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ΜΕΡΟΣ 1:
1.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) δηµιουργήθηκε στις 15
Νοεµβρίου 20021. Το άρθρο 12 του κανονισµού (EΚ) αριθ.° 2012/2002 του
Συµβουλίου, της 11ης Nοεµβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταµείου Αλληλεγγύης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής - ο «κανονισµός Ταµείου αλληλεγγύης»)
προβλέπει ότι το Ταµείο υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο
έκθεση σχετικά µε τη δραστηριότητα του προηγούµενου έτους. Το πρώτο µέρος της
έκθεσης αυτής παρουσιάζει τις δραστηριότητες του Ταµείου το 2008 που
καλύπτουν, όπως και στις προηγούµενες εκθέσεις, την εξέταση εκκρεµουσών και
νέων αιτήσεων και την αξιολόγηση των εκθέσεων εφαρµογής µε σκοπό την
προετοιµασία τους για κλείσιµο.

2.

ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2008
Το 2008 η Επιτροπή ασχολήθηκε µε τέσσερις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2007
και έλαβε δύο νέες αιτήσεις για συνδροµή του ΤΑΕΕ. Στο παράρτηµα παρατίθεται
λεπτοµερής επισκόπηση των υποθέσεων αυτών, οι οποίες αξιολογήθηκαν βάσει των
κριτηρίων που ορίζονται στον κανονισµό του Ταµείου Αλληλεγγύης και των
πληροφοριών που ήταν σε θέση να παράσχουν τα αιτούντα κράτη.
Ηνωµένο Βασίλειο
Μετά τις τεράστιες πληµµύρες σε διάφορα µέρη του Ηνωµένου Βασιλείου τον
Ιούνιο και τον Ιούλιο 2007, οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου υπέβαλαν αίτηση για
οικονοµική ενίσχυση στις 20 Αυγούστου 2007, η οποία συµπληρώθηκε στις 26
Οκτωβρίου 2007. Επειδή οι συνολικές άµεσες ζηµίες ύψους άνω των 4,6 δισ. ευρώ
είχαν υπερβεί το κατώφλι των 3,267 δισ. ευρώ που ισχύει στο Η.Β. για την
κινητοποίηση του Ταµείου Αλληλεγγύης, η καταστροφή χαρακτηρίστηκε ως
«µείζων φυσική καταστροφή» και ενέπιπτε συνεπώς εντός του κύριου πεδίου
εφαρµογής του Ταµείου. Η Επιτροπή αποφάσισε, την 10η ∆εκεµβρίου 2007 να
προτείνει στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή να κινητοποιήσει το Ταµείο
Αλληλεγγύης και να χορηγήσει οικονοµική ενίσχυση ύψους 162,388 εκατ. ευρώ. Το
2008, η διαδικασία προϋπολογισµού στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ολοκληρώθηκε και η ενίσχυση καταβλήθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο
στις 27 Οκτωβρίου 2008.
Γαλλία (Mαρτινίκα και Γουαδελούπη)
Τον Αύγουστο του 2007, τα υπερπόντια διαµερίσµατα της Γαλλίας Μαρτινίκα και
Γουαδελούπη, δύο νήσοι των Γαλλικών Αντιλλών, επλήγησαν από τον τυφώνα
«Dean» που προκάλεσε σοβαρές ζηµιές στις υποδοµές και σε διάφορους τοµείς της
οικονοµίας. Η Γαλλία υπέβαλε αίτηση για οικονοµική ενίσχυση από το ΤΑΕΕ στις
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26 Οκτωβρίου 2007, η οποία συµπληρώθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2008. Επειδή
προκάλεσε ζηµιά που ανήλθε στα 511 εκατοµµύρια ευρώ, ο κυκλώνας δεν πληρούσε
τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισµό του Ταµείου Αλληλεγγύης για «µείζονες
καταστροφές». Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη ευπάθεια αυτής της
εξόχως απόκεντρης περιοχής (που µνηµονεύεται ρητώς στον κανονισµό του Ταµείου
Αλληλεγγύης) και το σοβαρό αντίκτυπο και τις επιπτώσεις, η Επιτροπή αποφάσισε
ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια του κανονισµού του Ταµείου Αλληλεγγύης για
πρωτοφανείς περιφερειακές καταστροφές. Στις 10 Σεπτεµβρίου 2008 η Επιτροπή
πρότεινε να κινητοποιηθεί οικονοµική ενίσχυση 12,780 εκατοµµυρίων ευρώ. Μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ενίσχυση κατεβλήθη στη Γαλλία στις 24
∆εκεµβρίου 2008.
Ελλάδα
Τον Αύγουστο του 2007 ένα αρκετά µεγάλο τµήµα της Ελλάδας επλήγη από
πυρκαγιές δασικών εκτάσεων οι οποίες προκάλεσαν µεγάλες καταστροφές σε
διάφορους τοµείς της οικονοµίας και στο φυσικό περιβάλλον. Οι ελληνικές αρχές
ζήτησαν ενίσχυση από το ΤΑΕΕ στις 30 Οκτωβρίου 2007 και συµπλήρωσαν την
αίτηση στις 24 Ιανουαρίου 2008. Η συνολική άµεση ζηµία εκτιµήθηκε σε 2,118
δισεκατοµµύρια ευρώ. Επειδή το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το κατώφλι των
1.066,497 εκατοµµυρίων ευρώ (δηλαδή το 0,6% του ΑΕΕ), που εφαρµόζεται στην
Ελλάδα, η καταστροφή χαρακτηρίστηκε «µείζων φυσική καταστροφή». Στις 8
Απριλίου 2008 η Επιτροπή πρότεινε να κινητοποιηθεί οικονοµική ενίσχυση 89,769
εκατοµµυρίων ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού
στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ενίσχυση κατεβλήθη στην
Ελλάδα στις 29 Σεπτεµβρίου 2008.
Σλοβενία
Στα µέσα Σεπτεµβρίου του 2007, τµήµατα της Σλοβενίας επλήγησαν από σφοδρές
βροχοπτώσεις και καταιγίδα, που οδήγησαν σε σοβαρές πληµµύρες και
κατολισθήσεις. Η καταστροφή προκάλεσε σηµαντικές ζηµίες στις υποδοµές, σε
δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια, σε επιχειρήσεις και στη γεωργία. Οι σλοβενικές αρχές
υπέβαλαν αίτηση για ενίσχυση από το ΤΑΕΕ στις 19 Noεµβρίου 2007. Η συνολική
άµεση ζηµία εκτιµήθηκε σε 233,39 εκατ. ευρώ. Επειδή το εν λόγω ποσό υπερβαίνει
το κατώφλι των 164,27 εκατοµµυρίων ευρώ (δηλαδή το 0,6% του ΑΕΕ), που ισχύει
στη Σλοβενία, η καταστροφή χαρακτηρίστηκε «µείζων φυσική καταστροφή». Στις 3
Μαρτίου 2008 η Επιτροπή πρότεινε να κινητοποιηθεί οικονοµική ενίσχυση 8,254
εκατοµµυρίων ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού
στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ενίσχυση κατεβλήθη στη
Σλοβενία στις 12 ∆εκεµβρίου 2008.
Κύπρος
Το 2008, η Κύπρος υπέφερε από ανοµβρία, γεγονός το οποίο είχε σοβαρές
επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στην οικονοµία και στο φυσικό περιβάλλον. Οι
αρχές της Κύπρου υπέβαλαν αίτηση για ενίσχυση του ΤΑΕΕ την 1η Ιουλίου 2008, η
οποία συµπληρώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2008. Αυτή ήταν η πρώτη αίτηση σχετικά
µε την ξηρασία. Ο κανονισµός του Ταµείου Αλληλεγγύης απαιτεί να υποβάλλεται
µια αίτηση το αργότερο 10 εβδοµάδες ύστερα από την πρώτη ζηµιά που προκάλεσε
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η καταστροφή. Μετά από τρία συνεχή έτη ασυνήθιστα µικρών βροχοπτώσεων, η
ανοµβρία έφθασε στο αποκορύφωµά της στο τέλος της εποχής των βροχών, τον
Απρίλιο του 2008. Η Επιτροπή, εποµένως, θεωρεί ότι η 22α Απριλίου 2008, δηλαδή
10 εβδοµάδες πριν από την παραλαβή της αίτησης, µπορεί να γίνει δεκτή ως
ηµεροµηνία έναρξης της µείζονος καταστροφής.
Οι κυπριακές αρχές εκτίµησαν το σύνολο των άµεσων ζηµιών, που επήλθαν µετά
την 22α Απριλίου 2008, σε 176,15 εκατ. ευρώ. Επειδή το εν λόγω ποσό υπερβαίνει
το κατώφλι των 84,673 εκατοµµυρίων ευρώ (δηλαδή το 0,6% του ΑΕΕ), που ισχύει
στην Κύπρο, η καταστροφή χαρακτηρίστηκε «µείζων φυσική καταστροφή». Η
Επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η κρίση αφορούσε «µείζονα καταστροφή», η
οποία έπληξε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας. Μείζονα µέτρα επείγουσας
ανάγκης είχαν ληφθεί από τις δηµόσιες αρχές από τον Απρίλιο/Μάιο 2008 για την
αντιµετώπισή της. Το κόστος σηµαντικών ενεργειών επείγουσας ανάγκης αφορά τη
µεταφορά νερού από την Ελλάδα και άµεσες επενδύσεις σε υποδοµές ύδρευσης για
την εξασφάλιση της λειτουργίας του δικτύου διανοµής νερού υπό συνθήκες µη
συνεχούς ροής νερού. Στις 24 Οκτωβρίου 2008 η Επιτροπή πρότεινε να
κινητοποιηθεί οικονοµική ενίσχυση 7,605 εκατοµµυρίων ευρώ.
Ρουµανία
Τον Ιούλιο του 2008 ένα αρκετά µεγάλο τµήµα της Ρουµανίας επλήγη από σοβαρές
βροχοπτώσεις που προκάλεσαν µεγάλες πληµµύρες και κατολισθήσεις. Οι
ρουµανικές αρχές υπέβαλαν αίτηση για ενίσχυση από το ΤΑΕΕ την 1η Oκτωβρίου
2008. Η συνολική άµεση ζηµία εκτιµήθηκε σε 471,41 εκατ. ευρώ. Επειδή το ποσό
αυτό παρέµεινε κάτω από το κατώφλι της «µείζονος καταστροφής» για τη Ρουµανία
(566,84 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή το 0,6% του ΑΕΕ της Ρουµανίας), αντιστοιχεί
ωστόσο στο 83% περίπου του κατωφλίου, η αίτηση αξιολογήθηκε σύµφωνα µε το
κριτήριο «τεράστια περιφερειακή καταστροφή».
Η πληγείσα περιφέρεια είναι µια ενιαία περιοχή, περιλαµβάνει 5 δήµους στο
βορειοανατολικό µέρος της Ρουµανίας, µε πληθυσµό 3,046 εκατοµµύρια κατοίκων.
Το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού στην πληγείσα περιοχή υπέστη µερική ή ολική
καταστροφή ιδιωτικών κατοικιών και γεωργικών καλλιεργειών. Προσκοµίστηκαν
αποδείξεις ως προς τις σοβαρές και µακροχρόνιες επιπτώσεις στις συνθήκες
διαβίωσης και στην οικονοµική σταθερότητα της πληγείσας περιφέρειας.
Αναφέρθηκαν σοβαρές ζηµίες σε βασικές υποδοµές, στη γεωργία, στη δασοκοµία,
στο ζωικό κεφάλαιο και στις ιδιωτικές κατοικίες. Η καταστροφή είχε µακροχρόνιες
επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης στην πληγείσα περιοχή, όπου καταστράφηκαν
14.644 νοικοκυριά, µε µακρά διακοπή βασικών υπηρεσιών (παροχή
ύδατος/ενέργειας) και µε σοβαρές ζηµίες στις υποδοµές των µεταφορών, πράγµα που
οδήγησε στην πλήρη αποµόνωση περίπου 100 κοινοτήτων. Στις 22 Ιανουαρίου 2009,
η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια της
τεράστιας περιφερειακής καταστροφής και πρότεινε τη χορήγηση ενίσχυσης ύψους
11,785 εκατοµµυρίων ευρώ.
3.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Οι τέσσερις περιπτώσεις από το 2007 για τις οποίες δεν είχε ολοκληρωθεί ακόµη η
διαδικασία προϋπολογισµού πριν από το τέλος του έτους (πληµµύρες στο Ηνωµένο
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Βασίλειο και στη Σλοβενία, πυρκαγιές στην Ελλάδα και τυφώνας στη
Γαλλία/Mαρτινίκα και Γουαδελούπη) διεκπεραιώθηκαν µε τρεις διορθωτικούς
προϋπολογισµούς. Το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 1/20082,
3/20083 και 7/20084 εγκρίθηκαν από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή στις
9 Aπριλίου 2008, 5 Ιουνίου 2008 και 21 Oκτωβρίου 2008 αντιστοίχως. Οι πληρωµές
θα µπορούσαν να γίνουν µετά την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση
επιδότησης και µετά την υπογραφή της συµφωνίας εφαρµογής.
Το 2008 το Ταµείο κινητοποιήθηκε για µια νέα υπόθεση (ξηρασία στην Κύπρο)5. Το
ποσό της ενίσχυσης σε κάθε περίπτωση είχαν καθοριστεί µε βάση την πρότυπη
µέθοδο που είχε επεξεργαστεί προηγουµένως η Επιτροπή και αναλύεται λεπτοµερώς
στην ετήσια έκθεση 2002/2003). Τα ποσά της ενίσχυσης του 2008 ήταν τα
ακόλουθα:
∆ικαιούχος

Καταστροφή

Κατηγορία

Ποσό
ενίσχυσης (σε
ευρώ)

Ηνωµένο Βασίλειο

Πληµµύρα

µείζων

162 387 985

Ελλάδα

∆ασικές
πυρκαγιές

µείζων

89 769 009

Σλοβενία

Πληµµύρα

µείζων

8 254 203

Γαλλία (Mαρτινίκα
και Γουαδελούπη)

Τυφώνας

περιφερειακή/ εξόχως
απόκεντρη

12 780 000

Κύπρος

Ξηρασία

µείζων

7 605 445

Σύνολο

280 796 642

Για µια αίτηση από τη Ρουµανία (πληµµύρα) που ελήφθη το 2008 η διαδικασία
προϋπολογισµού δεν µπόρεσε να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους. Για την
αίτηση αυτή η Επιτροπή υπέβαλε το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού
αριθ. 1/20096 η ετήσια έκθεση του επόµενου έτους θα παρουσιάσει την περίπτωση
αυτή.
4.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού για το Ταµείο Αλληλεγγύης προβλέπει
ότι, το αργότερο έξι µήνες µετά τη λήξη της ετήσιας περιόδου από την ηµεροµηνία
εκταµίευσης της επιδότησης, το δικαιούχο κράτος υποβάλει έκθεση σχετικά µε τη
χρηµατοδοτική εκτέλεση της επιδότησης (εφεξής: «έκθεση εφαρµογής») µε δήλωση
η οποία δικαιολογεί τη δαπάνη (εφεξής: «δήλωση εγκυρότητας»). Μετά το τέλος
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αυτής της διαδικασίας, η Επιτροπή προχωρεί στο κλείσιµο της ενίσχυσης που
χορήγησε το Ταµείο.
Όσον αφορά το κλείσιµο της ενίσχυσης στην περίπτωση της θύελλας («Gudrun») το
2005 στη Σουηδία, για την οποία ελήφθη έκθεση στις 17 και 20 Oκτωβρίου 2007, η
Επιτροπή παρατήρησε ότι η δηλωµένη δαπάνη ανήλθε σε 66. 455.534 ευρώ. Επειδή
η συνολική οικονοµική ενίσχυση αντιστοιχούσε σε 81.724.975, το πλεονάζον ποσό
των 15.269. 441 επιστράφηκε. Η Επιτροπή προέβη στο κλείσιµο της παρέµβασης
στις 8 Ιουλίου 2008.
Το 2008, η Επιτροπή έλαβε τελικές εκθέσεις εφαρµογής για επιδοτήσεις που
χορηγήθηκαν το 2006 από τη Βουλγαρία (σε σχέση µε τις πληµµύρες το Μάιο και
τον Αύγουστο του 2005), τη Ρουµανία (σε σχέση µε τις πληµµύρες τον Απρίλιο και
τον Ιούλιο του 2005) και από την Αυστρία (σε σχέση µε τις πληµµύρες τον
Αύγουστο του 2005). Στο τέλος της περιόδου που καλύπτεται από την παρούσα
ετήσια έκθεση η αξιολόγηση των εν λόγω εκθέσεων εφαρµογής ήταν σε εξέλιξη.
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ΜΕΡΟΣ 2:
ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΑΕΤΟΥΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΣΟΥ

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 2002, ύστερα 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. Κατά τα πρώτα έξι έτη της εφαρµογής του, το Ταµείο συνέβαλε στη
µείωση της οικονοµικής επιβάρυνσης των κρατών που επλήγησαν από καταστροφές
και ενίσχυσε το γόητρο της Ένωσης στα µάτια των πολιτών της, µε την παροχή
βοήθειας και πρόσθετων πόρων σε εξαιρετικά δύσκολες περιόδους.
Κατόπιν ενδελεχούς ανάλυσης της λειτουργίας του Ταµείου, η Επιτροπή υπέβαλε,
τον Απρίλιο του 2005 πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισµού του Ταµείου
Αλληλεγγύης. Τα θεµελιώδη στοιχεία της πρότασης είναι η διεύρυνση του πεδίου
εφαρµογής, η παροχή δυνατότητας στην Κοινότητα να αντιδρά σε καταστροφές
εκτός από αυτές που προκαλούνται από φυσικά αίτια, η παροχή προκαταβολών, η
επιτάχυνση του ρυθµού ανταπόκρισης και η προβολή της υποστήριξης από την
Ένωση και η απλοποίηση µε τη θέσπιση σαφέστερων κριτηρίων για τη
δραστηριοποίηση του Ταµείου.

2.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Από τη δηµιουργία του Ταµείου το 2002, η Επιτροπή έχει λάβει 62 αιτήσεις για την
παροχή οικονοµικής ενίσχυσης από 21 διαφορετικές χώρες: 21 από αυτές τις
αιτήσεις εµπίπτουν στην κατηγορία «µείζονες καταστροφές», 39 στην κατηγορία
«περιφερειακές καταστροφές» και δύο πληρούν τα κριτήρια των «γειτονικών
χωρών». Από αυτές τις αιτήσεις, 31 κατέληξαν στη χορήγηση οικονοµικής
ενίσχυσης συνολικού ύψους άνω των 1,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Η Επιτροπή
απέρριψε 29 αιτήσεις, ενώ δύο αιτήσεις αποσύρθηκαν από τα αιτούντα κράτη. Οι
αιτήσεις αφορούσαν πολύ διαφορετικά είδη φυσικών καταστροφών, όπως θύελλες,
πληµµύρες, σεισµούς, έκρηξη ηφαιστείου, δασικές πυρκαγιές και ξηρασία. Στο
παράρτηµα 2 παρατίθεται επισκόπηση όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από το
2002 και µετά.
Όπως προκύπτει από τη στατιστική ανασκόπηση παρακάτω, η πείρα από το 2002 και
µετά έδειξε ότι η πλειονότητα των αιτήσεων για ενίσχυση από το ΤΑΕΕ δεν
υποβλήθηκαν για µείζονες καταστροφές που αποτελούν το κύριο πεδίο εφαρµογής
του Ταµείου αλλά βάσει των κριτηρίων για εξαιρετικές περιπτώσεις περιφερειακών
καταστροφών. Η συµµόρφωση µε τα εν λόγω κριτήρια εξακολουθεί να είναι
δύσκολη - τα οποία σύµφωνα µε τον κανονισµό πρέπει να εξετάζονται από την
Επιτροπή «µε άκρα αυστηρότητα». Το ποσοστό των ανεπιτυχών αιτήσεων, περίπου
δύο τρίτα, που υποβάλλονται βάσει των κριτηρίων (για εξαιρετικές περιπτώσεις)
περιφερειακής καταστροφής, εξακολουθεί να είναι υψηλό. Για τις αιτήσεις που
αφορούν µείζονες καταστροφές για τις οποίες ισχύει µόνο το ποσοτικό κριτήριο, το
ποσοστό των θετικών αξιολογήσεων ανέρχεται µέχρι σήµερα στο 100%.
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Στατιστική επισκόπηση
Σύνολο των αιτήσεων που
υποβλήθηκαν
εκ των οποίων για µείζονες
καταστροφές
περιφερειακές καταστροφές
κριτήριο «γειτονικής χώρας»

62
21
39
2

Αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές
Αιτήσεις που απορρίφθηκαν
Αιτήσεις που αποσύρθηκαν

3.

31
297
2

34 % των αιτήσεων
63 %
3%

50 % των αιτήσεων
47 %
3%

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Μολονότι το Ταµείο λειτούργησε σε γενικές γραµµές πολύ καλά, η πείρα που
αποκτήθηκε στη διάρκεια των πρώτων έξι ετών της υλοποίησης του δείχνει ότι
υπάρχουν σηµαντικοί περιορισµοί και αδυναµίες στη λειτουργία του Ταµείου. Αυτό
οφείλεται στην έλλειψη ταχύτητας µε την οποία παρέχονται τα κονδύλια από το
Ταµείο, η διαφάνεια των κριτηρίων για την κινητοποίηση του Ταµείου στην
περίπτωση των «περιφερειακών καταστροφών» και ο περιορισµός των καταστροφών
που προκαλούνται από φυσικά αίτια.
Ταχύτητα
Τα προβλήµατα που προέκυψαν όσον αφορά την ταχύτητα οφείλονται στους όρους
και στις διαδικασίες που επιβάλλονται από τον κανονισµό του Ταµείου
Αλληλεγγύης. Το Ταµείο Αλληλεγγύης της ΕΕ συχνά συγχέεται µε µέσο ταχείας
αντίδρασης για τη διαχείριση κρίσης, αλλά αυτός δεν είναι ο λόγος για τον οποίο
επινοήθηκε. Πρόκειται για µέσο παροχής βοήθειας για την αναχρηµατοδότηση
δραστηριοτήτων επείγουσας ανάγκης οι οποίες χρηµατοδοτούνται αρχικά από τις
εθνικές αρχές στην πληγείσα χώρα. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι, πρώτα απ'
όλα, η Επιτροπή δεν µπορεί να αντιδράσει µε δική της πρωτοβουλία για την
κινητοποίηση του Ταµείου Αλληλεγγύης. Πρέπει να περιµένει επίσηµη αίτηση η
οποία υποβάλλεται από τις εθνικές αρχές οι οποίες κανονικά εκµεταλλεύονται
πλήρως τις 10 εβδοµάδες από την έναρξη της καταστροφής, που επιτρέπονται από
τον κανονισµό για την υποβολή της αίτησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις η
Επιτροπή αναγκάζεται να ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες. ∆εύτερον, τα
χρήµατα του Ταµείου Αλληλεγγύης δεν είναι άµεσα διαθέσιµα στον προϋπολογισµό
της ΕΕ. Χρειάζεται να συγκεντρωθούν µε επιπλέον οικονοµική προσπάθεια των
κρατών µελών, πέρα και πάνω από τις κανονικές συνεισφορές τους στην ΕΕ. Πριν
από την καταβολή της ενίσχυσης η Επιτροπή πρέπει να ρωτήσει το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έγκριση διορθωτικού προϋπολογισµού, η οποία
συνεπάγεται µάλλον δυσκίνητη διαδικασία (που διαρκεί συνήθως µεταξύ 2 και 4
µηνών).
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Από τις 29 απορριφθείσες αιτήσεις, οι 27 αφορούσαν αιτήσεις «περιφερειακής καταστροφής».
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∆ιαφάνεια
Ο ορισµός «περιφερειακή καταστροφή» στον κανονισµό του Ταµείου Αλληλεγγύης
είναι µάλλον ασαφής και δεν πληρούνται εύκολα οι προϋποθέσεις για την επιτυχή
έκβαση των αιτήσεων. Όταν δεν επιτυγχάνεται το κατώφλι για «µείζονα
καταστροφή», το Ταµείο µπορεί κατ' εξαίρεση να κινητοποιηθεί εάν µια τεράστια
περιφερειακή καταστροφή πλήξει το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού µιας
περιοχής και έχει σοβαρές και µακροχρόνιες συνέπειες στην οικονοµική
σταθερότητά της και στις συνθήκες διαβίωσης. Σύµφωνα µε τον κανονισµό του
Ταµείου Αλληλεγγύης, η Επιτροπή απαιτείται να εξετάζει «µε τον πλέον αυστηρό
τρόπο» κάθε αίτηση περιφερειακής καταστροφής. Συνεπώς, τα κράτη µέλη και η
Επιτροπή διαθέτουν σηµαντικό χρόνο και καταβάλλουν προσπάθειες, αντίστοιχα,
για την προετοιµασία και την αξιολόγηση των αιτήσεων για µικρότερες
περιφερειακές καταστροφές, που, ωστόσο, τις περισσότερες φορές οδήγησαν σε
απορρίψεις.
Πεδίο εφαρµογής
Η κατάλληλη αντιµετώπιση σε επίπεδο ΕΕ µεγάλων κρίσεων που δεν προκαλούνται
από 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 η βοµβιστική επίθεση
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. η διάδοση µιας επιδηµίας στην Ευρώπη, όπως το
σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδροµο (ΣΟΑΣ), ή ενός ατυχήµατος, όπως αυτό στο
Τσερνοµπίλ – η οποία θα µπορούσε εύκολα να υπερβεί τις ικανότητες αντίδρασης
των µεµονωµένων κρατών.
Πρόληψη κινδύνων
Η Επιτροπή θα εξετάσει τους τρόπους για την καλύτερη ενσωµάτωση των
προβληµάτων πρόληψης κινδύνου στον κανονισµό του Ταµείου Αλληλεγγύης.
4.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Το 2008, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) παρουσίασε τα αποτελέσµατα
του ελέγχου χρηστής διαχείρισης του ΤΑΕΕ. Κατά τον έλεγχο εξετάστηκε η
ταχύτητα, η αποδοτικότητα και η ευελιξία του Ταµείου από την άποψη της παροχής
ενίσχυσης και εάν τα κράτη που έλαβαν την ενίσχυση ήταν ικανοποιηµένα µε το
Ταµείο. Προς το σκοπό αυτό, το Συνέδριο εξέτασε όλες τις αιτήσεις έως το τέλος
του 2006 και πραγµατοποίησε έρευνα αποστέλλοντας ερωτηµατολόγια στα αιτούντα
κράτη. Η έκθεση δηµοσιεύτηκε από το Συνέδριο στις 18 Ιουνίου 2008 (Ειδική
έκθεση αριθ. 3/20088).
Το Συνέδριο διαπίστωσε ότι το άµεσο κόστος που συνδέεται µε τη διαχείριση του
Ταµείου από την Επιτροπή ήταν χαµηλό και, συνεπώς, θεωρείται ότι το Ταµείο
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«Το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πόσο ταχύ, αποτελεσµατικό και ευέλικτο είναι;»
ΕΕ L 153 της 18.06.2008
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λειτουργεί αποτελεσµατικά. Οι διοικητικές διαδικασίες έχουν µειωθεί σε επίπεδο το
οποίο εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες είναι επίσης αποτελεσµατικές για τα δικαιούχα
κράτη. Όσον αφορά την ευελιξία, το Συνέδριο δεν διαπίστωσε περιπτώσεις στις
οποίες η Επιτροπή να έδειξε έλλειψη ευελιξίας στη µεταχείριση των αιτήσεων για
ενίσχυση. Ωστόσο σηµειώθηκε ότι οι όροι για την επιτυχία µιας αίτησης για
µικρότερες «περιφερειακές καταστροφές» (σε αντίθεση µε τις «µεγαλύτερες
καταστροφές») είναι πολύ πιο δύσκολο να εκπληρωθούν. Η έκθεση επίσης
αναφέρεται στον ασαφή ορισµό των περιφερειακών καταστροφών στον κανονισµό
του Ταµείου Αλληλεγγύης και πιθανή έλλειψη σαφήνειας στην απόρριψη τέτοιου
είδους καταστροφών. Το Συνέδριο επέκρινε κυρίως την έλλειψη ταχύτητας του
µέσου. Ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ της υποβολής αίτησης και της πληρωµής
ανέρχεται συνήθως ένα έτος περίπου. Το Συνέδριο διαπίστωσε, συνεπώς, ότι το
Ταµείο δεν παρέχει γρήγορη απόκριση. Ωστόσο, παρά τις χρονοβόρες διαδικασίες
που απαιτούνται για τη λήψη ενίσχυσης από το Ταµείο, τα κράτη που έλαβαν
χρηµατική βοήθεια ήταν ικανοποιηµένα από αυτό. Εποµένως, το Συνέδριο
διαπίστωσε ότι το Ταµείο έχει επιτύχει τον ουσιαστικό του στόχο, ήτοι την έκφραση
αλληλεγγύης προς τα κράτη µέλη σε περιπτώσεις καταστροφής Το Συνέδριο συνιστά
στην Επιτροπή να παρέχει λεπτοµερή καθοδήγηση στους αιτούντες και συµβουλές
σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτυγχάνουν την έγκαιρη υποβολή των
αιτήσεων.
Η Επιτροπή συµφωνεί απολύτως µε τη σύσταση του Συνεδρίου. ∆ηµοσίευσε οδηγίες
για τα αιτούντα κράτη µέλη και εξήγησε λεπτοµερώς µε ποιο τρόπο εφαρµόζονται οι
διατάξεις του κανονισµού του Ταµείου Αλληλεγγύης. Για την απλοποίηση της
διαδικασίας και για την αποφυγή καθυστερήσεων στην υποβολή στοιχείων, η
Επιτροπή εκπόνησε τυποποιηµένο έντυπο αίτησης καθώς και σηµείωµα µε
αναλυτικές οδηγίες για τη συµπλήρωση των αιτήσεων. Αµφότερα τα έγγραφα
διατίθενται σε ειδικό διαδικτυακό τόπο, που είναι αφιερωµένος στο Ταµείο
Αλληλεγγύης (http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm). Η
Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να επιδιώκει την άµεση επαφή µε το φορέα που
προετοιµάζει την αίτηση όπως πρότεινε το Συνέδριο. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις
στο παρελθόν, οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί «ad hoc», χωρίς τα αιτούντα κράτη να
επιδιώξουν εκ των προτέρων επαφή µε την Επιτροπή. Για την απλούστευση της
πρώτης επαφής από δυνητικά αιτούσε χώρες, η Επιτροπή επισήµανε στο
διαδικτυακό τόπο του Ταµείου της Αλληλεγγύης τα στοιχεία επαφής µε την
Επιτροπή.
Σε γενικές γραµµές η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κριτικές παρατηρήσεις του Συνεδρίου
όσον αφορά την έλλειψη ταχύτητας του µέσου και την αντιµετώπιση των
περιφερειακών καταστροφών ενισχύουν την ανάγκη για την αναθεώρηση του µέσου
µε απλούστερα και σαφέστερα κριτήρια για την κινητοποίησή του σε λιγότερο
χρόνο, όπως πρότεινε η Επιτροπή.
5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ
Μολονότι το Ταµείο λειτούργησε καλά σε γενικές γραµµές, ιδίως όσον αφορά
µείζονες φυσικές καταστροφές για τις οποίες και δηµιουργήθηκε αρχικά, οι
εµπειρίες που αποκτήθηκαν µέχρι σήµερα υπογραµµίζουν ότι υπάρχει ανάγκη για
περαιτέρω εξέλιξη του µέσου. Αυτό αφορά ειδικότερα την έλλειψη ταχύτητας µε την
οποία παρέχονται τα κονδύλια στα δικαιούχα κράτη και διαφάνειας των κριτηρίων
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για την κινητοποίηση του Ταµείου σε περίπτωση περιφερειακών καταστροφών. Το
Ελεγκτικό Συνέδριο επισήµανε και τα δύο σηµεία. Επιπλέον, το µέσο θα µπορούσε
να βελτιωθεί προκειµένου να καταστεί δυνατή η σωστή αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ
όσον αφορά µείζονες κρίσεις που δεν προκαλούνται από φυσικά αίτια. Αυτός είναι
και ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για νέο κανονισµό
του Ταµείου Αλληλεγγύης στις 6 Απριλίου 2005 (COM(2005)108), η οποία
υποστηρίχθηκε σε µεγάλο βαθµό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εν λόγω
πρόταση διευρύνει το πεδίο εφαρµογής του Ταµείου και εισάγει ορισµένες
τροποποιήσεις στη λειτουργία του.
Για να γίνει το Ταµείο πιο διαφανές
Η Επιτροπή εξακολουθεί να βελτιώνει τη διαφάνεια και την απλούστευση των
κριτηρίων που διέπουν την κινητοποίηση του Ταµείου Αλληλεγγύης. Έτσι, οι
εθνικές αρχές θα µπορούν έχουν σαφέστερη εικόνα του πότε είναι πιθανόν το Ταµείο
να µπορεί να τις στηρίξει σε περίπτωση που πλήττονται από κάποια καταστροφή.
Ένα σηµαντικό στοιχείο, συνεπώς, είναι ένας νέος ορισµός των κριτηρίων για την
κινητοποίηση του Ταµείου. Η πρόταση να µειωθεί το κατώφλι (σε 1 δισ. ευρώ/0,5%
του ΑΕΠ, όποιο είναι µικρότερο) σε συνδυασµό µε την κατάργηση της έκτακτης
κινητοποίησης του Ταµείου για περιφερειακές καταστροφές, θα συµβάλλουν στη
βελτίωση της διαφάνειας του Ταµείου και στην αποφυγή απογοητεύσεων όταν
απορρίπτονται οι αιτήσεις. Μια εναλλακτική επιλογή, µε βάση τον υφιστάµενο
κανονισµό, διατηρώντας τη δυνατότητα κινητοποίησης του Ταµείου για
περιφερειακές καταστροφές, θα είναι η εισαγωγή συγκεκριµένου ποσοτικού
κατωφλίου για περιφερειακές καταστροφές, π.χ. ποσοστό του περιφερειακού ΑΕγχΠ
(NUTS I ή NUTS II). Αµφότερες οι επιλογές θα καθιστούσαν δυνατή την
κινητοποίηση του Ταµείου µε βάση ένα µόνο σαφές κριτήριο – τη σπουδαιότητα της
ζηµίας – σε όλες αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες είναι πραγµατικά αναγκαίο το
Ταµείο, συµπεριλαµβανοµένων αυτών των καταστροφών για τις οποίες
χρησιµοποιείται σήµερα το δύσκολο περιφερειακό κριτήριο. Μέσω της αλλαγής
αυτής, θα εξασφαλίζεται η ίση µεταχείριση και τα κράτη µέλη θα είναι καλύτερα σε
θέση να αξιολογήσουν την προοπτική µιας αίτησης. Το επακόλουθο χαµηλότερο
ποσοστό απόρριψης από την Επιτροπή (σχεδόν τα δύο τρίτα στην περίπτωση
περιφερειακών καταστροφών) δεν θα συνέβαλαν επίσης στη θετική εικόνα του
Ταµείου Αλληλεγγύης ως µέσου αλληλεγγύης.
Για την ταχύτερη αντίδραση σε καταστροφή
Προκειµένου να καταστεί δυνατή η επιτάχυνση της αντίδρασης, θα µπορούσαν να
προβλεφθούν ορισµένες λειτουργικές βελτιώσεις που θα επέτρεπαν την ανάληψη
άµεσης δράσης αλληλεγγύης µε την πληρωµή προκαταβολής αµέσως µόλις το
πληγέν κράτος υποβάλλει αίτηση για ενίσχυση. Αυτή η προπληρωµή θα αποτελούσε
προκαταβολή επί της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί µόλις ολοκληρωθούν η
αξιολόγηση και η διαδικασία του προϋπολογισµού. Ωστόσο, τα σαφή και διαφανή
κριτήρια για την κινητοποίηση του Ταµείου αποτελούν προϋπόθεση για µια
γρηγορότερη απόκριση στην καταστροφή, εφόσον το αιτόν κράτος θα πρέπει να
επιστρέψει την προκαταβολή στην Επιτροπή σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή η
αίτηση.
∆ιεύρυνση του πεδίoυ εφαρµoγής
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Σε περίπτωση µειζόνων καταστροφών εκτός των καταστροφών φυσικής προέλευσης
οι πολίτες σωστά αναµένουν από την ΕΕ να είναι παρούσα και να βοηθά– γεγονός
που εκφράζεται από τις εκκλήσεις σε πολιτικό επίπεδο η ΕΕ να αναλάβει δράση. Η
Επιτροπή, συνεπώς, θεωρεί ότι το Ταµείο Αλληλεγγύης πρέπει να είναι σε θέση να
αντιδράσει σε περίπτωση µείζονος κρίσης, ανεξάρτητα από τη φύση ή την
προέλευσή της. Ο προτεινόµενος νέος κανονισµός του 2005 διευρύνει το πεδίο
εφαρµογής του ΤΑΕΕ, περιλαµβάνοντας καταστροφές υγειονοµικής, τροµοκρατικής
και βιοµηχανικής/τεχνολογικής φύσης (εντός του συνολικού ετήσιου ανώτατου
ορίου δαπανών του ΤΑΕΕ).
Μελλοντική πρόοδος
Μολονότι δεν σηµειώθηκε πρόοδος στο Συµβούλιο σχετικά µε τον προτεινόµενο
αναθεωρηµένο κανονισµό του Ταµείου Αλληλεγγύης από το 2005 και µετά, η
Επιτροπή εξακολουθεί να είναι πρόθυµη να υποστηρίξει ενεργά την επίτευξη
συµβιβασµού. Ο στόχος θα είναι ο εντοπισµός των τοµέων στους οποίους θα
µπορούσε να επιτευχθεί συµβιβασµός, προκειµένου να µπορέσει η Επιτροπή να
τροποποιήσει την πρότασή της. Συνεπώς, καλεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να εξετάσουν εκ νέου την πρόταση του 2005 της Επιτροπής µε βάση
την παρούσα έκθεση για να µπορέσει η Επιτροπή να υποβάλει τροποποιηµένη
πρόταση το 2009.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ 2008
Υποψήφια χώρα
Επωνυµία και είδος της
καταστροφής
Ηµεροµηνία της
καταστροφής

πρώτης

Ηµεροµηνία της αίτησης
Πλήρεις πληροφορίες
διαθέσιµες στις
Κατώφλι µείζονος
καταστροφής (εκατ. ευρώ)
Σύνολο άµεσης ζηµίας
(εκατοµµύρια Ευρώ)**
Κατηγορία
Ζηµία/κατώφλι
Κόστος επιλέξιµων µέτρων
επείγουσας ανάγκης
(εκατοµµύρια ευρώ)**
Επιλέξιµο κόστος/σύνολο
ζηµίας
Ενίσχυση/επιλέξιµο κόστος
Ύψος της ενίσχυσης
(% της συνολικής ζηµίας)
Ηµεροµηνία της απόφασης
επιδότησης
Ηµεροµηνία της συµφωνίας
εφαρµογής
Χορήγηση ενίσχυσης (σε
ευρώ)

*
**

EL

ΠΡΟΣ ΤΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΗΣ

ΗΒ

FR

EL

SI

Πληµµύρα

Θύελλα
«Dean»

∆ασικές
πυρκαγιές

Πληµµύρα

12/06/07

17/8/07

23/08/07

20/8/07

26/10/07

22/10/07

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
CY

RO

Ξηρασία

Πληµµύρα

18/09/07

22/04/2008

24/07/2008

30/10/07

19/11/07

01/07/2008

1/10/2008

-

20/12/07

-

-

-

3 .266,629

3.266,629

1.066,497

164,272

84,673

566,84

4612

511,2

2118,27

223,28

176,15

471,41

µείζων

περιφερειακή

µείζων

µείζων

µείζων

περιφερειακή

141,19%

15,65%

198,62%

135,92%

208,03 %

83,16%

356,7

119,9

1007

154,39

59,45

390,81

7,73%

23,45%

47,52%

69,15%

33,74%

82,9%

45,53%

10,66

8,91%

4,95%

12,79%

3,01%

3,52%

2,5

4,24%

3,42%

4,31%

2,49%

17/06/2008

25/11/2008

08/092008

22/09/2008

2009

2009

07/08/2008

11/12/2008

08/092008

07/11/2008

2009

2009

162 387 985

12 780 000

89 769 009

8 254 203

7 605 445

11 785 377

Καταχώριση της αρχικής αίτησης στην Επιτροπή
Όπως έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΤΟ 2002 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Έτος

2
0
0
2

Χώρα

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ

Φύση της καταστροφής

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ζηµία
(εκατοµµύρι
α ευρώ)9

ΤΗΣ

ΕΕ

Κατηγορία

Ενίσχυση
που
χορηγήθηκε
(εκατοµµύρι
α ευρώ)

1

AT

Πληµµύρες

2 900

µείζων

134

2

CZ

Πληµµύρες

2 300

µείζων

129

3

FR

Πληµµύρες (Le Gard)

835

περιφερειακή

21

4

DE

Πληµµύρες

9 100

µείζων

444

Συνολική ενίσχυση για τις αιτήσεις του 2002

2
0
0
3

1

ES

Πετρελαιοκηλίδα (Prestige)

2

IT

Σεισµός (Molise/Apulia)

3

IT

4

728
436

περιφερειακή

8,626

1 558

περιφερειακή

30,826

Έκρηξη ηφαιστείου (Αίτνα)

894

περιφερειακή

16,798

IT

Πληµµύρα (Βόρεια Ιταλία)

1 900

(µείζων)

Απορρίφθηκε
(προθεσµία)

5

GR

∆υσµενείς χειµερινές καιρικές
συνθήκες

ασαφής

(µείζων)

Απορρίφθηκε
(προθεσµία)

6

PT

∆ασικές πυρκαγιές

1 228

µείζων

48,539

7

FR

∆ασικές πυρκαγιές (Νότια
Γαλλία)

531

περιφερειακή

Απορρίφθηκε

8

ES

∆ασικές πυρκαγιές (σύνορα της
Πορτογαλίας)

53

γειτονική χώρα

1,331

9

MT

Πληµµύρες

30

µείζων

0,961

10

IT

Πληµµύρες (Friuli Venezia Giulia)

525

περιφερειακή

Απορρίφθηκε

Συνολική ενίσχυση για τις αιτήσεις του 2003

2
0
0
4

107,081

1

FR

Πληµµύρα (∆έλτα του Ροδανού)

785

περιφερειακή

19,625

2

ES

Πληµµύρα (Μάλαγκα)

73

(περιφερειακή)

Απορρίφθηκε

3-9

ES

∆ασικές πυρκαγιές (7 αιτήσεις)

(480)

(περιφερειακή)

και οι 7
απορρίφθηκα
ν

10

SK

Πληµµύρες

29

(περιφερειακή)

Απορρίφθηκε

11

SI

Σεισµός

13

(περιφερειακή)

αποσύρθηκε

Συνολική ενίσχυση για τις αιτήσεις του 2004
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ΑΠΟ

19,625

Τα στοιχεία µε πλάγιους χαρακτήρες χρειάζονται επαλήθευση/επιβεβαίωση από την Επιτροπή
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Έτος

2
0
0
5

Χώρα

Φύση του προβλήµατος

Ζηµία
(εκατοµ.
ευρώ)

Κατηγορία

Ενίσχυση
που
χορηγήθηκε
(εκατοµµύρι
α ευρώ)

203

µείζων

5,668

υπερεκτιµηµένε
ς)

(περιφερειακή)

Απορρίφθηκε

1

SK

Θύελλα (Tatras)

2

IT

Πληµµύρες (Σαρδηνία)

3

EE

Θύελλα

48

µείζων

1,29

4

LV

Θύελλα

193

µείζων

9,487

5

SE

Θύελλα «Gudrun»

2297

µείζων

81,725

6

LT

Θύελλα

15

γειτονική χώρα

0,379

7

EL

Πληµµύρες του Εύρου

(112)

(περιφερειακή)

Απορρίφθηκε

8

RO

Ανοιξιάτικες πληµµύρες

489

µείζων

18,798

9

BG

Ανοιξιάτικες πληµµύρες

222

µείζων

9,722

10

BG

Καλοκαιρινές πληµµύρες

237

µείζων

10,632

11

RO

Καλοκαιρινές πληµµύρες

1050

µείζων

12

AT

Πληµµύρες (Tyrol/Vorarlberg)

592

περιφερειακή

(223,

Συνολική ενίσχυση για τις αιτήσεις του 2005
2
0
0
6

1

UK

2

EL

3
4

EL

14,799
204,891

Έκρηξη στις δεξαµενές
πετρελαίου του Buncefield

(700)

(περιφερειακή)

αποσύρθηκε

Πληµµύρες του Εύρου

372

περιφερειακή

9,306

HU

Πληµµύρες

519

µείζων

15,064

ES

∆ασικές πυρκαγιές στη Γαλικία

(91)

(περιφερειακή)

Απορρίφθηκε

Συνολική ενίσχυση για τις αιτήσεις του 2006
2
0
0
7

52,4

24,370

1

DE

Θύελλα «Κύριλλος»

4750

µείζων

166,9

2

FR

Νήσος Réunion
Κυκλώνας «Gamede»

211

περιφερειακή

5,29

3

ES

Πληµµύρες στη νήσο EL Hierro

(18)

(περιφερειακή)

Απορρίφθηκε

4

ES

Πληµµύρες στη La Mancha

66

(περιφερειακή)

Απορρίφθηκε

5

UK

Πληµµύρες

4 612

µείζων

162,387

6

CY

∆ασικές πυρκαγιές

38

(περιφερειακή)

Απορρίφθηκε

7

ES

∆ασικές
πυρκαγιές
Καναρίους Νήσους

144

(περιφερειακή)

Απορρίφθηκε

816

IT

-

(περιφερειακή)

∆εν έγινε
δεκτή,

στις

9 αιτήσεις για δασικές πυρκαγιές
σε 9 περιφέρειες
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Έτος

Χώρα

Φύση του προβλήµατος

Ζηµία
(εκατοµ.
ευρώ)

Κατηγορία

Ενίσχυση
που
χορηγήθηκε
(εκατοµµύρι
α ευρώ)
εκπρόθεσµη

17

FR

Θύελλα «Dean»/Μαρτινίκα

18

EL

∆ασικές πυρκαγιές

19

SI

Πληµµύρες

509

περιφερειακή

12,78

2 118

µείζων

89,769

233

µείζων

8,254

Συνολική ενίσχυση για τις αιτήσεις του 2007
2
0
0
8

EL

445,38

1

CY

Ξηρασία

165,4

µείζων

7,605

2

RO

Πληµµύρες

471,4

περιφερειακή

11,785
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