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Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 
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 (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))
(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2017)0772/2),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 196 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C8-0409/2017),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από την Τσεχική Βουλή στο 
πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο 
νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
18ης Οκτωβρίου 20181,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 16ης Μαΐου 20182,

– έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του 
εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη 

1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ΕΕ C 361 της 5.10.2018, σ. 37.



θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών 
της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων (A8-0180/2018),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω1·

2. εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που 
επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4. καλεί την Επιτροπή να μην προβεί σε αναδιατάξεις για τη χρηματοδότηση νέων 
προτεραιοτήτων πολιτικής που προστίθενται κατά τη διάρκεια ενός πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αυτό θα έχει αναπόφευκτα 
αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρμογή άλλων σημαντικών δραστηριοτήτων της Ένωσης·

5. καλεί την Επιτροπή να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση για τον μηχανισμό πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης (ΜΠΠΕ) στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου που αρχίζει το 2021, με βάση την παρούσα αναθεώρηση του 
ΜΠΠΕ·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

1 Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 31 Μαΐου 2018 
(Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0236).



P8_TC1-COD(2017)0309

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 
12 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του 
Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2019/420.)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Το πρόσθετο χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης το 2019 και το 2020 ορίστηκε σε 205,6 εκατομμύρια EUR. Με την 
επιφύλαξη των εξουσιών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, μέρος της συνολικής 
αύξησης του προϋπολογισμού του rescEU θα πρέπει να διατεθεί μέσω ανακατανομών στον 
τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια) και στον τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο) του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Τα τρία θεσμικά όργανα υπενθυμίζουν ότι μέρος των 
ανακατανομών περιλαμβάνεται ήδη στον προϋπολογισμό του 2019 και 15,34 εκατομμύρια 
EUR έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον δημοσιονομικό προγραμματισμό για το 2020. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το 2020, η Επιτροπή καλείται να 
προτείνει πρόσθετες ανακατανομές ύψους 18,24 εκατομμύρια EUR για να φθάσει στο 50 % 
για το 2019 και το 2020 στους ίδιους τομείς.


