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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Ευρώπη και ο κόσμος αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες καταστροφές με 

σημαντικό ανθρώπινο και υλικό κόστος. Η συχνότητα και η ένταση των καταστροφών που 

συνδέονται με μετεωρολογικά αίτια, και ιδίως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές, επίσης 

αυξάνονται, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ 

(EUCPM)1 έχει ως στόχο να υποστηρίζει, να συμπληρώνει και να διευκολύνει τον 

συντονισμό των δράσεων των κρατών μελών, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της 

ετοιμότητας και της αντιμετώπισης καταστροφών. Ο EUCPM μπορεί να ενεργοποιηθεί για 

την αντιμετώπιση καταστροφών που συμβαίνουν τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης (οι 

τελευταίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των ενεργοποιήσεων 

του μηχανισμού). Όσον αφορά την αντιμετώπιση καταστροφών εκτός της Ένωσης, ο 

EUCPM συχνά ενεργοποιείται παράλληλα με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την 

ΕΕ. 

Η πρόταση της Επιτροπής2 για την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης, που εξετάζεται επί 

του παρόντος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποσκοπεί στα εξής: 1) 

ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ και των κρατών μελών για την αντιμετώπιση καταστροφών 

με τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου αποθεματικού πόρων σε επίπεδο ΕΕ (rescEU), το 

οποίο θα χρησιμοποιείται με απόφαση της Επιτροπής, καθώς και με την επιδίωξη της πιο 

αποτελεσματικής συμβολής των κρατών μελών στην ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής 

προστασίας· 2) μεγαλύτερη έμφαση στις προληπτικές δράσεις και ενίσχυση της συνοχής με 

άλλες πολιτικές της ΕΕ· και 3) προώθηση μιας απλουστευμένης και ουσιαστικής διοικητικής 

διαδικασίας στις επιχειρήσεις του μηχανισμού. 

Στην παρούσα γνωμοδότηση της επιτροπής DEVE προς την επιτροπή ENVI, η συντάκτρια 

της γνωμοδότησης υποστηρίζει την ενίσχυση των ικανοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών 

για την αντιμετώπιση καταστροφών, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι αναγκαίος ο πλήρης 

σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η συντάκτρια της 

γνωμοδότησης επιθυμεί να εισαγάγει ορισμένες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής και 

στην ισχύουσα απόφαση βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, στα πορίσματα των πρόσφατων 

αξιολογήσεων3.  

Οι στόχοι των σημαντικότερων αλλαγών έχουν ως εξής: 

 Να ενισχυθεί η διάσταση της διεθνούς συνεργασίας του EUCPM, μεταξύ άλλων μέσω 

της επέκτασης των ικανοτήτων κατάρτισης και της ανταλλαγής γνώσεων. Αυτός ο 

στόχος θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει τις διεθνείς δεσμεύσεις για τη μείωση του 

                                                 
1 Απόφαση αριθ. 1313/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 

περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης. 
2 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 

αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης 2017/0309 (COD) 
3 Interim evaluation of the Union Civil Protection Mechanism, 2014-2016 (Ενδιάμεση αξιολόγηση του 

μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης για την περίοδο 2014-2016), τελική έκθεση, Αύγουστος 2017 

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενδιάμεση 

αξιολόγηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης για την περίοδο 2014-2016, {SWD(2017) 287 

final} 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ειδική έκθεση 33/2017 με τίτλο «Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της 

Ένωσης: αποτελεσματικός σε γενικές γραμμές ο συντονισμός των επιχειρήσεων αντίδρασης στις εκτός ΕΕ 

καταστροφές» 
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κινδύνου καταστροφών (ιδίως το Πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου 

καταστροφών 2015-2030). 

 Να τονιστεί η ανάγκη για έναν σαφή ορισμό του πεδίου εφαρμογής των επιχειρήσεων 

του EUCPM σε ανθρωπογενείς ή πολύπλοκες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια. Να 

επισημανθεί ότι οι εν λόγω δραστηριότητες – και τα μέσα χρηματοδότησής τους – θα 

πρέπει να παραμένουν πλήρως διαφοροποιημένες ακόμη και όταν επιδιώκονται 

συνέργειες και συμπληρωματικότητα μεταξύ των μέσων. 

 Να διασφαλιστεί ότι οι ικανότητες σε επίπεδο ΕΕ (rescEU) είναι συμπληρωματικές 

προς την ανάπτυξη ικανοτήτων πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο, με τη 

διατήρηση της συγχρηματοδότησης του κόστους μεταφοράς για πόρους που δεν 

αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 

των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 

τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Για την ενίσχυση της 

αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας της κατάρτισης και 

των ασκήσεων, καθώς και για τη βελτίωση 

της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 

αρχών και των υπηρεσιών πολιτικής 

προστασίας των κρατών μελών, είναι 

απαραίτητη η δημιουργία δικτύου 

γνώσεων για την πολιτική προστασία της 

Ένωσης, το οποίο θα βασιστεί στις 

υφιστάμενες δομές. 

(9) Για την ενίσχυση της 

αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας της κατάρτισης και 

των ασκήσεων, καθώς και για τη βελτίωση 

της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 

αρχών και των υπηρεσιών πολιτικής 

προστασίας των κρατών μελών, είναι 

απαραίτητη η δημιουργία δικτύου 

γνώσεων για την πολιτική προστασία της 

Ένωσης, το οποίο θα βασιστεί στις 

υφιστάμενες δομές. Το δίκτυο αυτό θα 

πρέπει να προωθήσει και να ενισχύσει τις 

σχέσεις με τους διεθνείς οργανισμούς και 

τις τρίτες χώρες προκειμένου να 

ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα της 

μείωσης του κινδύνου καταστροφών, και 

να συμβάλει στην επίτευξη των 

δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί βάσει 

του Πλαισίου Σεντάι για τη μείωση του 

κινδύνου καταστροφών 2015-2030. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών 

μέσων και να στηριχθούν τα κράτη μέλη 

στην παροχή βοήθειας, ιδιαίτερα για την 

αντιμετώπιση καταστροφών εκτός 

Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθεί 

παρέκκλιση από το άρθρο 129 παράγραφος 

1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 

αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 όταν 

η χρηματοδότηση χορηγείται σύμφωνα με 

τα άρθρα 21, 22 και 23 της απόφασης 

αριθ. 1313/2013/ΕΕ. 

(12) Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών 

μέσων και να στηριχθούν τα κράτη μέλη 

στην παροχή βοήθειας, ιδιαίτερα για την 

αντιμετώπιση καταστροφών εκτός 

Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθεί 

παρέκκλιση από το άρθρο 129 παράγραφος 

1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 

αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 όταν 

η χρηματοδότηση χορηγείται σύμφωνα με 

τα άρθρα 21, 22 και 23 της απόφασης 

αριθ. 1313/2013/ΕΕ. Παρά την 

παρέκκλιση αυτή, η χρηματοδότηση για 

τις δράσεις πολιτικής προστασίας και 

ανθρωπιστικής βοήθειας ειδικότερα, θα 

πρέπει να παραμείνει σαφώς 

διαχωρισμένη σε οποιαδήποτε μελλοντική 

αρχιτεκτονική χρηματοδότησης της 

Ένωσης και να ευθυγραμμίζεται πλήρως 

με τους διαφορετικούς στόχους και τις 

νομικές απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής 

αυτής.  

__________________ __________________ 

14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 

2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 

αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 

298 της 26.10.2012, σ. 1). 

14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 

2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 

αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 

298 της 26.10.2012, σ. 1). 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 

ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική 

πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών και τον μετριασμό των 

επιπτώσεών τους. Οι διατάξεις θα πρέπει 

να ενισχύουν τη διασύνδεση μεταξύ των 

δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και 

αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο 

του μηχανισμού της Ένωσης. Επιπλέον, θα 

πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή με άλλη 

συναφή νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με 

την πρόληψη και τη διαχείριση των 

κινδύνων καταστροφών, καθώς και με τις 

διασυνοριακές δράσεις πρόληψης και την 

αντιμετώπιση απειλών όπως οι σοβαρές 

διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας15. 

Ομοίως, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

συνέπεια με διεθνείς δεσμεύσεις, όπως το 

πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου 

καταστροφών 2015-2030, η συμφωνία του 

Παρισιού και το θεματολόγιο για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.  

(13) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 

ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική 

πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών και τον μετριασμό των 

επιπτώσεών τους. Οι διατάξεις θα πρέπει 

να ενισχύουν τη διασύνδεση μεταξύ των 

δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και 

αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο 

του μηχανισμού της Ένωσης. Επιπλέον, θα 

πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή με άλλη 

συναφή νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με 

την πρόληψη και τη διαχείριση των 

κινδύνων καταστροφών, καθώς και με τις 

διασυνοριακές δράσεις πρόληψης και την 

αντιμετώπιση απειλών όπως οι σοβαρές 

διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας15. 

Επιπλέον, όλες οι δράσεις θα πρέπει να 

είναι συνεπείς προς τις διεθνείς 

δεσμεύσεις και να συμβάλλουν ενεργά 

στην επίτευξή τους, όπως το πλαίσιο 

Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου 

καταστροφών 2015-2030, η συμφωνία του 

Παρισιού και το θεματολόγιο για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.  

__________________ __________________ 

15 Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, 

σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές 

κατά της υγείας και για την κατάργηση της 

απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 

της 5.11.2013, σ. 1). 

15 Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, 

σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές 

κατά της υγείας και για την κατάργηση της 

απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 

της 5.11.2013, σ. 1). 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (3α) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

2. Κατόπιν αιτήματος κράτους 

μέλους, τρίτης χώρας, ή των Ηνωμένων 

Εθνών ή των οργανισμών τους, η 

Επιτροπή δύναται να αναπτύξει επιτόπου 

ομάδα εμπειρογνωμόνων για την παροχή 

συμβουλών σχετικά με τη λήψη μέτρων 

πρόληψης. 

«2. Η Επιτροπή δύναται επίσης, 

κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, τρίτης 

χώρας, ή των Ηνωμένων Εθνών ή των 

οργανισμών τους, ή κατόπιν δικής της 

πρωτοβουλίας, αφού επιδιώξει τη 

συγκατάθεση των σχετικών 

ενδιαφερόμενων μερών, να αναπτύξει 

επιτόπου ομάδα εμπειρογνωμόνων για την 

παροχή συμβουλών σχετικά με τη λήψη 

μέτρων πρόληψης. 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η τροπολογία επί της ισχύουσας απόφασης επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στην 

Επιτροπή να αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο κατά τη χρήση των αποστολών πρόληψης με τη 

συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει 

την προβολή και την προσβασιμότητά τους. Οι αποστολές αυτές μπορούν, όπως τονίστηκε στην 

ενδιάμεση αξιολόγηση, να συμβάλουν – σε συνδυασμό με άλλα μέσα – στην αύξηση της 

διεθνούς συνεργασίας για την πολιτική προστασία και στη βελτίωση της συνοχής με το Πλαίσιο 

Σεντάι. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) χερσαία αντιμετώπιση δασικών 

πυρκαγιών· 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Με βάση τους κινδύνους που 

εντοπίζονται και λαμβανομένης υπόψη 

μιας προσέγγισης πολλαπλών κινδύνων, η 

Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 30 για τον προσδιορισμό των 

κατηγοριών των ικανοτήτων 

αντιμετώπισης που απαιτούνται πέραν 

αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο 

2 του παρόντος άρθρου και την ανάλογη 

αναθεώρηση της σύνθεσης του rescEU. 

Διασφαλίζεται η συνοχή με άλλες 

πολιτικές της Ένωσης. 

4. Με βάση τους κινδύνους που 

εντοπίζονται, λαμβανομένης υπόψη μιας 

προσέγγισης πολλαπλών κινδύνων, και της 

εμπειρίας των κρατών μελών στην 

πολιτική προστασία, και κατόπιν 

διαβούλευσης με τις οικείες περιοχές που 

είναι ευάλωτες σε κρίσεις, η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 30 για τον προσδιορισμό των 

κατηγοριών των ικανοτήτων 

αντιμετώπισης που απαιτούνται πέραν 

αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο 

2 του παρόντος άρθρου και την ανάλογη 

αναθεώρηση της σύνθεσης του rescEU. 

Διασφαλίζεται η συνοχή με άλλες 

πολιτικές της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Οι ικανότητες του rescEU είναι 

διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης 

καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού 

της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής 

βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ. Η απόφαση 

σχετικά με την ανάπτυξή τους λαμβάνεται 

από την Επιτροπή, η οποία διατηρεί τη 

διοίκηση και τον έλεγχο των ικανοτήτων 

rescEU. 

7. Οι ικανότητες του rescEU είναι 

διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης 

καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού 

της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής 

βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ. Η απόφαση 

σχετικά με την ανάπτυξή τους λαμβάνεται 

από την Επιτροπή, η οποία διατηρεί την 

εξουσία για ανάπτυξη των ικανοτήτων 

rescEU. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο) 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (9α) Στο άρθρο 13, η παράγραφος 3 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

3. Κατόπιν αιτήματος κράτους 

μέλους, τρίτης χώρας, ή των Ηνωμένων 

Εθνών ή των οργανισμών τους, η 

Επιτροπή δύναται να παρέχει συμβουλές 

σχετικά με τη λήψη μέτρων ετοιμότητας 

μέσω της επιτόπου ανάπτυξης ομάδας 

εμπειρογνωμόνων. 

«3. Η Επιτροπή δύναται επίσης, 

κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, τρίτης 

χώρας, ή των Ηνωμένων Εθνών ή των 

οργανισμών τους, ή κατόπιν δικής της 

πρωτοβουλίας, αφού επιδιώξει τη 

συγκατάθεση των σχετικών 

ενδιαφερόμενων μερών, να παρέχει 

συμβουλές σχετικά με τη λήψη μέτρων 

ετοιμότητας μέσω της επιτόπου ανάπτυξης 

ομάδας εμπειρογνωμόνων. 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η τροπολογία επί της ισχύουσας απόφασης επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στην 

Επιτροπή να αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο κατά τη χρήση των αποστολών ετοιμότητας με 

συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει 

την προβολή και την προσβασιμότητά τους. Οι αποστολές αυτές μπορούν, όπως τονίστηκε στην 

ενδιάμεση αξιολόγηση, να συμβάλουν – σε συνδυασμό με άλλα μέσα – στην αύξηση της 

διεθνούς συνεργασίας για την πολιτική προστασία και στη βελτίωση της συνοχής με το Πλαίσιο 

Σεντάι. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο) 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9β) Στο άρθρο 13, προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 «3α. Η Επιτροπή επεκτείνει τις 

ικανότητες κατάρτισης και αυξάνει την 

ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών 

μεταξύ του δικτύου γνώσεων για την 

πολιτική προστασία της Ένωσης και 

διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών, 

προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη 

των διεθνών δεσμεύσεων όσον αφορά τη 

μείωση του κινδύνου καταστροφών, και 
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ιδίως εκείνων που εμπίπτουν στο Πλαίσιο 

Σεντάι.» 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η πρόσθετη παράγραφος έχει ως στόχο να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και 

εμπειριών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επέκτασης των ικανοτήτων κατάρτισης σε 

τρίτες χώρες (όπως αναφέρθηκε στην ενδιάμεση αξιολόγηση), να βελτιώσει τις επιχειρήσεις 

αντιμετώπισης καταστροφών και να βελτιώσει τη συνοχή με το Πλαίσιο Σεντάι. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο) 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (11α) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

2. Οι επεμβάσεις δυνάμει του 

παρόντος άρθρου μπορούν να διεξάγονται 

είτε ως αυτόνομη επέμβαση παροχής 

βοήθειας είτε ως συμβολή σε επέμβαση 

της οποίας ηγείται διεθνής οργανισμός. Ο 

συντονισμός, σε επίπεδο Ένωσης, 

ενσωματώνεται πλήρως στο συνολικό 

συντονισμό τον οποίον παρέχει το Γραφείο 

Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων 

των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΑΥ) και σέβεται 

τον ηγετικό του ρόλο. 

«2. Οι επεμβάσεις δυνάμει του 

παρόντος άρθρου μπορούν να διεξάγονται 

είτε ως αυτόνομη επέμβαση παροχής 

βοήθειας είτε ως συμβολή σε επέμβαση 

της οποίας ηγείται διεθνής οργανισμός. Ο 

συντονισμός, σε επίπεδο Ένωσης, 

ενσωματώνεται πλήρως στο συνολικό 

συντονισμό τον οποίον παρέχει το Γραφείο 

Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων 

των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΑΥ) και σέβεται 

τον ηγετικό του ρόλο. Στην περίπτωση 

ανθρωπογενών καταστροφών ή 

πολύπλοκων επειγουσών καταστάσεων, η 

Επιτροπή προσδιορίζει σαφώς – σε 

διαβούλευση με τους φορείς 

ανθρωπιστικής βοήθειας – το πεδίο 

εφαρμογής της παρέμβασης και τη σχέση 

της με τα μέρη που εμπλέκονται στην 

ευρύτερη ανθρωπιστική απόκριση, 

εξασφαλίζοντας τη συνοχή με την 

ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την 

ανθρωπιστική βοήθεια και τον σεβασμό 

των ανθρωπιστικών αρχών.» 
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Αιτιολόγηση 

Η ενδιάμεση αξιολόγηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας διαπίστωσε ότι, σε ένα 

μεταβαλλόμενο τοπίο των επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών, ο ασαφής ορισμός των 

επεμβάσεων πολιτικής προστασίας σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών 

επηρέασε την ικανότητα του μηχανισμού να επιτύχει τους στόχους του. Αυτή η τροπολογία επί 

της ισχύουσας απόφασης επιδιώκει να συμβάλει στην αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής των 

επεμβάσεων πολιτικής προστασίας σε ανθρωπογενείς καταστροφές και πολύπλοκες καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης, στις οποίες δραστηριοποιούνται και φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Για τους πόρους που δεν έχουν 

ενταχθεί στην ευρωπαϊκή δεξαμενή 

πολιτικής προστασίας, το ύψος της 

χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης 

για μεταφορικούς πόρους δεν υπερβαίνει 

το 55 % των συνολικών επιλέξιμων 

δαπανών. Για να είναι επιλέξιμα για να 

λάβουν τέτοιου είδους χρηματοδότηση, 

τα κράτη μέλη δημιουργούν μητρώο όλων 

των πόρων πολιτικής προστασίας που 

διαθέτουν για την αντιμετώπιση 

καταστροφών, πέραν όσων έχουν 

δεσμεύσει στην ευρωπαϊκή δεξαμενή. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Επιδιώκονται συνέργειες και 

συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της 

Ένωσης, όπως τα μέσα που στηρίζουν τη 

συνοχή, την αγροτική ανάπτυξη, την 

2. Επιδιώκονται συνέργειες και 

συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της 

Ένωσης, όπως τα μέσα που στηρίζουν τη 

συνοχή, την αγροτική ανάπτυξη, την 
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έρευνα, την υγεία, καθώς και τις πολιτικές 

για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Σε 

περίπτωση αντιμετώπισης ανθρωπιστικών 

κρίσεων σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή 

εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και 

τη συνοχή των δράσεων που 

χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας 

απόφασης και των δράσεων που 

χρηματοδοτούνται δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96. 

έρευνα, την υγεία, καθώς και τις πολιτικές 

για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Σε 

περίπτωση αντιμετώπισης ανθρωπιστικών 

κρίσεων σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή 

εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και 

τη συνοχή των δράσεων που 

χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας 

απόφασης και των δράσεων που 

χρηματοδοτούνται δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96, 

επιδεικνύοντας σεβασμό στην ξεχωριστή 

και ανεξάρτητη φύση των δράσεων και 

της χρηματοδότησής τους, και 

διασφαλίζοντας ότι συνάδουν με την 

ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την 

ανθρωπιστική βοήθεια. 

Αιτιολόγηση 

Υπό το πρίσμα της πρότασης της Επιτροπής για το άρθρο 26 παράγραφος 1, που επιτρέπει τη 

χρηματοδότηση των δράσεων πολιτικής προστασίας από διάφορες πηγές, η προτεινόμενη 

τροπολογία επιδιώκει να διασφαλίσει τη σαφή διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων 

ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας και της χρηματοδότησής τους. 
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