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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Έπειτα από την απόφαση (ΕΕ) 2019/420 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 13ης Μαρτίου 2019, η οποία τροποποίησε ουσιωδώς την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 
περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, η παρούσα γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Ανάπτυξης έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Επιδιώκει να επισημάνει τρεις σημαντικές 
πτυχές του μηχανισμού κατά το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, οι 
οποίες σχετίζονται με την ενεργοποίησή του εκτός της Ένωσης και στο πλαίσιο των 
ανθρωπιστικών κρίσεων.

Πρώτον, το σχέδιο γνωμοδότησης τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα του 
μηχανισμού σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές που συνδέονται με το κλίμα, ιδίως τις 
δασικές πυρκαγιές, στις οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες οι αναπτυσσόμενες χώρες.

Δεύτερον, η πρόταση αποσκοπεί στην αύξηση της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 
για ικανότητες που προδεσμεύονται στην Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας, όταν 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση καταστροφών εκτός της Ένωσης. Προτείνεται, 
σύμφωνα τόσο με τη θέση του Συμβουλίου όσο και με το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, έως και το 75 % των 
επιχειρησιακών δαπανών των ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, να 
χρηματοδοτείται από την Ένωση, δηλαδή το ίδιο επίπεδο με αυτό για τις ενεργοποιήσεις στο 
εσωτερικό της Ένωσης.

Τρίτον, θεσπίζεται απαίτηση διαβούλευσης με ανθρωπιστικούς φορείς πριν από επεμβάσεις 
σε ανθρωπογενείς καταστροφές ή πολύπλοκες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

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 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αύξηση της 
συχνότητας, της έντασης και της 
πολυπλοκότητας των φυσικών 
καταστροφών παγκοσμίως, και ότι οι 
αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως οι λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και τα 
αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη, 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω αφενός της 
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περιορισμένης ικανότητάς τους να 
προσαρμόζονται στις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής και να τις 
μετριάζουν, καθώς και να 
αντιμετωπίζουν καταστροφές που 
συνδέονται με το κλίμα, και αφετέρου της 
γεωγραφικής τους έκθεσης σε πλημμύρες, 
ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Οι δασικές πυρκαγιές όχι μόνο 
απειλούν ή εξαλείφουν ζωές, βιοτικούς 
πόρους και τη βιοποικιλότητα, αλλά 
προκαλούν επίσης την εκπομπή υψηλών 
ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα και 
μειώνουν την ικανότητα απορρόφησης 
του άνθρακα που έχει ο πλανήτης, 
επιδεινώνοντας έτσι περαιτέρω την 
κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερη ανησυχία 
προκαλούν καταστάσεις στις οποίες οι 
πυρκαγιές καταστρέφουν τα πρωτογενή 
δάση, όπως συνέβη πρόσφατα σε 
ορισμένες ισημερινές περιοχές.  Η 
αύξηση των καταστροφών που 
συνδέονται με το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένων των δασικών 
πυρκαγιών, απαιτεί την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων του μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της Ένωσης εκτός 
της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1) 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. Σε περίπτωση 
ανθρωπογενών καταστροφών ή 
πολύπλοκων καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, η Επιτροπή διασφαλίζει τη 
συνοχή με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη 
για την ανθρωπιστική βοήθεια (*) και τον 
σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών.

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. Σε περίπτωση 
ανθρωπογενών καταστροφών ή 
πολύπλοκων καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με 
ανθρωπιστικούς φορείς πριν από την 
επέμβαση και διασφαλίζει τη συνοχή με 
την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την 
ανθρωπιστική βοήθεια (*) και τον σεβασμό 
των ανθρωπιστικών αρχών.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2α) στο άρθρο 23, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Το ύψος της χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης για ικανότητες που 

2. Το ύψος της χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης για ικανότητες που 
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προδεσμεύονται στην Ευρωπαϊκή 
Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας δεν 
υπερβαίνει το 75 % των επιχειρησιακών 
δαπανών των ικανοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, σε 
περίπτωση υφιστάμενης ή επαπειλούμενης 
καταστροφής εντός της Ένωσης ή 
συμμετέχοντος κράτους.

προδεσμεύονται στην Ευρωπαϊκή 
Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας δεν 
υπερβαίνει το 75 % των επιχειρησιακών 
δαπανών των ικανοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, σε 
περίπτωση υφιστάμενης ή επαπειλούμενης 
καταστροφής εντός ή εκτός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέα)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) στο άρθρο 23, η παράγραφος 3 
απαλείφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 5 είναι αναγκαία για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανακολουθία η οποία 
προκύπτει από τη δυνητική έγκριση της τροπολογίας 4 σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή 
για ικανότητες που προδεσμεύονται στην Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας, σε 
περίπτωση καταστροφής που σημειώνεται εκτός της Ένωσης.


