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της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων 

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί 

μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης 

(COM2017/0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)) 

Για την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων: 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει στην 

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4 α) Η ισότητα των φύλων αποτελεί 

θεμελιώδη αξία της ΕΕ –όπως 

αναγνωρίζεται στις Συνθήκες και τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων– 

την οποία η ΕΕ έχει δεσμευθεί να 

ενσωματώσει σε όλες τις δραστηριότητές 

της·  Ειδικότερα, στο άρθρο 8 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνεται η 

αρχή της ενσωμάτωσης της ισότητας 

των φύλων, καθώς δηλώνεται ότι «σε 

όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει 

να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να 

προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών»· 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η πρόληψη είναι ζήτημα καίριας 

σημασίας για την προστασία από 

καταστροφές και απαιτεί την ανάληψη 

περαιτέρω δράσης. Για τον σκοπό αυτό, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν 

εκτιμήσεις κινδύνων σε τακτική βάση, 

καθώς και περιλήψεις του οικείου 

σχεδιασμού διαχείρισης των κινδύνων 

καταστροφών, προκειμένου να 

διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση της διαχείρισης καταστροφών, 

(5) Η πρόληψη είναι ζήτημα καίριας 

σημασίας για την προστασία από 

καταστροφές και απαιτεί την ανάληψη 

περαιτέρω δράσης. Για τον σκοπό αυτό, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν 

εκτιμήσεις κινδύνων σε τακτική βάση, 

καθώς και περιλήψεις του οικείου 

σχεδιασμού διαχείρισης των κινδύνων 

καταστροφών, προκειμένου να 

διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση της διαχείρισης καταστροφών, 
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η οποία θα διασυνδέει τις δράσεις 

πρόληψης κινδύνων, ετοιμότητας και 

αντιμετώπισης καταστροφών. Επιπλέον, η 

Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να απαιτεί 

από τα κράτη μέλη την υποβολή ειδικών 

σχεδίων πρόληψης και ετοιμότητας 

σχετικά με συγκεκριμένες καταστροφές, 

κυρίως με σκοπό τη μεγιστοποίηση της 

συνολικής στήριξης της Ένωσης στη 

διαχείριση των κινδύνων καταστροφών. 

Θα πρέπει να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος 

και να ενισχυθούν οι πολιτικές πρόληψης, 

μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση της 

αναγκαίας διασύνδεσης με άλλες βασικές 

πολιτικές και μέσα της Ένωσης, και 

κυρίως με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 

επενδυτικά ταμεία όπως παρατίθενται στην 

αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/20131. 

η οποία θα διασυνδέει τις δράσεις 

πρόληψης κινδύνων, ετοιμότητας και 

αντιμετώπισης καταστροφών. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 

προγραμματισμό ολοκληρωμένο και 

ευαίσθητο σε θέματα φύλου, δεδομένου 

ότι οι φυσικές και οι ανθρωπογενείς 

καταστροφές καθώς και οι 

περιβαλλοντικές πολιτικές επηρεάζουν 

διαφορετικά τους άνδρες και τις 

γυναίκες. Ως εκ τούτου, προκειμένου να 

αναπτυχθεί μια δίκαιη και 

αποτελεσματική μείωση του κινδύνου 

καταστροφών και να ενισχυθούν οι 

μηχανισμοί πολιτικής προστασίας, πρέπει 

να ενσωματωθούν τα θέματα ισότητας 

των φύλων  σε όλα τα στάδια, από τις 

διαδικασίες πρόληψης έως τις 

διαδικασίες ετοιμότητας και αντίδρασης, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινών 

εκτιμήσεων κινδύνου και των 

παρεμβάσεων διαχείρισης κρίσεων τόσο 

σε συγκρουσιακές όσο και σε 

μετασυγκρουσιακές καταστάσεις. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί 

να απαιτεί από τα κράτη μέλη την υποβολή 

ειδικών σχεδίων πρόληψης και 

ετοιμότητας σχετικά με συγκεκριμένες 

καταστροφές, κυρίως με σκοπό τη 

μεγιστοποίηση της συνολικής στήριξης της 

Ένωσης στη διαχείριση των κινδύνων 

καταστροφών. Θα πρέπει να μειωθεί ο 

διοικητικός φόρτος και να ενισχυθούν οι 

πολιτικές πρόληψης, μεταξύ άλλων με τη 

διασφάλιση της αναγκαίας διασύνδεσης με 

άλλες βασικές πολιτικές και μέσα της 

Ένωσης, και κυρίως με τα ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία όπως 

παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 2 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/20131. 

_____________________ _____________________ 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
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Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 

347 της 20.12.2013, σ. 320). 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 

347 της 20.12.2013, σ. 320). 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7 α) Σε όλες τις δράσεις της η Ένωση 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι πέραν των 

άμεσων επιπτώσεων μιας καταστροφής, 

οι γυναίκες μπορεί να έχουν ειδικές 

ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης. Τα 

κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν κατά προτεραιότητα ότι οι 

έγκυοι λαμβάνουν την απαραίτητη 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7 β) Οι υγειονομικές εγκαταστάσεις, 

υπηρεσίες και πόροι θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται σε όλα τα στάδια της 

διαχείρισης κινδύνου και ενημέρωσης, με 

ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες 

των γυναικών και των κοριτσιών. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7 γ) Οι γυναίκες και τα κορίτσια 

διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να βιώσουν 

σωματική και σεξουαλική βία στο 

πλαίσιο καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να 

περιλαμβάνονται στα έργα διαχείρισης 

καταστροφών μέτρα για την αποτροπή 

και την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

της βίας λόγω φύλου, όπως μέτρα για την 

ασφάλεια των γυναικών αμέσως μετά από 

καταστροφή, ενώ θα παρέχονται 

υπηρεσίες στήριξης στα θύματα βίας 

λόγω φύλου με ιατρική περίθαλψη, 

ψυχολογική υποστήριξη και άλλου είδους 

βοήθεια. Θέματα που αφορούν τη βία 

κατά των γυναικών και των κοριτσιών θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται στην 

υπάρχουσα κατάρτιση σε θέματα 

μείωσης κινδύνου και αντιμετώπισης 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς 

και στα αντίστοιχα εγχειρίδια. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9 α) Προκειμένου να προλαμβάνει και 

να αντεπεξέρχεται  αποτελεσματικότερα 

στους ιδιαίτερους κινδύνους που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα 

κορίτσια σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης, το προσωπικό που εργάζεται για 

τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη 

διαχείριση στον τομέα της διαχείρισης 

του κινδύνου καταστροφών και της 

πολιτικής προστασίας πρέπει να λαμβάνει 

κατάρτιση σε θέματα φύλου. Για τον 

σκοπό αυτό, ο συνεχής διάλογος και η 
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συνεργασία μεταξύ του δικτύου γνώσεων 

για την πολιτική προστασία της Ένωσης 

και δικτύων και οργανώσεων 

υπερασπιστών των δικαιωμάτων των 

γυναικών με εμπειρία στον τομέα των 

περιβαλλοντικών καταστροφών έχει 

εξαιρετική σημασία για να επιτευχθεί μία 

πλήρως εγκάρσια προσέγγιση της 

πρόληψης, ετοιμότητας αντίδρασης και 

αντιμετώπισης καταστροφών στην 

Ένωση και στα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Προκειμένου να επιτευχθεί η 

λειτουργία των ικανοτήτων rescEU, θα 

πρέπει να διατεθούν πρόσθετες 

δημοσιονομικές πιστώσεις για τη 

χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του 

μηχανισμού της Ένωσης. 

(10) Προκειμένου να επιτευχθεί η 

λειτουργία των ικανοτήτων rescEU, θα 

πρέπει να διατεθούν πρόσθετες 

δημοσιονομικές πιστώσεις για τη 

χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του 

μηχανισμού της Ένωσης, αλλά όχι σε 

βάρος των χρηματοδοτήσεων που 

χορηγούνται σε άλλες βασικές πολιτικές 

της Ένωσης όπως αυτές που προωθούν 

τα δικαιώματα, την ισότητα και την 

ιθαγένεια, τη δικαιοσύνη και την 

ανθρώπινη ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των πόρων 

που διατίθενται για την ισότητα των 

φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών 

σε προγράμματα και έργα, δεδομένου 

μάλιστα ότι η υλοποίηση ορισμένων από 

αυτά τα προγράμματα στάθηκε ιδιαίτερα 

επιτυχημένη (πιστώσεις πληρωμών για το 

REC υπερέβη το 99% κατά τα τρία 

προηγούμενα έτη). 

Αιτιολόγηση 

Οι νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται από νέους πόρους. Η συντάκτρια 

γνωμοδότησης απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση αναδιατάξεων σε βάρος των 

επιτυχημένων, χρόνια υποχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα 

«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC) και «Δικαιοσύνη». Ποσοστό σχεδόν 100% 

απορρόφησης για το πρόγραμμα REC συνεπάγεται ότι δεν μπορούν να αναπτυχθούν νέοι πόροι 
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από το πρόγραμμα αυτό χωρίς αρνητικές συνέπειες εις βάρος ειδικών έργων και οργανισμών. Η 

FEMM έχει επανειλημμένως επισημάνει την ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση του REC 

ενόψει του DAPHNE και προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 10 α) Θα πρέπει να διασφαλιστούν 

χωριστή χρηματοδότηση και χωριστά 

δημοσιονομικά κονδύλια για τον 

αναθεωρημένο Μηχανισμό Πολιτικής 

Προστασίας της Ένωσης. Σε ό,τι αφορά 

την ανάγκη να αποτραπεί ενδεχόμενος 

αρνητικός αντίκτυπος στη 

χρηματοδότηση των υφιστάμενων 

πολυετών προγραμμάτων, η αύξηση της 

χρηματοδότησης για τη στοχευμένη 

αναθεώρηση του Μηχανισμού Πολιτικής 

Προστασίας της Ένωσης κατά τα έτη 

2018, 2019 και 2020 θα πρέπει να 

προέρχεται από όλα τα μέσα που 

διατίθενται στο πλαίσιο του κανονισμού 

(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/20131a του 

Συμβουλίου, ιδίως δε με την προσφυγή 

στο Μέσο Ευελιξίας. 

 ___________________ 

 1a Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 

την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 

20.12.2013, σ. 884). 

Αιτιολόγηση 

Οι νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται από νέους πόρους. Η συντάκτρια 

γνωμοδότησης απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση αναδιατάξεων σε βάρος των 

επιτυχημένων, χρόνια υποχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα 

«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και «Δικαιοσύνη». 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 10 β) Ο σχεδιασμός και η κατανομή της 

χρηματοδότησης και η κατάρτιση του 

προϋπολογισμό για την αναθεώρηση του 

μηχανισμού πολιτικής προστασίας της 

Ένωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη 

συνεκτίμηση του παράγοντα του φύλου, 

κατά τρόπο ώστε να εμπεριέχει μία 

βασισμένη στο φύλο εκτίμηση για να 

ενσωματωθεί καλύτερα η διάσταση του 

φύλου με σκοπό την αντιμετώπιση 

έκτακτων κρίσεων στη διαχείριση 

κινδύνων και στις προσπάθειες πρόληψης 

των καταστροφών. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) την πρόοδο προς την κατεύθυνση 

της εφαρμογής του πλαισίου πρόληψης 

καταστροφών, η οποία μετράται βάσει του 

αριθμού των κρατών μελών τα οποία έχουν 

θέσει στη διάθεση της Επιτροπής τις 

εκτιμήσεις κινδύνων, εκτίμηση της 

ικανότητας διαχείρισης κινδύνων που 

διαθέτουν και σύνοψη του σχεδιασμού 

διαχείρισης καταστροφών που έχουν 

εκπονήσει, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, 

α) την πρόοδο προς την κατεύθυνση 

της εφαρμογής του πλαισίου πρόληψης 

καταστροφών, η οποία μετράται βάσει του 

αριθμού των κρατών μελών τα οποία έχουν 

θέσει στη διάθεση της Επιτροπής τις 

εκτιμήσεις κινδύνων, εκτίμηση της 

ικανότητας διαχείρισης κινδύνων που 

διαθέτουν και σύνοψη του σχεδιασμού 

διαχείρισης καταστροφών που έχουν 

εκπονήσει, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6. 

Οι εκτιμήσεις λαμβάνουν υπόψη τη 

διάσταση του φύλου· 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε δύο 

χρόνια σχετικά με τις επιχειρήσεις και την 

πρόοδο που συντελείται βάσει των άρθρων 

11 και 12. 

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε δύο 

χρόνια σχετικά με τις επιχειρήσεις και την 

πρόοδο που συντελείται βάσει των άρθρων 

11 και 12 με συγκεκριμένα στοιχεία για 

την ενσωμάτωση του φύλου. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το εν λόγω δίκτυο εκτελεί τα ακόλουθα 

καθήκοντα στον τομέα της κατάρτισης, 

των ασκήσεων, της άντλησης διδαγμάτων 

και της διάδοσης των γνώσεων, σε στενό 

συντονισμό με σχετικά κέντρα γνώσεων, 

κατά περίπτωση:» ' 

Το εν λόγω δίκτυο, αποσκοπώντας σε μία 

πιο ισόρροπη σύνθεση από άποψη φύλου, 
εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα στον 

τομέα της κατάρτισης, των ασκήσεων, της 

άντλησης διδαγμάτων και της διάδοσης 

των γνώσεων, σε στενό συντονισμό με 

σχετικά κέντρα γνώσεων, κατά 

περίπτωση:» '  

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9 α) Στο άρθρο 13, προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 2 α. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων που ορίζονται στην 
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παράγραφο 1, η Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες 

κατάρτισης και απόκτησης προσόντων 

καθώς και τα εγχειρίδια για τη μείωση 

των κινδύνων και την αντιμετώπιση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης θα 

ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου, 

με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και 

την αντιμετώπιση της βίας κατά των 

γυναικών και των κοριτσιών· 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της προσθήκης αυτής της παραγράφου είναι να αποκτήσει το δίκτυο γνώσεων για την 

πολιτική προστασία της Ένωσης επίγνωση της διάστασης του φύλου μέσω διαδικασιών 

κατάρτισης και εγχειριδίων. 

 

Τροπολογία  14 

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 

 9 β) Στο άρθρο 13 προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 3 α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι τα 

στοιχεία περί καταστροφών 

παρουσιάζονται με κατανομή ανά φύλο, 

όπως απαιτείται από το Πλαίσιο Σεντάι 

για τη μείωση του κινδύνου 

καταστροφών, για να αντιμετωπιστεί ο 

ρόλος των γυναικών στον σχεδιασμό 

μείωσης κινδύνων και την κάλυψη της 

διάστασης του φύλου σε όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας· 

Αιτιολόγηση 

Η πρόσθετη παράγραφος έχει σκοπό να εισαγάγει την επίγνωση της διάστασης του φύλου στη 

συλλογή των δεδομένων. Για την προώθηση και την ενίσχυση της συνεργασίας, τα δεδομένα και 

τα στατιστικά στοιχεία είναι το κλειδί για την κατανόηση και, τελικά, την αντιμετώπιση των 

κινδύνων καταστροφών. Στο Πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών είναι 

σαφές ότι τα σχετικά δεδομένα θα πρέπει να παρουσιάζονται κατανεμημένα. 
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Τροπολογία  15 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το ποσό των 480 630 000 EUR σε 

τρέχουσες τιμές προέρχεται από τον 

τομέα 3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια» του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το 

δε ποσό των 150 936 000 EUR σε 

τρέχουσες τιμές από τον τομέα 4 «Η 

Ευρώπη στον κόσμο».» 

Οι απαραίτητες πιστώσεις για τον 

μηχανισμό της Ένωσης εγκρίνονται 

σταδιακά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας 

διαδικασίας του προϋπολογισμού, 

λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όλα τα 

διαθέσιμα μέσα δυνάμει του κανονισμού 

του Συμβουλίου (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

1311/2013*, ιδίως δε με την προσφυγή 

στο Μέσο Ευελιξίας, όπως ορίζεται στο 

παράρτημα Ι.» 

 ____________________ 

 * Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 

την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 

20.12.2013, σ. 884). 

Αιτιολόγηση 

Οι νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται από νέους πόρους. Η συντάκτρια 

γνωμοδότησης απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση αναδιατάξεων εις βάρος επιτυχημένων, 

χρόνια υποχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα «Δικαιώματα, Ισότητα 

και Ιθαγένεια» και «Δικαιοσύνη». 
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