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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας είναι μια σημαντική στρατηγική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που 

ενδέχεται να ανακύψουν σε περιοχές εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διευκολύνει 

τη συντονισμένη βοήθεια μέσω της κοινής χρήσης πόρων σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες· 

ωστόσο πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά την πρόληψη, την ετοιμότητα, την οργάνωση και τις 

ικανότητες διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.  

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ 

διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εφαρμογή του άρθρου 196 της ΣΛΕΕ, το οποίο ενθαρρύνει 

τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα 

των συστημάτων πρόληψης των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών και προστασίας 

από αυτές. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

πρωτοβουλία της Επιτροπής που αποσκοπεί στην απλούστευση και την ενίσχυση του 

ισχύοντος μηχανισμού αλληλεγγύης με μεγαλύτερη χρηματοδοτική προσπάθεια από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία, πέραν των εθνικών ικανοτήτων, ενός φιλόδοξου 

ευρωπαϊκού αποθεματικού ικανοτήτων με στόχο την ενίσχυση των πόρων των κρατών 

μελών. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υπογραμμίζει την ήδη υφιστάμενη συμβολή των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων. Επιπλέον, πιστεύει ότι, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία και αποτελεσματική διάθεση της βοήθειας, η 

κινητοποίηση των πόρων στο πλαίσιο του rescEU θα πρέπει να βασίζεται σε μια 

περιφερειακή προσέγγιση, ιδίως με την ενίσχυση και την αξιοποίηση των ικανοτήτων των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών, με σκοπό την καλύτερη απόκριση στις ιδιαιτερότητες των 

περιοχών που πλήττονται.  

Η αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων ταμείων της Ένωσης αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την αύξηση της 

αποδοτικότητας στη βιώσιμη πρόληψη των καταστροφών και στην αντιμετώπισή τους. Ως εκ 

τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης ενθαρρύνει την καλύτερη συνεργασία και τον 

συντονισμό μεταξύ των διαφόρων μέσων, όπως το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΤΑΕΕ), στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης.  

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει επίσης την πρόταση της Επιτροπής για τη 

δημιουργία ενός δικτύου γνώσεων και εμπειρογνωσίας των διαφόρων κρατών μελών στον 

τομέα αυτό και προτείνει τη συμμετοχή κέντρων αριστείας και πανεπιστημίων. 

Τέλος, ο συντάκτης γνωμοδότησης φρονεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί μια καλύτερη 

στρατηγική επικοινωνίας προκειμένου οι δράσεις και τα αποτελέσματα στο πλαίσιο του 

μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ να είναι πιο ορατά στους πολίτες και να ενισχυθεί 

η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα της Ένωσης τόσο να προλαμβάνει όσο και να 

αντιμετωπίζει τις καταστροφές. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής 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 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Ο μηχανισμός πολιτικής 

προστασίας της Ένωσης («ο μηχανισμός 

της Ένωσης»), ο οποίος διέπεται από την 

απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου12, ενισχύει τη συνεργασία 

μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών 

και διευκολύνει τον συντονισμό στον 

τομέα της πολιτικής προστασίας με σκοπό 

τη βελτίωση της αντιμετώπισης φυσικών 

και ανθρωπογενών καταστροφών από την 

Ένωση. 

(1) Ο μηχανισμός πολιτικής 

προστασίας της Ένωσης («ο μηχανισμός 

της Ένωσης»), ο οποίος διέπεται από την 

απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου12, ενισχύει τη συνεργασία 

μεταξύ της Ένωσης, των κρατών μελών 

και των περιφερειών τους και διευκολύνει 

τον συντονισμό στον τομέα της πολιτικής 

προστασίας με σκοπό τη βελτίωση της 

αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών από την Ένωση. 

_________________ _________________ 

12 Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της 

Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 

924). 

12 Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της 

Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 

924). 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Οι φυσικές και ανθρωπογενείς 

καταστροφές μπορούν να πλήξουν 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, συχνά 

χωρίς προειδοποίηση. Είτε οφείλονται σε 

φυσικά είτε σε ανθρωπογενή αίτια, οι 

(3) Οι φυσικές και ανθρωπογενείς 

καταστροφές μπορούν να πλήξουν 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Οι 

καταστροφές, είτε οφείλονται σε φυσικά 

αίτια και επιδεινώνονται από τις 
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καταστροφές εμφανίζονται ολοένα πιο 

συχνά, γίνονται πιο ακραίες και 

πολύπλοκες καθώς επιδεινώνονται από τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 

ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων. Οι 

συνέπειες των καταστροφών για τον 

άνθρωπο, το περιβάλλον και την οικονομία 

μπορούν να είναι τεράστιες. 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, είτε σε 

ανθρωπογενή αίτια, 

συμπεριλαμβανομένων νέων μορφών 

απειλών, όπως απειλές κατά της 

εσωτερικής ασφάλειας, εμφανίζονται 

ολοένα πιο συχνά, γίνονται πιο ακραίες και 

πολύπλοκες και υπερβαίνουν τα εθνικά 

σύνορα. Οι μεσοπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες συνέπειες των 

καταστροφών για τον άνθρωπο, το 

περιβάλλον και την οικονομία συχνά είναι 

τεράστιες. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Από τις πρόσφατες εμπειρίες 

προκύπτει ότι η εξάρτηση από εθελοντικές 

προσφορές αμοιβαίας βοήθειας, υπό τον 

συντονισμό και με τη διευκόλυνση του 

μηχανισμού της Ένωσης, δεν διασφαλίζει 

πάντοτε τη διάθεση επαρκών ικανοτήτων 

για την ικανοποιητική κάλυψη των 

βασικών αναγκών των ανθρώπων που 

πλήττονται από καταστροφές, ούτε την 

κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος 

και των περιουσιών. Αυτό ισχύει ακόμη 

περισσότερο όταν τα κράτη μέλη 

πλήττονται ταυτόχρονα από 

επαναλαμβανόμενες καταστροφές και η 

συλλογική ικανότητα είναι ανεπαρκής. 

(4) Από τις πρόσφατες εμπειρίες 

προκύπτει ότι η εξάρτηση από εθελοντικές 

προσφορές αμοιβαίας βοήθειας, υπό τον 

συντονισμό και με τη διευκόλυνση του 

μηχανισμού της Ένωσης, δεν διασφαλίζει 

πάντοτε τη διάθεση επαρκών ικανοτήτων 

για την έγκαιρη και ικανοποιητική κάλυψη 

των βασικών αναγκών των ανθρώπων που 

πλήττονται από καταστροφές, ούτε την 

κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος 

και των περιουσιών. Αυτό ισχύει ακόμη 

περισσότερο όταν τα κράτη μέλη και οι 

περιφέρειές τους, καθώς και τα κράτη 

μέλη και οι περιφέρειες που βρίσκονται σε 

άμεση γειτνίαση, πλήττονται από 

επαναλαμβανόμενες και ταυτόχρονες 

καταστροφές και η συλλογική ικανότητα 

είναι ανεπαρκής. Το σύστημα θα πρέπει 

να βελτιωθεί και τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να λάβουν τα ενδεδειγμένα προληπτικά 

μέτρα για να διαφυλάξουν και να 

ενισχύσουν τις εθνικές ικανότητες σε 

επίπεδο επαρκές ώστε να εξασφαλίζεται η 

δέουσα αντιμετώπιση των καταστροφών. 

 

Τροπολογία  4 
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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, 

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. 1303/201313. 

(5) Η πρόληψη είναι ζήτημα καίριας 

σημασίας για την προστασία από 

καταστροφές και απαιτεί την ανάληψη 

περαιτέρω δράσης σε όλα τα επίπεδα 

δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή 

επηρεάζει όλα τα εδάφη και έχει 

διασυνοριακό χαρακτήρα. Για τον σκοπό 

αυτό, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις 

τοπικές και περιφερειακές αρχές τους, 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 

των καταστροφών, όπως στην περίπτωση 

διασυνοριακών περιστατικών, η οποία θα 

διασυνδέει τις δράσεις πρόληψης 

κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης 

καταστροφών το συντομότερο δυνατό, 

μεταξύ άλλων μέσω της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης. Επιπλέον, κατά 

περίπτωση, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί 

από τα κράτη μέλη να υποβάλουν ειδικά 

σχέδια εκπαίδευσης, πρόληψης, 

ετοιμότητας και εκκένωσης σχετικά με 

συγκεκριμένες καταστροφές, όπως 

σεισμούς, ξηρασίες, καύσωνες, δασικές 

πυρκαγιές, πλημμύρες και λειψυδρίες, 

καθώς και ανθρωπιστικές και 

τεχνολογικές καταστροφές, κυρίως με 

σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής 

στήριξης της Ένωσης στη διαχείριση των 

κινδύνων καταστροφών. Είναι 

απαραίτητο να μειωθεί ο διοικητικός 

φόρτος και να ενισχυθούν οι πολιτικές 

πρόληψης και οι επιχειρησιακές 

ικανότητες και σε διασυνοριακό επίπεδο, 

μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της 

διασύνδεσης και του συντονισμού με 

άλλες βασικές πολιτικές και μέσα της 

Ένωσης, και κυρίως με τα ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία όπως 

παρατίθενται στο άρθρο 1 και στην 
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αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/201313 και με το Ταμείο 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να 

υπογραμμιστεί ότι τα ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία 

(«ΕΔΕΤ») συμβάλλουν ήδη στην 

προώθηση της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και 

της διαχείρισης κινδύνων, καθώς και ότι 

υφίσταται εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 

που συνδέεται με τον στόχο αυτό. 

_________________ _________________ 

13 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 

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). 

13 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 

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  5 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Οι μακροπεριφερειακές 

στρατηγικές της Ένωσης θα μπορούσαν 

να προσφέρουν πλαίσια συνεργασίας 

υψηλής ποιότητας με σκοπό την 

καθιέρωση επιχειρησιακών δράσεων 

πρόληψης καθώς και κέντρων 

αντίδρασης και διαχείρισης, ούτως ώστε 

να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με 

τις γειτονικές τρίτες χώρες στο πεδίο 
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αυτό.  

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η 

συλλογική ικανότητα ετοιμότητας και 

αντιμετώπισης καταστροφών, κυρίως μέσω 

της παροχής αμοιβαίας στήριξης στην 

Ευρώπη. Πέραν της ενίσχυσης των 

δυνατοτήτων που ήδη παρέχονται από την 

ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης 

έκτακτων αναγκών («ΕΙΑΕΑ» ή 

«εθελοντική δεξαμενή»), στο εξής 

καλούμενη «ευρωπαϊκή δεξαμενή 

πολιτικής προστασίας», η Επιτροπή θα 

πρέπει επίσης να δημιουργήσει το rescEU. 

Στη σύνθεση του rescEU θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται ικανότητες 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε 

περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών, 

μεγάλης κλίμακας πλημμυρών και 

σεισμών, καθώς και κινητό νοσοκομείο 

και ιατρικές ομάδες σύμφωνα με τα 

πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας, που θα μπορούν να αναπτυχθούν 

ταχέως. 

(6) Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η 

συλλογική ικανότητα στους τομείς της 

εκπαίδευσης, της ετοιμότητας και της 

αντιμετώπισης καταστροφών, κυρίως μέσω 

της παροχής αποτελεσματικής αμοιβαίας 

στήριξης και της συνεργασίας στην 

Ευρώπη, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι 

παρεμβάσεις είναι περισσότερο 

προβλέψιμες και ότι μειώνεται σημαντικά 

ο χρόνος για τη διάθεση της βοήθειας. 

Πέραν της ενίσχυσης των δυνατοτήτων 

που ήδη παρέχονται από την ευρωπαϊκή 

ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών («ΕΙΑΕΑ» ή «καθήκον 

συνδρομής των πολιτών»), στο εξής 

καλούμενη «ευρωπαϊκή δεξαμενή 

πολιτικής προστασίας», η Επιτροπή θα 

πρέπει επίσης να δημιουργήσει το rescEU. 

Στη σύνθεση του rescEU θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται προδεσμευμένες κοινές 

ικανότητες αντιμετώπισης φυσικών ή 

ανθρωπογενών καταστροφών όπως 

δασικές πυρκαγιές, μεγάλης κλίμακας 

πλημμύρες, σεισμοί, τρομοκρατικές 

απειλές ή άλλα απρόβλεπτα περιστατικά, 

συμπεριλαμβανομένης κάθε πιθανής 

σοβαρής έλλειψης φαρμάκων, καθώς και 

κινητό νοσοκομείο και ιατρικές ομάδες 

σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας, που θα μπορούν να 

αναπτυχθούν για να παρέμβουν ταχέως 

και σε διάφορα σημεία ταυτόχρονα. Οι 

επιχειρησιακοί πόροι στο πλαίσιο του 

rescEU θα πρέπει να διατίθενται κατόπιν 

σχετικού αιτήματος για επιχειρήσεις 

αντιμετώπισης προκειμένου να 

καλύπτονται οι ελλείψεις σε επίπεδο 

ικανοτήτων και να ενισχύονται οι 

προσπάθειες που καταβάλλονται στο 
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πλαίσιο της δεξαμενής πολιτικής 

προστασίας. Θα πρέπει να προβλεφθούν 

ειδικές διατάξεις για την παρέμβαση στις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις 

Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη («ΥΧΕ»), 

με γνώμονα τον απομακρυσμένο 

χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητές τους. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Ο ρόλος των περιφερειακών και 

τοπικών αρχών στην πρόληψη και τη 

διαχείριση καταστροφών έχει μεγάλη 

σημασία και οι ικανότητες 

αντιμετώπισης που διαθέτουν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται κατάλληλα σε κάθε 

είδους δραστηριότητες συντονισμού και 

επιχειρησιακής ανάπτυξης που 

διεξάγονται δυνάμει της παρούσας 

απόφασης, σύμφωνα με το θεσμικό και 

νομικό πλαίσιο των κρατών μελών, με 

στόχο την ελαχιστοποίηση των 

επικαλύψεων και την ενίσχυση της 

διαλειτουργικότητας. Οι αρχές αυτές 

μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 

προληπτικό ρόλο και είναι επίσης οι 

πρώτες που αντιδρούν μετά από 

καταστροφές, επικουρούμενες από τις 

ικανότητες των εθελοντών τους. Ως εκ 

τούτου, απαιτείται συνεχής συνεργασία σε 

τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό 

επίπεδο με σκοπό την καθιέρωση κοινών 

συστημάτων προειδοποίησης για την 

ταχεία παρέμβαση πριν από την 

κινητοποίηση του rescEU, καθώς και 

τακτικές εκστρατείες ενημέρωσης του 

κοινού σχετικά με τα αρχικά μέτρα 

αντίδρασης. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση απόφασης 
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Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6β) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

ταχεία και αποτελεσματική διάθεση της 

βοήθειας, η κινητοποίηση πόρων στο 

πλαίσιο του rescEU θα πρέπει επίσης να 

έχει εδαφική διάσταση και να λαμβάνει 

υπόψη τη σημασία που έχει η υιοθέτηση 

μιας περιφερειακής προσέγγισης και, 

κατά περίπτωση, μιας προσέγγισης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, 

με σκοπό την κατάλληλη αντιμετώπιση 

των ιδιαιτεροτήτων των περιοχών και τον 

περιορισμό των ζημιών που προκαλεί η 

καταστροφή. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε 

θέση να στηρίζει τα κράτη μέλη όταν οι 

διαθέσιμες ικανότητες δεν επαρκούν για 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

καταστροφών, συνεισφέροντας στη 

χρηματοδότηση ρυθμίσεων μίσθωσης ή 

ενοικίασης για τη διασφάλιση ταχείας 

πρόσβασης στις ικανότητες, ή 

χρηματοδοτώντας την αγορά τους. Με τον 

τρόπο αυτό θα ενισχυθεί σημαντικά η 

αποτελεσματικότητα του μηχανισμού της 

Ένωσης, καθώς θα διασφαλιστεί η 

διαθεσιμότητα ικανοτήτων σε περιπτώσεις 

στις οποίες δεν θα μπορούσε να 

εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των καταστροφών με άλλον 

τρόπο, ιδιαίτερα όσον αφορά καταστροφές 

με ευρείες επιπτώσεις που πλήττουν 

σημαντικό αριθμό κρατών μελών. Η 

προμήθεια ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωσης 

αναμένεται να διευκολύνει τη δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση του 

συντονισμού κατά την αντιμετώπιση 

(7) Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε 

θέση να στηρίζει τα κράτη μέλη όταν οι 

διαθέσιμες υλικές και τεχνικές ικανότητες 

δεν επαρκούν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των καταστροφών, μεταξύ 

άλλων στην περίπτωση διασυνοριακών 

περιστατικών, συνεισφέροντας στη 

χρηματοδότηση ρυθμίσεων μίσθωσης ή 

ενοικίασης για τη διασφάλιση ταχείας 

πρόσβασης στις ικανότητες, ή 

χρηματοδοτώντας την αγορά τους. Με τον 

τρόπο αυτό θα ενισχυθεί σημαντικά η 

αποτελεσματικότητα του μηχανισμού της 

Ένωσης, καθώς θα διασφαλιστεί η 

διαθεσιμότητα υλικών και τεχνικών 

ικανοτήτων, μεταξύ άλλων για τη 

διάσωση ηλικιωμένων ατόμων ή ατόμων 

με αναπηρία, σε περιπτώσεις στις οποίες 

δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

καταστροφών με άλλον τρόπο, ιδιαίτερα 

όσον αφορά καταστροφές με ευρείες 

επιπτώσεις που πλήττουν σημαντικό 
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καταστροφών. αριθμό κρατών μελών. Ο κατάλληλος 

προδεσμευμένος εξοπλισμός και η 

προμήθεια ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωσης 

αναμένεται να διευκολύνει τη δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση του 

συντονισμού κατά την αντιμετώπιση 

καταστροφών. 

 

Τροπολογία  10 

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) Η κατάρτιση, η έρευνα και η 

καινοτομία αποτελούν σημαντικές πτυχές 

της συνεργασίας στον τομέα της 

πολιτικής προστασίας. Για την ενίσχυση 

της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας της κατάρτισης και 

των ασκήσεων, την προώθηση της 

καινοτομίας με την ενσωμάτωση νέων 

τεχνολογιών όπως ο εξοπλισμός υψηλής 

τεχνολογίας και τα πλέον πρόσφατα 

αποτελέσματα της έρευνας για να 

διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη 

παρακολούθηση των αστικών και 

δασικών περιοχών, καθώς και για τη 

βελτίωση του διαλόγου και της 

συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών 

και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας 

των κρατών μελών, μεταξύ άλλων σε 

διασυνοριακό επίπεδο, είναι απαραίτητη η 

δημιουργία δικτύου γνώσεων για την 

πολιτική προστασία της Ένωσης, το οποίο 

θα βασιστεί στις υφιστάμενες δομές και 

στο οποίο θα συμμετέχουν ερευνητές, 

ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα των 

κρατών μελών, πανεπιστήμια και, κατά 

περίπτωση, κέντρα αριστείας και 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 

Όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές και τις ΥΧΕ, θα πρέπει να 

ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι 

και αυτές θα ενταχθούν στο εν λόγω 

δίκτυο, παράλληλα με την ενίσχυση της 

συνεργασίας στον τομέα της κατάρτισης, 
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καθώς και των ικανοτήτων πρόληψης και 

αντιμετώπισης με τρίτες χώρες στην 

περιοχή. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Είναι απαραίτητο να 

απλουστευθούν οι διαδικασίες του 

μηχανισμού της Ένωσης ώστε να 

διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν 

πρόσβαση στη βοήθεια και τις ικανότητες 

που απαιτούνται για την όσο το δυνατόν 

ταχύτερη αντιμετώπιση φυσικών ή 

ανθρωπογενών καταστροφών. 

(11) Είναι απαραίτητο να 

απλουστευθούν, να εξορθολογιστούν και 

να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία οι 

διαδικασίες του μηχανισμού της Ένωσης 

ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη 

έχουν ταχεία πρόσβαση στη βοήθεια και 

τις ικανότητες που απαιτούνται για την όσο 

το δυνατόν ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 

φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. 

 

Τροπολογία  12 

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 

(13) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 

ότι τα κράτη μέλη και οι οικείες τοπικές 

και περιφερειακές αρχές λαμβάνουν όλα 

τα αναγκαία μέτρα για την 

αποτελεσματική πρόληψη των φυσικών 

και ανθρωπογενών καταστροφών και τον 

μετριασμό των επιπτώσεών τους, μεταξύ 

άλλων με την τακτική διαχείριση των 

δασικών εκτάσεων, τη διαχείριση των 

καύσιμων υλικών και τη διενέργεια 

δασικού σχεδιασμού. 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 
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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. 

κινδύνων καταστροφών, καθώς και με τις 

διασυνοριακές και διακοινοτικές δράσεις 

πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης 

και την αντιμετώπιση απειλών όπως οι 

σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της 

υγείας15, συμπεριλαμβανομένων των 

πυρηνικών, βιολογικών και χημικών 

ατυχημάτων. Τα προγράμματα εδαφικής 

συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής 

για τη συνοχή προβλέπουν ειδικές 

δράσεις για να λαμβάνονται υπόψη η 

ανθεκτικότητα σε περίπτωση 

καταστροφών, η πρόληψη και η 

διαχείριση κινδύνων και, ως εκ τούτου, 

απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες για 

μεγαλύτερη ολοκλήρωση και 

περισσότερες συνέργειες. 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. 

Πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα για τη 

βελτίωση του συντονισμού με το Ταμείο 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(EUSF) με σκοπό την αντιμετώπιση 

φυσικών καταστροφών. 

__________________ __________________ 

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  13 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Είναι αναγκαίο να επικεντρωθεί η 

δράση της Ένωσης, μεταξύ άλλων, στην 

παροχή βοήθειας στον τομέα της 
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τεχνικής κατάρτισης ώστε να ενισχυθεί η 

ικανότητα αυτοβοήθειας των 

κοινοτήτων, ούτως ώστε να είναι 

καλύτερα προετοιμασμένες να 

ανταποκριθούν στο αρχικό στάδιο μιας 

καταστροφής και να την περιορίσουν. Η 

στοχευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση 

των αρμόδιων για τη δημόσια ασφάλεια, 

όπως τοπικών ιθυνόντων, κοινωνικών 

λειτουργών και ιατρών, υπηρεσιών 

διάσωσης και πυρόσβεσης καθώς και 

εθελοντικών ομάδων τοπικής 

παρέμβασης στη διάθεση των οποίων θα 

πρέπει να τίθεται σε σύντομο χρονικό 

διάστημα υλικό παρέμβασης, μπορεί να 

συμβάλει στον περιορισμό μιας 

καταστροφής και να μειώσει τον αριθμό 

των θανάτων κατά ή μετά την κρίση. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο) 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -α) στην παράγραφο 1 το στοιχείο γ) 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

γ) διευκόλυνση της ταχείας και 

αποτελεσματικής αντίδρασης σε 

περίπτωση καταστροφών, υφιστάμενων ή 

επαπειλούμενων, και 

γ) διευκόλυνση της ταχείας και 

αποτελεσματικής αντίδρασης σε 

περίπτωση καταστροφών, υφιστάμενων ή 

επαπειλούμενων, μεταξύ άλλων μέσω της 

ανάπτυξης κατάλληλων υλικών και 

τεχνικών ικανοτήτων για επιχειρήσεις 

διάσωσης σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης· 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) αύξηση της διαθεσιμότητας και της 

χρήσης επιστημονικών γνώσεων σχετικά 

με καταστροφές. 

ε) αύξηση της διαθεσιμότητας και της 

χρήσης επιστημονικών γνώσεων σχετικά 

με καταστροφές, μεταξύ άλλων στις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις ΥΧΕ· 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 

ακόλουθο στοιχείο ε α): 

 ε α) εντατικοποίηση της συνεργασίας 

και των δραστηριοτήτων συντονισμού σε 

διασυνοριακό επίπεδο· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) αναλαμβάνει δράση για τη 

βελτίωση του γνωστικού υπόβαθρου 

σχετικά με τους κινδύνους καταστροφών 

και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 

γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και 

πληροφοριών, μεταξύ άλλων μεταξύ 

κρατών μελών που εκτίθενται σε κοινούς 

κινδύνους· 

α) αναλαμβάνει δράση για την 

προαγωγή της εκπαίδευσης, την 

ενημέρωση, τη βελτίωση του γνωστικού 

υπόβαθρου σχετικά με τους κινδύνους 

καταστροφών και για τη διευκόλυνση του 

διαλόγου, της ανταλλαγής γνώσεων και 

της συνεργασίας, των αποτελεσμάτων 

της επιστημονικής έρευνας και της 

καινοτομίας, με συστάσεις και 

βραχυπρόθεσμες προβλέψεις, βέλτιστων 

πρακτικών και πληροφοριών, μεταξύ 

άλλων μεταξύ κρατών μελών και των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών, των 

γειτονικών τρίτων χωρών, καθώς και των 

εξόχως απόκεντρων περιοχών και των 
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ΥΧΕ, κατά περίπτωση, που εκτίθενται σε 

κοινούς κινδύνους· 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) στο άρθρο 5 παράγραφος 1, 

προστίθεται το στοιχείο α) α: 

 α α) παρέχει συνδρομή στη λήψη 

αποφάσεων κατόπιν σχετικού αιτήματος· 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3β) στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το 

στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

 α β) συντονίζει την εναρμόνιση των 

πληροφοριών και της καθοδήγησης 

σχετικά με τα συστήματα έγκαιρης 

προειδοποίησης, μεταξύ άλλων σε 

διασυνοριακό επίπεδο· 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (3γ) Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το 

στοιχείο η) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

η) προωθεί τη χρήση διαφόρων 

κονδυλίων της Ένωσης που μπορούν να 

στηρίξουν τη βιώσιμη πρόληψη 

καταστροφών και ενθαρρύνει τα κράτη 

μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιούν τις 

εν λόγω ευκαιρίες χρηματοδότησης· 

η) προωθεί τη χρήση και τον 

συντονισμό διαφόρων κονδυλίων της 

Ένωσης που μπορούν να στηρίξουν τη 

βιώσιμη πρόληψη και αντιμετώπιση 

καταστροφών και ενθαρρύνει τα κράτη 

μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιούν τις 

εν λόγω ευκαιρίες χρηματοδότησης, για 

αυξημένες συνέργειες, μεταξύ άλλων με 

στόχο την επέκταση και την 

επικαιροποίηση των υλικών και τεχνικών 

τους ικανοτήτων· 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 6 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) εκπονούν εκτιμήσεις κινδύνου σε 

εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του 

εθνικού επίπεδο και τις διαθέτουν στην 

Επιτροπή έως τις 22 Δεκεμβρίου 2018, και 

στη συνέχεια κάθε τρία έτη·  

α) εκπονούν εκτιμήσεις κινδύνου σε 

εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του 

εθνικού επίπεδο σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες τοπικές και εθνικές αρχές και 

τις διαθέτουν στην Επιτροπή έως τις 22 

Δεκεμβρίου 2018, και στη συνέχεια κάθε 

δύο έτη· 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σύνοψη των σχετικών στοιχείων του 

σχεδιασμού της διαχείρισης κινδύνων, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 

Σύνοψη των σχετικών στοιχείων του 

σχεδιασμού της διαχείρισης κινδύνων, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
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σχετικά με τα επιλεγέντα μέτρα πρόληψης 

και ετοιμότητας, υποβάλλεται στην 

Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου 2019, και 

στη συνέχεια κάθε τρία έτη. Επιπλέον, η 

Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από τα 

κράτη μέλη να υποβάλουν ειδικά σχέδια 

πρόληψης και ετοιμότητας, τα οποία 

καλύπτουν τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο 

και τις μακροπρόθεσμες προσπάθειες. Η 

Ένωση λαμβάνει δεόντως υπόψη την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί από τα κράτη 

μέλη όσον αφορά την πρόληψη και την 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση 

καταστροφών στο πλαίσιο οποιουδήποτε 

μελλοντικού μηχανισμού εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητας δυνάμει των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. 

σχετικά με τα επιλεγέντα μέτρα πρόληψης 

και ετοιμότητας, υποβάλλεται στην 

Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου 2019, και 

στη συνέχεια κάθε δύο έτη. Επιπλέον, η 

Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη 

μέλη να υποβάλουν ειδικά σχέδια 

πρόληψης και ετοιμότητας και τους 

παρέχει κατευθυντήριο πλαίσιο για την 

κατάρτιση των σχεδίων αυτών, τα οποία 

καλύπτουν τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο 

και τις μακροπρόθεσμες προσπάθειες. Η 

Ένωση λαμβάνει δεόντως υπόψη την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί από τα κράτη 

μέλη, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, όσον αφορά την πρόληψη 

και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση 

καταστροφών στο πλαίσιο οποιουδήποτε 

ενισχυμένου μελλοντικού μηχανισμού εκ 

των προτέρων αιρεσιμότητας για τις 

επενδύσεις δυνάμει των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο) 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 4α. στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το 

στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

ια) σε στενή διαβούλευση με κράτη 

μέλη, αναλαμβάνει επιπλέον αναγκαία 

υποστηρικτική και συμπληρωματική 

δράση στον τομέα της ετοιμότητας, ώστε 

να επιτευχθεί ο στόχος του άρθρου 3 

παράγραφος 1 στοιχείο β). 

«ια) σε στενή διαβούλευση με κράτη 

μέλη, αναλαμβάνει επιπλέον αναγκαία 

υποστηρικτική και συμπληρωματική 

δράση στον τομέα της ετοιμότητας, μεταξύ 

άλλων μέσω του συντονισμού με άλλα 

μέσα της Ένωσης, ώστε να επιτευχθεί ο 

στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 1 

στοιχείο β).» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=EL) 

 

Τροπολογία  24 
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Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο) 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4β) στο άρθρο 9, προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος μετά την 

παράγραφο 1: 

 «1α. Τα κράτη μέλη ενισχύουν τις 

σχετικές διοικητικές ικανότητες των 

αρμόδιων περιφερειακών και τοπικών 

αρχών σύμφωνα με το θεσμικό και 

νομικό τους πλαίσιο.» 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

συνεργάζονται για τη βελτίωση του 

σχεδιασμού των επιχειρήσεων 

αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο 

του μηχανισμού της Ένωσης, μεταξύ 

άλλων μέσω της εκπόνησης σεναρίων 

αντιμετώπισης καταστροφών βάσει των 

εκτιμήσεων κινδύνων που αναφέρονται 

στο άρθρο 6 στοιχείο α) και της 

επισκόπησης κινδύνων που αναφέρεται 

στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 

καθώς επίσης μέσω της καταγραφής των 

πόρων και της κατάρτισης σχεδίων για την 

ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης. 

1. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

συνεργάζονται για τη βελτίωση του 

σχεδιασμού των επιχειρήσεων 

αντιμετώπισης φυσικών ή ανθρωπογενών 

καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού 

της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της 

εκπόνησης σεναρίων αντιμετώπισης 

καταστροφών βάσει των εκτιμήσεων 

κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 6 

στοιχείο α) και της επισκόπησης κινδύνων 

που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 

1 στοιχείο γ), καθώς επίσης μέσω της 

καταγραφής των πόρων και της 

κατάρτισης σχεδίων για την ανάπτυξη 

ικανοτήτων αντιμετώπισης. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Θεσπίζεται ευρωπαϊκή δεξαμενή 

πολιτικής προστασίας. Αποτελείται από 

μια δεξαμενή προδεσμευμένων 
ικανοτήτων αντιμετώπισης που διαθέτουν 

τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει μονάδες, 

άλλες ικανότητες αντιμετώπισης και 

εμπειρογνώμονες. 

1. Θεσπίζεται ευρωπαϊκή δεξαμενή 

πολιτικής προστασίας. Αποτελείται από 

ένα σύνολο προεγκεκριμένων ικανοτήτων 

αντιμετώπισης που διαθέτουν τα κράτη 

μέλη και περιλαμβάνει μονάδες, άλλες 

ικανότητες αντιμετώπισης και 

εμπειρογνώμονες, με βάση την αρχή του 

καθήκοντος συνδρομής των πολιτών. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο d 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Οι αναφορές στην ευρωπαϊκή 

ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών (ΕΙΑΕΑ) και στην εθελοντική 

δεξαμενή νοούνται ως αναφορές στην 

ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής 

προστασίας. 

10. Οι αναφορές στην ευρωπαϊκή 

ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών (ΕΙΑΕΑ) και στο καθήκον 

συνδρομής των πολιτών νοούνται ως 

αναφορές στην ευρωπαϊκή δεξαμενή 

πολιτικής προστασίας. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) έρευνα και διάσωση σε αστικό 

περιβάλλον· 

γ) έρευνα και διάσωση σε αστικό, 

ορεινό και δασικό περιβάλλον· 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

Με βάση τους κινδύνους που εντοπίζονται 

και λαμβανομένων υπόψη μιας 

προσέγγισης πολλαπλών κινδύνων και της 

ανάγκης για ευελιξία όσον αφορά τις 

ικανότητες αντιμετώπισης, 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  30 

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 τη 

διοίκηση και τον έλεγχο των ικανοτήτων 

rescEU και χρησιμοποιεί κοινή και 

τυποποιημένη επιχειρησιακή γλώσσα που 

είναι κατανοητή από όλες τις οντότητες 

που παρεμβαίνουν σε περίπτωση 

καταστροφών. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 
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Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Σε περίπτωση ανάπτυξης, η 

Επιτροπή συμφωνεί με το αιτούν κράτος 

μέλος σχετικά με την επιχειρησιακή 

ανάπτυξη των ικανοτήτων rescEU. Το 

αιτούν κράτος μέλος διευκολύνει τον 

επιχειρησιακό συντονισμό των δικών του 

ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων του 

rescEU κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεων. 

8. Σε περίπτωση ανάπτυξης, η 

Επιτροπή συμφωνεί με το αιτούν κράτος 

μέλος ή τα αιτούντα κράτη μέλη, κατά 

περίπτωση, σχετικά με την επιχειρησιακή 

ανάπτυξη των ικανοτήτων rescEU. Το 

αιτούν κράτος μέλος διευκολύνει τον 

επιχειρησιακό συντονισμό των δικών του 

ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 

ικανοτήτων αντιμετώπισης που 

διαθέτουν οι περιφερειακές και τοπικές 

αρχές, καθώς και των εθελοντών, και των 

δραστηριοτήτων του rescEU κατά τη 

διάρκεια των επιχειρήσεων. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Ο συντονισμός των διαφόρων 

ικανοτήτων αντιμετώπισης διευκολύνεται, 

εάν χρειάζεται, από την Επιτροπή μέσω 

του ΚΣΑΕΑ σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 

16. 

9. Ο συντονισμός μεταξύ των 

διαφόρων ικανοτήτων αντιμετώπισης 

διευκολύνεται, εάν χρειάζεται, από την 

Επιτροπή, λαμβανομένης υπόψη, μεταξύ 

άλλων, της ανάγκης να υιοθετηθεί μια 

περιφερειακή προσέγγιση, και με την 

προσφυγή, κατά περίπτωση, σε 

διασυνοριακούς διακανονισμούς, ανάλογα 

με τη διαθεσιμότητα και την εγγύτητα. Ο 

συντονισμός αυτός διευκολύνεται επίσης 
μέσω του ΚΣΑΕΑ σύμφωνα με τα άρθρα 

15 και 16. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή δημιουργεί δίκτυο των 

αρμόδιων φορέων και οργανισμών 

πολιτικής προστασίας και διαχείρισης 

καταστροφών που, από κοινού με την 

Επιτροπή, απαρτίζουν ένα δίκτυο γνώσεων 

για την πολιτική προστασία της Ένωσης. 

Η Επιτροπή δημιουργεί δίκτυο των 

αρμόδιων φορέων και οργανισμών 

πολιτικής προστασίας και διαχείρισης 

καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων 

κέντρων έρευνας και εκπαίδευσης, 

πανεπιστημίων, ερευνητών και κέντρων 

αριστείας, κατά περίπτωση, που, από 

κοινού με την Επιτροπή, απαρτίζουν ένα 

δίκτυο γνώσεων για την πολιτική 

προστασία της Ένωσης, το οποίο 

διατίθεται επίσης για την ανταλλαγή 

γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών με τις 

τρίτες χώρες. 

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 εκτελεί τα ακόλουθα 

καθήκοντα στον τομέα της κατάρτισης, 

των ασκήσεων, της άντλησης διδαγμάτων, 

της διάδοσης των γνώσεων, της 

επικοινωνίας και των προγραμμάτων 

ενημέρωσης του κοινού, σε στενό 

συντονισμό με σχετικά κέντρα γνώσεων. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (9α) στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το 

στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

α) εκπονεί και διαχειρίζεται 

πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό 

πολιτικής προστασίας και διαχείρισης 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε θέματα 

πρόληψης καταστροφών, ετοιμότητας και 

αντιμετώπισης. Το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει κοινά μαθήματα και 

σύστημα ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων, 

με το οποίο μπορεί να αποσπάται 

προσωπικό σε άλλα κράτη μέλη. 

α) εκπονεί και διαχειρίζεται 

πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό 

πολιτικής προστασίας και διαχείρισης 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με στόχο 

την παροχή ειδικής εμπειρογνωσίας σε 

θέματα πρόληψης καταστροφών, 

ετοιμότητας και αντιμετώπισης. Το 

πρόγραμμα αξιοποιεί τα υφιστάμενα 

κέντρα αριστείας και τα πανεπιστήμια, 

κατά περίπτωση, και περιλαμβάνει κοινά 

μαθήματα και σύστημα ανταλλαγών 
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εμπειρογνωμόνων, με το οποίο μπορεί να 

αποσπάται προσωπικό σε άλλα κράτη 

μέλη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης 

μέτρα για τη συνεργασία με γειτονικές 

τρίτες χώρες. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση απόφασης 

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

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (9β) στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το 

στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

στ) προωθεί και ενθαρρύνει, για τους 

σκοπούς του μηχανισμού της Ένωσης, την 

εισαγωγή και χρήση ανάλογων νέων 

τεχνολογιών. 

στ) προωθεί την έρευνα και την 

καινοτομία και ενθαρρύνει, για τους 

σκοπούς του μηχανισμού της Ένωσης, την 

εισαγωγή και χρήση ανάλογων νέων 

τεχνολογιών. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 20 α – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε βοήθεια ή χρηματοδότηση που 

χορηγείται βάσει της παρούσας απόφασης 

παρέχει κατάλληλη προβολή στην Ένωση, 

περιλαμβανομένης της προβολής του 

εμβλήματος της Ένωσης για τις ικανότητες 

που αναφέρονται στο άρθρο 11, στο άρθρο 

12 και στο άρθρο 21 παράγραφος 2 

στοιχείο γ). 

Κάθε βοήθεια ή χρηματοδότηση που 

χορηγείται βάσει της παρούσας απόφασης 

διασφαλίζει κατάλληλη προβολή στην 

Ένωση, περιλαμβανομένης της προβολής 

του εμβλήματος της Ένωσης για τις 

ικανότητες που αναφέρονται στο άρθρο 11, 

στο άρθρο 12 και στο άρθρο 21 

παράγραφος 2 στοιχείο γ). Αναπτύσσεται 

μια στρατηγική επικοινωνίας με σκοπό οι 

δράσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού της 

Ένωσης να καταστούν ορατές στους 

πολίτες και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη 

των πολιτών στην ικανότητα της Ένωσης 

στον τομέα της πρόληψης και της 
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αντιμετώπισης καταστροφών. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο β – σημείο i 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) σε όλες τις δαπάνες που είναι 

αναγκαίες για να αναβαθμιστούν ή να 

επισκευαστούν οι ικανότητες 

αντιμετώπισης σε ένα επίπεδο ετοιμότητας 

και διαθεσιμότητας που να καθιστά δυνατή 

την ανάπτυξή τους ως τμήμα της 

ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής 

προστασίας, σύμφωνα με τις ποιοτικές 

απαιτήσεις της ευρωπαϊκής δεξαμενής 

πολιτικής προστασίας και, κατά 

περίπτωση, τις συστάσεις που 

διατυπώνονται στη διαδικασία 

πιστοποίησης («δαπάνες προσαρμογής»). 

Στις εν λόγω δαπάνες μπορούν να 

συμπεριλαμβάνονται δαπάνες σχετικές με 

τη λειτουργικότητα, τη διαλειτουργικότητα 

των μονάδων και άλλες ικανότητες 

αντιμετώπισης, την αυτονομία, την 

αυτάρκεια, τη δυνατότητα μεταφοράς, τη 

συσκευασία και άλλες αναγκαίες δαπάνες, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 

δαπάνες συνδέονται ειδικά με τη 

συμμετοχή των ικανοτήτων στην 

ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής 

προστασίας. 

γ) σε όλες τις δαπάνες που είναι 

αναγκαίες για να αναβαθμιστούν ή να 

επισκευαστούν οι ικανότητες 

αντιμετώπισης σε ένα επίπεδο ετοιμότητας 

και διαθεσιμότητας που να καθιστά δυνατή 

την ανάπτυξή τους ως τμήμα της 

ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής 

προστασίας, σύμφωνα με τις ποιοτικές 

απαιτήσεις της ευρωπαϊκής δεξαμενής 

πολιτικής προστασίας και, κατά 

περίπτωση, τις συστάσεις που 

διατυπώνονται στη διαδικασία 

πιστοποίησης («δαπάνες προσαρμογής»). 

Στις εν λόγω δαπάνες μπορούν να 

συμπεριλαμβάνονται δαπάνες σχετικές με 

τη λειτουργικότητα, τη διαλειτουργικότητα 

των μονάδων και άλλες ικανότητες 

αντιμετώπισης, την αυτονομία, την 

αυτάρκεια, τη δυνατότητα μεταφοράς, τη 

συσκευασία και άλλες αναγκαίες δαπάνες, 

συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται 

με την προώθηση του εθελοντισμού στον 

τομέα της πολιτικής προστασίας και της 

κατάρτισης εθελοντών, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δαπάνες 

συνδέονται ειδικά με τη συμμετοχή των 

ικανοτήτων στην ευρωπαϊκή δεξαμενή 

πολιτικής προστασίας. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 
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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 

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. 

2. Αναπτύσσονται συνέργειες, 

συμπληρωματικότητα και αυξημένος 

συντονισμός με άλλα μέσα της Ένωσης, 

όπως τα μέσα που στηρίζουν τη συνοχή, 

συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

την αγροτική ανάπτυξη, την έρευνα, την 

υγεία, καθώς και τις πολιτικές για τη 

μετανάστευση και την ασφάλεια, που δεν 

επιφέρουν ανακατανομή κονδυλίων από 

τους τομείς αυτούς. 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. 
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