δηµοσίου συµφέροντος, και οι οποίες ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

(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· 

(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. 

(γ) εφαρµογή προσωρινών µέτρων στέγασης και χρηµατοδότηση υπηρεσιών διάσωσης 
µε σκοπό την κάλυψη των άµεσων αναγκών του σχετικού πληθυσµού· 

(δ) βασικές ενέργειες έκτακτης ανάγκης για την άµεση διασφάλιση των υποδοµών 
πρόληψης· 

(ε) µέτρα για την άµεση προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς· 

(στ) βασικές ενέργειες έκτακτης ανάγκης για τον άµεσο καθαρισµό των περιοχών που 
επλήγησαν από την καταστροφή· 
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(ζ) ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη προς τα άµεσα θύµατα 
τροµοκρατικών ενεργειών και τα µέλη των οικογενειών τους. 

Άρθρο 5 

Aιτήσεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 6 

Προκαταβολή επί της χρηµατοδότησης 
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1. Αµέσως µετά την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1, η Επιτροπή µπορεί να εκδώσει απόφαση για τη χορήγηση προκαταβολής επί της 
χρηµατοδότησης για τις πλέον επείγουσες επιλέξιµες ενέργειες και να καταβάλει την 
προκαταβολή στο ενδιαφερόµενο κράτος σε µία δόση χωρίς καθυστέρηση. 

Το πρώτο εδάφιο ισχύει µόνο σε περίπτωση που η αίτηση περιλαµβάνει ρητό αίτηµα 
για χορήγηση προκαταβολής επί της χρηµατοδότησης. 

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

Άρθρο 7 

Καθορισµός του ύψους της οικονοµικής βοήθειας 

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

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

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

Κάθε προκαταβολή επί της χρηµατοδότησης που έχει καταβληθεί σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 επιστρέφεται στην Επιτροπή εντός τριών µηνών από την 
ηµεροµηνία της σχετικής κοινοποίησης. 

Άρθρο 8 

∆ιαδικασία του προϋπολογισµού 

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. 

Οι εν λόγω προτάσεις περιλαµβάνουν τα εξής: 

(α) την εκτίµηση που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2, 
µαζί µε περίληψη των πληροφοριών στις οποίες βασίζεται η εκτίµηση αυτή· 

(β) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1· 
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(γ) αιτιολόγηση των προτεινόµενων ποσών. 

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

Άρθρο 9 

Καταβολή και χρήση της βοήθειας 

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. 

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. 

Άρθρο 10 

Εφαρµογή της συµφωνίας για τη χορήγηση οικονοµικής βοήθειας 

1. Η Επιτροπή και το δικαιούχο κράτος συνάπτουν, σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες 
συνταγµατικές, θεσµικές, νοµικές ή οικονοµικές διατάξεις του εν λόγω κράτους και 
της Κοινότητας, συµφωνία εφαρµογής για την απόφαση χορήγησης της βοήθειας. 

Η συµφωνία ορίζει ειδικότερα τον τύπο και τη γεωγραφική θέση των ενεργειών που 
προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν. 

2. Η Επιτροπή µεριµνά ώστε οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συµφωνίες 
εφαρµογής να είναι οι ίδιες για όλα τα δικαιούχα κράτη. 

3. Το δικαιούχο κράτος επιλέγει τις επιµέρους ενέργειες και καταβάλλει την 
οικονοµική βοήθεια σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, την απόφαση για την 
καταβολή της βοήθειας και τη συµφωνία. 

Η αρµοδιότητα αυτή ασκείται µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας Επιτροπής για 
την εφαρµογή του γενικού προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του κανονισµού (EΚ)° αριθ. 1605/το 2002, εφεξής «ο 
δηµοσιονοµικός κανονισµός», ο οποίος εφαρµόζεται για επιµερισµένη ή 
αποκεντρωµένη διαχείριση. 

Άρθρο 11 

Χρηµατοδότηση των ενεργειών 
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1. Οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται, εν όλω ή εν µέρει, στο πλαίσιο συµφωνίας 
εφαρµογής, δεν λαµβάνουν χρηµατοδότηση από οποιοδήποτε άλλο κοινοτικό ή 
διεθνές χρηµατοδοτικό µέσο. 

Το δικαιούχο κράτος εξασφαλίζει τη συµµόρφωση µε την πρώτη υποπαράγραφο. 

2. Τα δικαιούχα κράτη διεκδικούν οποιαδήποτε ενδεχόµενη αποζηµίωση από τρίτους. 

Άρθρο 12 

Συµβατότητα µε άλλες νοµικές πράξεις 

Οι ενέργειες που λαµβάνουν χρηµατοδοτική ενίσχυση από το Ταµείο πρέπει να είναι 
σύµφωνες προς τις διατάξεις της συνθήκης και των πράξεων που θεσπίζονται δυνάµει αυτής, 
προς τις πολιτικές και τα µέτρα της Κοινότητας, καθώς και προς τα µέσα προενταξιακής 
βοήθειας. 

Άρθρο 13 

Τελική έκθεση και κλείσιµο 

1. Το αργότερο έξι µήνες µετά από το τέλος της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2, το δικαιούχο κράτος υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε τη 
χρηµατοδοτική εκτέλεση της επιδότησης, µε δήλωση που δικαιολογεί τις δαπάνες, 
και αναφέρει κάθε άλλη πηγή χρηµατοδότησης που έλαβε για τις σχετικές ενέργειες. 

Στην έκθεση αναφέρονται τα προληπτικά µέτρα που αποφασίστηκαν και 
εξετάστηκαν από το κράτος δικαιούχο προκειµένου να µειωθεί το µέγεθος των 
ζηµιών και να αποφευχθεί, στο µέτρο του δυνατού, η επανάληψη παρόµοιων 
καταστροφών. 

2. Το αργότερο έξι µήνες αφότου παραλάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται 
δυνάµει της παραγράφου 1, η Επιτροπή προβαίνει στο κλείσιµο της παρέµβασης του 
Ταµείου. 

Άρθρο 14 

Χρήση του ευρώ 

Οι αιτήσεις, οι αποφάσεις για τη χορήγηση οικονοµικής βοήθειας, οι συµφωνίες εφαρµογής 
και οι εκθέσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά 
έγγραφα, εκφράζουν όλα τα ποσά σε ευρώ. 

Άρθρο 15 

Χρηµατοδοτικό έλλειµµα 

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 
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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.. 

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

Άρθρο 16 

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος από τις κοινοτικές υπηρεσίες 

Το δικαιούχο κράτος εξασφαλίζει ότι όλες οι αποφάσεις χρηµατοδότησης που εγκρίθηκαν 
σύµφωνα µε τη συµφωνία εφαρµογής που προβλέπεται στο άρθρο 10, και όλες οι συµφωνίες 
και οι συµβάσεις που προκύπτουν από τις εν λόγω αποφάσεις χρηµατοδότησης, προβλέπουν 
τη διενέργεια ελέγχων από την Επιτροπή, µέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης 
της Απάτης (OLAF), καθώς και τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από την Επιτροπή ή το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες. 

Άρθρο 17 

Ανάκτηση ποσών 

1. Σε περιπτώσεις όπου το ποσό της συνολικής άµεσης ζηµίας είναι τουλάχιστον 10% 
χαµηλότερο από το κατ’ εκτίµηση ποσό που αναφέρεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο (α), η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από το δικαιούχο κράτος 
να επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που έλαβε. 

2. Σε περίπτωση που ένα δικαιούχο κράτος δεν συµµορφωθεί µε το άρθρο 10 
παράγραφος 3, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από το δικαιούχο κράτος να 
επιστρέψει το σύνολο ή µέρος της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που έλαβε. 

3. Πριν από την έκδοση απόφασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 ή 2, η Επιτροπή 
προβαίνει σε κατάλληλη εξέταση της περίπτωσης και, ειδικότερα, θέτει στο 
δικαιούχο κράτος συγκεκριµένη προθεσµία, εντός της οποίας µπορεί να υποβάλει τα 
σχόλιά του. 

4. Κάθε ποσό το οποίο αποτελεί αντικείµενο απαίτησης ως αχρεωστήτως καταβληθέν, 
επιστρέφεται στην Επιτροπή. Τόκοι υπερηµερίας µπορεί να χρεωθούν επί των ποσών 
που δεν έχουν επιστραφεί σύµφωνα µε το δηµοσιονοµικό κανονισµό. 

Άρθρο 18 

Τεχνική βοήθεια µε πρωτοβουλία της Επιτροπής 

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 
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τεχνικής στήριξης, αξιολόγησης, 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 περιλαµβάνουν ιδίως εκθέσεις εµπειρογνωµόνων για να 
βοηθήσουν την Επιτροπή στην αξιολόγηση των αιτήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 5 
παράγραφος 2. 

2. Σε περίπτωση που προβλέπεται συµβολή από το Ταµείο, η Επιτροπή εκδίδει 
απόφαση για τις ενέργειες που απαριθµούνται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1. 

Άρθρο 19 

Ετήσια Έκθεση 

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

Άρθρο 20 

Επανεξέταση 

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
επανεξετάζουν τον παρόντα κανονισµό, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2013, το αργότερο. 

Άρθρο 21 

Κατάργηση 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2007. 

Οι παραποµπές στον καταργούµενο κανονισµό θεωρούνται ως παραποµπές στον παρόντα 
κανονισµό. 

Άρθρο 22 

Μεταβατική διάταξη 

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



 

EL 21   EL 

Άρθρο 23 

Έναρξη ισχύος 

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. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 

1. NAME OF THE PROPOSAL : 

Proposal for a REGULATION of the European Parliament and of the Council 
establishing the European Union Solidarity Fund 

2. ABM / ABB FRAMEWORK 

Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities: 

Citizenship, Freedom, Security and Justice 

3. BUDGET LINES 

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative 
assistance lines (ex- B.A lines)) including headings : 

Three budget lines under heading 3 

For Administrative Management: 13 01 04 04 

For Member States: 13 06 01 

For Candidate countries: 13 06 02 

3.2. Duration of the action and of the financial impact: 

Indeterminate, with the possibility of using up to EUR 1000 million per year in 
current prices to be made available on a case by case basis by the budgetary authority 
in the event of major disasters upon proposal from the Commission of an amending 
budget 

Up to 0.2% of any grant paid under the EUSF may be used for Technical Assistance 
under 13 01 04 04. 

Up to 5% of the estimated costs of eligible operation claimed in the application - but 
no more than € 5 million in each case – may be granted as advance funding upon 
request of the affected Member State. In this case, available Commitment 
Appropriations would have to be transferred to either 13 06 01 or 13 06 02 and re-
transferred once the application has been approved and the amending budget 
becomes effective. The Member State would have to repay the advance payment if 
the application is not approved. 

3.3. Budgetary characteristics (add rows if necessary): 
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Budget line Type of expenditure New EFTA 
contribution 

Contributions 
from applicant 

countries 

Heading in 
financial 

perspective 

13 01 04 04 Non-
comp 

Non 
Diff Yes No No No 3 

13 06 01 Non-
comp 

Diff11  NO NO NO No 3 

13 06 02 Non-
comp 

Diff  NO NO NO No 3 

4. SUMMARY OF RESOURCES 

4.1. Financial Resources 

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA) 

EUR million (to 3 decimal places) 

 

Expenditure type 

Section 
no. 

  

Year 
n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

n + 5 
and 
later 

 

Total 

Operational expenditure12         
Commitment 
Appropriations (CA) 8.1 a p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Payment Appropriations 
(PA) 

 b p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Administrative expenditure within reference amount13     
Technical & 
administrative assistance 
(NDA) 

8.2.4 c 
p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

TTOOTTAALL  RREEFFEERREENNCCEE  AAMMOOUUNNTT                

Commitment 
Appropriations 

 a+c p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Payment 
Appropriations 

 b+c p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

                                                 
11 Differentiated appropriations 
12 Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned. 
13 Expenditure within article xx 01 04 of Title xx. 
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Administrative expenditure not included in reference amount14   
Human resources and 
associated expenditure 
(NDA) 

8.2.5 d 
0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216  

Administrative costs, other 
than human resources and 
associated costs, not 
included in reference amount 
(NDA) 

8.2.6 e 

       

Total indicative financial cost of intervention 

TOTAL CA including 
cost of Human 
Resources 

 a+c
+d+

e 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

TOTAL PA including 
cost of Human 
Resources 

 b+c
+d+

e 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Co-financing details 

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify 
which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below 
(additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-
financing): 

EUR million (to 3 decimal places) 

Co-financing body 

 
 

Year 
n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

n + 5 
and 
later 

 

Total 

…………………… f        

TOTAL CA including co-
financing 

a+c
+d+
e+f 

       

4.1.2. Compatibility with Financial Programming 

X The proposal is compatible with existing financial programming. 

X The proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial 
perspective. 

X The proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional 
Agreement15 (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective). 

4.1.3. Financial impact on Revenue 

X The proposal has no financial implications on revenue 

                                                 
14 Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05. 
15 See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement. 
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 Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows: 

NB: All details and observations relating to the method of calculating the effect on 
revenue should be shown in a separate annex. 

EUR million (to one decimal place) 

  Situation following action 

Budget line Revenue 

Prior to
action 

[Year 
n-1] 

[Yea
r n] 

[n+1] [n+2] [n+3
] 

[n+4] [n+5]
16 

a) Revenue in absolute terms         

b) Change in revenue  ∆       

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate number 
of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.) 

4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see 
detail under point 8.2.1. 

  

 

Annual requirements 

 

Year n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

 

n + 5 
and 
later 

Total number of 
human resources 

2 2 2 2 2 2 

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES 

Details of the context of the proposal are required in the Explanatory Memorandum. 
This section of the Legislative Financial Statement should include the following specific 
complementary information: 

5.1. Need to be met in the short or long term 

See Explanatory Memorandum 

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with 
other financial instruments and possible synergy 

See Explanatory Memorandum 

                                                 
16 Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years 
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5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context 
of the ABM framework 

5.4. Method of Implementation (indicative) 

Show below the method(s)17 chosen for the implementation of the action. 

Shared management with Member states 

Decentralised management with third countries (candidate countries negotiating 
accession to the Union) 

6. MONITORING AND EVALUATION 

Monitoring and evaluation are limited to reflect the character of the instrument and in 
order not to impose undue burdens on national administrations in the event of a 
major disaster. However, monitoring visits around mid-term of the implementation 
of the grant are foreseen for selected cases. 

ANTI-FRAUD MEASURES 

The proposal foresees that control and audit measures are to be carried out by the beneficiary 
state on the basis of a risk analysis. The beneficiary State has to present a report to the 
Commission on the financial execution of the grant, together with a statement justifying the 
expenditure and indicating any other source of funding received for the operations concerned. 
The proposal foresees the possibility of audits by Community bodies in accordance with the 
Financial Regulation. 

7. DETAILS OF RESOURCES 

7.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost 

                                                 
17 If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" 

section of this point 
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Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places) 

Year n Year n+1 Year n+2 Year n+3 Year n+4 Year n+5 
and later 

TOTAL (Headings 
of 
Objectives, 
actions and 
outputs 
should be 
provided) 

Typ
e of 
outp

ut 

Av
. 

co
st No. 

outp
uts 

Tot
al 
cos
t 

No. 
outp
uts 

Tot
al 
cos
t 

No. 
outp
uts 

Tot
al 
cos
t 

No. 
outp
uts 

Tot
al 
cos
t 

No. 
outp
uts 

Tot
al 
cos
t 

No. 
outp
uts 

Tot
al 
cos
t 

No. 
outp
uts 

Tot
al 
cos
t 

OPERATIO
NAL 
OBJECTIV
E No.1 
18……… 

                

 Action 1                 

 - Output 1                 

 - Output 2                 

Action 2                 

 - Output 1                 

Sub-total 
Objective 1 

                

OPERATIO
NAL 
OBJECTIV
E No.2 1 

                

 Action 1                 

 - Output 1                 

Sub-total 
Objective 2 

                

OPERATIO
NAL 
OBJECTIV
E No.n 1 

                

Sub-total 
Objective n 

                

TOTAL 
COST 

                

                                                 
18 As described under Section 5.3 
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7.2. Administrative Expenditure 

7.2.1. Number and type of human resources 

Types of 
post 

 Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional 
resources (number of posts/FTEs) 

  Year n Year n+1 Year n+2 Year n+3 Year n+4 Year n+5 

A*/AD 2 2 2 2 2 2 Officials 
or 

temporary 
staff19 

(XX 01 
01) 

B*, 
C*/AST 

      

Staff financed20 by 
art. XX 01 02 

      

Other staff21 
financed by art. XX 
01 04/05 

      

TOTAL 2 2 2 2 2 2 

7.2.2. Description of tasks deriving from the action 

Assessment of applications, preparation of grant decisions, monitoring and closure of 
assistance 

7.2.3. Sources of human resources (statutory) 

Two statutory posts currently allocated to the management of the programme  

7.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – 
Expenditure on administrative management) 

EUR million (to 3 decimal places) 

Budget line 

(number and heading) 

13 01 04 04, heading 3 

Year 
n 

Year 
n+1 

Year 
n+2 

Year 
n+3 

Year 
n+4 

Year 
n+5  

and 
later 

TOTAL 

1 Technical and administrative 
assistance (including related staff costs)        

 Executive agencies22        

                                                 
19 Cost of which is NOT covered by the reference amount 
20 Cost of which is NOT covered by the reference amount 
21 Cost of which is included within the reference amount 
22 Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) 

concerned. 
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 Other technical and administrative 
assistance p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

 - intra muros         

 - extra muros        

 Total Technical and administrative 
assistance p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

7.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference 
amount 

EUR million (to 3 decimal places) 

Type of human resources Year n Year n+1 Year n+2 Year n+3 Year n+4 
Year n+5 

and later 

Officials and temporary staff (XX 01 
01) 

0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 

Staff financed by Art XX 01 02 
(auxiliary, END, contract staff, etc.) 

(specify budget line) 

      

Total cost of Human Resources 
and associated costs (NOT in 

reference amount) 

0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 

Calculation– Officials and Temporary agents  
Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable 

2 statutory posts à EUR 108.000 p.a 

 

Calculation– Staff financed under art. XX 01 02 

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable 

7.2.6. Other administrative expenditure not included in reference amount 

EUR million (to 3 decimal places) 

 

 

Year 
n 

Year 
n+1 

Year 
n+2 

Year 
n+3 

Year 
n+4 

Year 
n+5 

and 
later 

TOTAL 

XX 01 02 11 01 – Missions        

XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences        
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XX 01 02 11 03 – Committees23         

XX 01 02 11 04 – Studies & consultations        

XX 01 02 11 05 - Information systems        

2 Total Other Management 
Expenditure (XX 01 02 11) 

       

3 Other expenditure of an 
administrative nature (specify 
including reference to budget line) 

       

Total Administrative expenditure, other 
than human resources and associated 

costs (NOT included in reference 
amount) 

 

     

 

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount 

                                                 
23 Specify the type of committee and the group to which it belongs. 


