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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πλαίσιο

Η πρόταση απόφασης της Επιτροπής προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της Ένωσης, στόχος του οποίου είναι να υποστηρίζει, να συντονίζει 
και να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής προστασίας με 
γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πρόληψης, ετοιμότητας και 
αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών κάθε μορφής εντός και εκτός της 
Ένωσης. Κεντρική ιδέα του εγχειρήματος είναι η εξασφάλιση ολοκληρωμένης προσέγγισης 
στο θέμα της διαχείρισης καταστροφών. Ο εισηγητής εκφράζει επιδοκιμασία για τη συνολική 
προσέγγιση και κυρίως για την έμφαση που αποδίδεται στις δραστηριότητες υποστήριξης των 
μεταφορών κατά την αντιμετώπιση καταστροφών. 

Προϋπολογισμός
Η παρούσα πρόταση προβλέπει δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την πολιτική πολιτικής 
προστασίας της ΕΕ ύψους 513 εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές), ως ακολούθως: 276 εκατ. 
ευρώ εντός της Ένωσης και 237 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις εκτός της Ένωσης. Οι επιλέξιμες 
δράσεις εμπίπτουν στους εξής 4 τομείς: γενικές δράσεις, πρόληψη, ετοιμότητα και 
μεταφορές. Σύμφωνα με τον εισηγητή, το προβλεπόμενο χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
επταετή περίοδο είναι αρκετά μικρό και θα επιτρέψει περιορισμένη μόνο παρέμβαση και 
επίδραση της ΕΕ.

Στόχοι
Οι ειδικοί στόχοι της πρότασης είναι (1) επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας από 
καταστροφές μέσω της πρόληψης ή της μείωσης των επιπτώσεών τους, καθώς και μέσω της 
καλλιέργειας νοοτροπίας πρόληψης· (2) ενίσχυση της κατάστασης ετοιμότητας της Ένωσης 
για την αντιμετώπιση καταστροφών· και (3) διευκόλυνση της ταχείας και αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση μειζόνων καταστροφών. 

Πρόληψη
Κάθε ευρώ που δαπανάται για την πρόληψη συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πολλών 
περισσότερων ευρώ μετά από μείζονες καταστροφές και την απώλεια σημαντικών φυσικών 
και ανθρώπινων πόρων. Σε αυτή τη συνάρτηση, η πρόταση αποσκοπεί στη (1) βελτίωση του 
γνωστικού υπόβαθρου σχετικά με τους κινδύνους καταστροφών και στη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών και στην εξασφάλιση της 
ουσιαστικής συνεργασίας στο πλαίσιο του μηχανισμού· (2) στην υποστήριξη και στην 
προώθηση της εκτίμησης και της χαρτογράφησης κινδύνων από τα κράτη μέλη, απαιτώντας 
από τα κράτη μέλη να γνωστοποιήσουν τα σχέδιά τους όσον αφορά την εκτίμηση των 
κινδύνων έως τα τέλη του 2016·  (3) στην παροχή μιας επισκόπησης των φυσικών και 
ανθρωπογενών κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Ένωση λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, τον μελλοντικό αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος· και στην (4) ενίσχυση 
της ευαισθητοποίησης για τη σημασία της πρόληψης κινδύνων και της υποστήριξης των 
κρατών μελών στους τομείς της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της ενίσχυσης της 
ευαισθητοποίησης του κοινού, κλπ.. Πρόθεση του εισηγητή είναι να ενισχύσει με τις 
τροπολογίες του τη διάσταση της πολιτικής προστασίας που αφορά την πρόληψη.
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Συνέργειες
Η προσωρινή διάθεση του ποσού των 513 εκατομμυρίων ευρώ, φαντάζει υπό το φως του 
υψηλού κόστους της τρέχουσας αντιμετώπισης καταστροφών, σαν σταγόνα στον ωκεανό. Τούτο 
καθίσταται ακόμα πιο εμφανές αν αναλογιστεί κανείς ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
δεκαετίας, η συνολική βοήθεια που παρέσχε η ΕΕ για την αντιμετώπιση καταστροφών 
υπολογίζεται, μόνο στο εσωτερικό της Ένωσης, σε περίπου 2.500 εκατομμύρια ευρώ.

Ο εισηγητής θα ήθελε να απαριθμήσει τις πιθανές δημοσιονομικές συνέργειες με τα λοιπά 
μέσα εσωτερικής και εξωτερικής δράσης, όπως τα ταμεία που καλύπτονται από τον 
κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ) και το 
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το τελευταίο, υπήρξαν 
περιπτώσεις στις οποίες η κινητοποίησή του δεν ήταν αρκετά ταχεία. Εν προκειμένω, 
συνιστάται να αναθεωρηθούν οι διατάξεις που αφορούν την ταχύτητα της κινητοποίησής του, 
ούτως ώστε το μέσο αυτό να μπορέσει να αναπτυχθεί εγκαίρως για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που δημιουργούνται μετά την έλευση 
καταστροφών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική 
πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη 
νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος 
του δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου 
επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού για τον καθορισµό 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 
για την περίοδο 2014-2020·

Αιτιολόγηση

Τα αριθμητικά στοιχεία στις θεματικές νομικές βάσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν οριστικά 
ενόσω συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, σύμφωνα με την αρχή "τίποτε δεν 
αποφασίζεται έως ότου αποφασιστούν τα πάντα".
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Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης
Ιουνίου 2011 σχετικά με τις επενδύσεις 
στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη 
χωρίς αποκλεισμούς1· επαναλαμβάνει ότι 
απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι 
για το επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 
δοθεί στην ΕΕ η δυνατότητα να 
ανταποκριθεί στις υπάρχουσες 
προτεραιότητες πολιτικής και στα νέα 
καθήκοντα που προβλέπει η Συνθήκη για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), καθώς και σε απρόβλεπτα 
γεγονότα· καλεί το Συμβούλιο, εφόσον δεν 
συμμερίζεται αυτή την προσέγγιση, να 
προσδιορίσει με σαφήνεια ποιες από τις 
πολιτικές προτεραιότητες ή ποια σχέδιά 
του θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εξ 
ολοκλήρου, παρά την αποδεδειγμένη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους· 
επισημαίνει ότι, ακόμη και με αύξηση του 
επιπέδου των πόρων για το επόμενο ΠΔΠ 
τουλάχιστον κατά 5% σε σύγκριση με το 
επίπεδο του 2013, θα είναι δυνατή μόνο 
μια περιορισμένη συμβολή στην επίτευξη 
των συμφωνημένων στόχων και 
δεσμεύσεων της Ένωσης και στην αρχή 
της ενωσιακής αλληλεγγύης·
________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.

Αιτιολόγηση

Εάν το Συμβούλιο μειώσει τα ποσά του ΠΔΠ, το ΕΚ το παροτρύνει να ορίσει τις "αρνητικές 
προτεραιότητες" παρά την αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία τους καθώς και τα νέα καθήκοντα 
που η Ένωση πρέπει να διεκπεραιώσει μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας.
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Τροπολογία 3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του της 
8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις 
επενδύσεις στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη 
χωρίς αποκλεισμούς1, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προσδιόρισε την πολιτική 
προστασία (άρθρο 196 της ΣΛΕΕ) ως 
έναν εκ των τομέων στους οποίους η 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας έχει παράσχει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντικά νέα 
προνόμια και υπενθυμίζει στο πλαίσιο 
αυτό το άρθρο 311 της ΣΛΕΕ το οποίο 
απαιτεί να προικισθεί η Ένωση με τα 
απαραίτητα μέσα για την επίτευξη των 
στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή 
των πολιτικών της·
_______________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας 
συνιστά ορατή εκδήλωση της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης διασφαλίζοντας κατά 
πρακτικό και έγκαιρο τρόπο την πρόληψη 
και την ετοιμότητα σε σχέση με 
καταστροφές και την απόκριση σε μείζονες 
καταστροφές, υφιστάμενες ή 
επαπειλούμενες. Συνεπώς η παρούσα 
απόφαση δεν θα πρέπει να επηρεάσει τα 
αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις που 
έχουν τα κράτη μέλη δυνάμει διμερών ή 

(4) Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας 
συνιστά ορατή, συγκεκριμένη και 
σημαντική εκδήλωση της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης διασφαλίζοντας κατά 
πρακτικό και έγκαιρο τρόπο την πρόληψη 
και την ετοιμότητα σε σχέση με 
καταστροφές και την απόκριση σε μείζονες 
καταστροφές, υφιστάμενες ή 
επαπειλούμενες. Συνεπώς η παρούσα 
απόφαση δεν θα πρέπει να επηρεάσει τα 
αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις που 
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πολυμερών συνθηκών, οι οποίες
σχετίζονται με θέματα τα οποία 
καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, 
ούτε την ευθύνη των κρατών μελών να 
προστατεύουν τους πολίτες, το περιβάλλον 
και τις περιουσίες στο έδαφός τους.

έχουν τα κράτη μέλη δυνάμει διμερών ή 
πολυμερών συνθηκών, οι οποίες 
σχετίζονται με θέματα τα οποία 
καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, 
ούτε την ευθύνη των κρατών μελών να 
προστατεύουν τους πολίτες, το περιβάλλον 
και τις περιουσίες στο έδαφός τους.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο μηχανισμός θα πρέπει να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης και τις διεθνείς δεσμεύσεις, και να 
αξιοποιεί συνέργειες με συναφείς 
πρωτοβουλίες της Ένωσης, όπως το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης 
της γης (GMES), το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας (EPCIP) και το κοινό 
περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών 
(CISE).

(5) Ο μηχανισμός θα πρέπει να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης και τις διεθνείς δεσμεύσεις, και να 
αξιοποιεί συνέργειες με συναφείς 
πρωτοβουλίες της Ένωσης, όπως το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης 
της γης (GMES), το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας (EPCIP) και το κοινό 
περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών 
(CISE), καθώς και τα ταμεία που 
καλύπτονται από τον κανονισμό περί 
κοινών διατάξεων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο 
Συνοχής, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ) και τα μέσα 
εξωτερικής δράσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο μηχανισμός θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής 
για δράσεις πρόληψης κινδύνων 
καταστροφών σε επίπεδο Ένωσης με 
γνώμονα την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας και ανθεκτικότητας έναντι 
καταστροφών μέσω της πρόληψης ή της 
μείωσης των επιπτώσεών τους, καθώς και 

(6) Ο μηχανισμός θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής 
για δράσεις πρόληψης κινδύνων 
καταστροφών σε επίπεδο Ένωσης με 
γνώμονα την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας και ανθεκτικότητας έναντι 
καταστροφών μέσω της πρόληψης ή της 
μείωσης των επιπτώσεών τους, καθώς και 
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μέσω της καλλιέργειας νοοτροπίας 
πρόληψης. Η ανάπτυξη σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων είναι ουσιώδους 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της διαχείρισης καταστροφών, 
καθώς διασυνδέει τις δράσεις πρόληψης 
κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
καταστροφών. Κατά συνέπεια, ο 
μηχανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
γενικό πλαίσιο για τη γνωστοποίηση και 
την εφαρμογή τους. 

μέσω της καλλιέργειας νοοτροπίας 
πρόληψης. Η ανάπτυξη σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων είναι ουσιώδους 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της διαχείρισης καταστροφών, 
καθώς διασυνδέει τις δράσεις πρόληψης 
κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
καταστροφών. Τα σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πρέπει να βασίζονται σε 
τυποποιημένα επιστημονικά στοιχεία 
σχετικά με την πιθανότητα και το 
δυναμικό εμφάνισης κινδύνων. Κατά 
συνέπεια, ο μηχανισμός θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα γενικό πλαίσιο για τη 
γνωστοποίηση και την εφαρμογή τους. 

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η πρόληψη είναι ζήτημα καίριας 
σημασίας για την προστασία από 
καταστροφές και απαιτεί την ανάληψη 
περαιτέρω δράσης, όπως ζητείται στα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30ής 
Νοεμβρίου 2009 και στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης 
Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Κοινοτική 
προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών»

(7) Η πρόληψη είναι ζήτημα καίριας 
σημασίας για την προστασία από 
καταστροφές και απαιτεί την ανάληψη 
περαιτέρω δράσης, όπως ζητείται στα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30ής 
Νοεμβρίου 2009 και στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης 
Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Κοινοτική 
προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών». Η 
πρόληψη είναι μακροπρόθεσμα 
οικονομικά αποδοτική, ενώ αποτελεί 
ζωτικό παράγοντα για την επιτυχή 
πολιτική προστασία τόσο σε επίπεδο 
κρατών μελών όσο και σε επίπεδο 
Ένωσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
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Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα κεφάλαια που θα διατεθούν στον 
μηχανισμό αυτό πρέπει να καταστήσουν 
δυνατή την παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης για δραστηριότητες που 
αφορούν τις διάφορες πτυχές του κύκλου 
διαχείρισης καταστροφών. Η διαχείριση 
του ποσού πρέπει να πραγματοποιηθεί με 
ευελιξία έτσι ώστε να υπάρχει περιθώριο 
για αυξήσεις όταν το επιτάσσουν οι 
περιστάσεις.

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ένωση, συμβάλλοντας στην 
περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων 
ανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης, 
θα πρέπει να βοηθά τα κράτη μέλη να 
ελαχιστοποιούν το χρόνο αντίδρασης στις 
καταστροφές και το χρόνο προειδοποίησης 
των πολιτών της Ένωσης. Τα εν λόγω 
συστήματα θα πρέπει λαμβάνουν υπόψη 
και να αξιοποιούν τα υφιστάμενα και 
μελλοντικά συστήματα και πηγές 
πληροφοριών.

(9) Η Ένωση, συμβάλλοντας στην 
περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων 
ανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης, 
θα πρέπει να βοηθά τα κράτη μέλη να 
ελαχιστοποιούν το χρόνο αντίδρασης στις 
καταστροφές και το χρόνο προειδοποίησης 
των πολιτών της Ένωσης. Τα εν λόγω 
συστήματα θα πρέπει λαμβάνουν υπόψη 
και να αξιοποιούν τα υφιστάμενα 
συστήματα και πηγές πληροφοριών και να 
ενθαρρύνουν καινοτόμες προσεγγίσεις.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο μηχανισμός θα πρέπει να επιτρέπει 
την κινητοποίηση και να διευκολύνει το 
συντονισμό των επεμβάσεων παροχής 
βοήθειας. Η ενισχυμένη συνεργασία θα 
πρέπει να στηρίζεται σε δομή της Ένωσης 

(13) Ο μηχανισμός θα πρέπει να επιτρέπει 
την κινητοποίηση και να διευκολύνει το 
συντονισμό των επεμβάσεων παροχής 
βοήθειας. Η ενισχυμένη συνεργασία θα 
πρέπει να στηρίζεται σε δομή της Ένωσης 
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που αποτελείται από ένα κέντρο 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, μία ευρωπαϊκή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης με τη συγκέντρωση 
προκαθορισμένων ικανοτήτων των 
κρατών μελών που θα διατίθενται 
εθελοντικά, εκπαιδευμένους 
εμπειρογνώμονες, καθώς και από ένα 
κοινό σύστημα επικοινωνίας και 
πληροφόρησης έκτακτης ανάγκης του 
οποίου τη διαχείριση θα εξασφαλίζει η 
Επιτροπή, καθώς και από σημεία επαφής 
στα κράτη μέλη. Η δομή αυτή θα πρέπει να 
εξασφαλίζει επίσης ένα πλαίσιο συλλογής 
έγκυρων πληροφοριών για τις καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, τη διάδοσή τους στα 
κράτη μέλη και την ανταλλαγή των 
διδαγμάτων που προκύπτουν από τις 
επεμβάσεις.

που αποτελείται από ένα κέντρο 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, μία ευρωπαϊκή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης με τη συγκέντρωση 
προκαθορισμένων πόρων των κρατών 
μελών που θα διατίθενται εθελοντικά, 
εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες, καθώς 
και από ένα κοινό σύστημα επικοινωνίας 
και πληροφόρησης έκτακτης ανάγκης του 
οποίου τη διαχείριση θα εξασφαλίζει η 
Επιτροπή, καθώς και από σημεία επαφής 
στα κράτη μέλη. Η δομή αυτή θα πρέπει, 
με την μικρότερη δυνατή καθυστέρηση,
να εξασφαλίζει επίσης ένα πλαίσιο 
συλλογής έγκυρων πληροφοριών για τις 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τη 
διάδοσή τους στα κράτη μέλη και την 
ανταλλαγή των διδαγμάτων που 
προκύπτουν από τις επεμβάσεις.

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14α. Η δημιουργία τόσο του ευρωπαϊκού 
κέντρου αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης με ενισχυμένα 
καθήκοντα προγραμματισμού και 
σχεδιασμού, όσο και της ευρωπαϊκής 
ικανότητας για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, θα 
αποφέρει όφελος σε ολόκληρη την ΕΕ με 
εξοικονομήσεις σε επίπεδο κρατών μελών 
που θα αντισταθμίσουν το κόστος για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, παρόλο που τα 
οφέλη της ταχείας και αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης καταστροφών από 
πλευράς σωζόμενων ανθρώπινων ζωών 
δεν μπορούν να μετρηθούν με 
αποκλειστικά οικονομικούς όρους.
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Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Θα πρέπει να βελτιωθεί η 
διαθεσιμότητα επαρκών μεταφορικών 
μέσων για να ενισχυθεί η ανάπτυξη της 
ικανότητας ταχείας αντίδρασης σε επίπεδο 
Ένωσης. Η Ένωση θα πρέπει να 
υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών 
διευκολύνοντας την ομαδοποίηση των 
μεταφορικών πόρων των κρατών μελών 
και συμβάλλοντας, όπου απαιτείται, στη 
χρηματοδότηση πρόσθετων μεταφορικών 
μέσων βάσει ορισμένων κριτηρίων.

(16) Θα πρέπει να βελτιωθεί η 
διαθεσιμότητα επαρκών μεταφορικών 
μέσων για να ενισχυθεί η ανάπτυξη της 
ικανότητας ταχείας αντίδρασης σε επίπεδο 
Ένωσης. Η Ένωση θα πρέπει να 
υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών 
διευκολύνοντας τον συντονισμό και την 
ομαδοποίηση των μεταφορικών πόρων των 
κρατών μελών και συμβάλλοντας, όπου 
απαιτείται, στη χρηματοδότηση πρόσθετων 
μεταφορικών μέσων βάσει ορισμένων 
κριτηρίων.

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ο στόχος της παρούσας απόφασης δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη, και συνεπώς μπορεί, λόγω της 
κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της 
προτεινόμενης δράσης, να επιτευχθεί 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, 
λαμβανομένου υπόψη του οφέλους που 
προκύπτει από τη λειτουργία του 
μηχανισμού, λόγω μείωσης των απωλειών 
ανθρώπινων ζωών και των ζημιών. Σε 
περίπτωση που μια μείζων κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης υπερβαίνει τις 
ικανότητες επέμβασης του πληγέντος 
κράτους μέλους, το εν λόγω κράτος θα 
πρέπει να μπορεί να ζητήσει από τον 
μηχανισμό να συμπληρώσει τους πόρους 
πολιτικής προστασίας και τους λοιπούς 
πόρους αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης που διαθέτει το ίδιο. 

(22) Ο στόχος της παρούσας απόφασης δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς 
αποκλειστικά και μόνο από τα κράτη 
μέλη, και συνεπώς μπορεί, λόγω της 
κλίμακας ή του αντίκτυπου της 
προτεινόμενης δράσης, να επιτευχθεί 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, 
λαμβανομένου υπόψη του οφέλους που 
προκύπτει από τη λειτουργία του 
μηχανισμού, λόγω μείωσης των απωλειών 
ανθρώπινων ζωών και των ζημιών. Σε 
περίπτωση που μια σοβαρή κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης υπερβαίνει τις 
ικανότητες επέμβασης του πληγέντος 
κράτους μέλους, το εν λόγω κράτος θα 
πρέπει να μπορεί να ζητήσει από τον 
μηχανισμό να συμπληρώσει τους πόρους 
πολιτικής προστασίας και τους λοιπούς 
πόρους αντιμετώπισης καταστάσεων 
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Κατά συνέπεια, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου 
αυτού.

έκτακτης ανάγκης που διαθέτει το ίδιο. 
Κατά συνέπεια, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου 
αυτού.

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού και ετοιμότητα για μείζονες 
καταστροφές.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του ειδικού Ευρωβαρόμετρου 383 για την πολιτική προστασία, που διενεργήθηκε 
τον Φεβρουάριο-Μάρτιο 2012 διαπιστώθηκε ότι οι πολίτες της ΕΕ εκφράζουν σε γενικές 
γραμμές σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές, 
γνωρίζοντας, ωστόσο, ελάχιστα τις δράσεις της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. Το 75% δήλωσε ότι 
ανησυχεί για τις πετρελαιοκηλίδες και τα πυρηνικά ατυχήματα, το 67% για τις πλημμύρες και 
τους σεισμούς. Μόνο το 38% των πολιτών της ΕΕ27 είχαν υπόψη τους τον συντονιστικό ρόλο 
που διαδραματίζει η ΕΕ με τις δράσεις πολιτικής προστασίας που αναπτύσσει εντός και εκτός 
του εδάφους της.

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) στηρίζει τα κράτη μέλη και τρίτες 
χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 28, 
στον τομέα της πρόληψης μειζόνων 
καταστροφών·

(στ) στηρίζει τα κράτη μέλη και τρίτες 
χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 28, 
στον τομέα της πρόληψης μειζόνων 
καταστροφών, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, στην πράσινη 
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οικονομία και στην πρόληψη της αλλαγής 
του κλίματος·

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
λαμβάνουν υπόψη τις αντίστοιχες εθνικές 
και άλλες συναφείς εκτιμήσεις κινδύνου 
και είναι συμβατά με άλλα συναφή σχέδια 
που ισχύουν στο εκάστοτε κράτος μέλος.

(2) Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
περιλαμβάνουν τις αντίστοιχες εθνικές και 
άλλες συναφείς εκτιμήσεις κινδύνου και 
είναι συμβατά με άλλα συναφή σχέδια που 
ισχύουν στο εκάστοτε κράτος μέλος.
Βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία. 

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός σαφούς περιεχομένου για τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων θα βελτιώσει τη 
συνοχή των διαφορετικών σχεδίων των κρατών μελών.

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
ενημερώνονται τακτικά από τα κράτη 
μέλη κάθε τρία έτη ώστε να 
εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη του 
εξελικτικού χαρακτήρα, της δομής και 
της έντασης των κινδύνων. Τα 
επικαιροποιημένα σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η δομή, η συχνότητα και η ένταση των κινδύνων μεταβάλλονται 
συνεχώς με το πέρασμα του χρόνου, η διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να επικαιροποιείται 
κατά παρόμοιο τρόπο, επιτρέποντας στα κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να 
διαχειρίζονται αναλόγως αυτούς τους κινδύνους.



PE496.444v02-00 14/21 AD\919169EL.doc

EL

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι ικανότητες που καταχωρίζονται 
στην ευρωπαϊκή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης διατίθενται για επιχειρήσεις 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
μηχανισμού, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής μέσω του KAKEA. Τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή 
για τυχόν σοβαρούς λόγους που καθιστούν 
αδύνατη τη διάθεση των ικανοτήτων 
αυτών σε συγκεκριμένη κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.

(6) Οι ικανότητες που καταχωρίζονται 
στην ευρωπαϊκή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης διατίθενται για επιχειρήσεις 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
μηχανισμού, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής μέσω του KAKEA. Τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή 
για τυχόν σοβαρούς λόγους που καθιστούν 
αδύνατη τη διάθεση των ικανοτήτων 
αυτών σε συγκεκριμένη κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης. Προκειμένου να είναι 
δυνατή η εξεύρεση λύσεων σε περίπτωση 
που ένα κράτος μέλος δεν είναι σε θέση 
να διαθέσει τις ικανότητές του και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχεία και 
ικανοποιητική απόκριση, οι 
συγκεντρωθέντες πόροι που διατίθενται 
εθελοντικά περιλαμβάνουν επαρκή 
αριθμό πόρων κάθε είδους.

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) αναπτύσσοντας ικανότητες απόκρισης 
στο επίπεδο της Ένωσης με τον πλέον 
αποδοτικό οικονομικώς τρόπο, οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την από 
κοινού θωράκιση έναντι κοινών κινδύνων.

(β) αναπτύσσοντας τις ικανότητες 
απόκρισης στο επίπεδο της Ένωσης με τον 
πλέον αποδοτικό οικονομικώς τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένων των οριζόντιων 
ικανοτήτων πόρων, της υλικοτεχνικής 
υποστήριξης, της αξιολόγησης και του 
συντονισμού, οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την από κοινού 
θωράκιση έναντι κοινών κινδύνων.
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Αιτιολόγηση

Υπάρχουν τομείς στους οποίους η χρηματοδότηση της ΕΕ είναι ίσως περισσότερο σκόπιμη.

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εκπονεί πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
αναπτύσσει δίκτυο κατάρτισης για το 
προσωπικό πολιτικής προστασίας και 
διαχείρισης λοιπών καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης σε θέματα πρόληψης 
καταστροφών, ετοιμότητας και απόκρισης, 
με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού, 
της συμβατότητας και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
μονάδων και των λοιπών ικανοτήτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 8, 9, και 11, και 
βελτιώνοντας την ικανότητα των 
εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 στοιχείο δ). Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει κοινά μαθήματα, ασκήσεις 
και σύστημα ανταλλαγών 
εμπειρογνωμόνων με το οποίο 
εξασφαλίζεται η απόσπαση προσωπικού σε 
άλλα κράτη μέλη·

(α) εκπονεί και εξασφαλίζει τη λειτουργία 
προγράμματος εκπαίδευσης και 
αναπτύσσει δίκτυο κατάρτισης για το 
προσωπικό πολιτικής προστασίας και 
διαχείρισης λοιπών καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης σε θέματα πρόληψης 
καταστροφών, ετοιμότητας και απόκρισης, 
με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού, 
της συμβατότητας και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
μονάδων και των λοιπών ικανοτήτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 8, 9, και 11, και 
βελτιώνοντας την ικανότητα των 
εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 στοιχείο δ). Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει κοινά μαθήματα, ασκήσεις 
και σύστημα ανταλλαγών 
εμπειρογνωμόνων με το οποίο 
εξασφαλίζεται η απόσπαση προσωπικού σε 
άλλα κράτη μέλη·

Αιτιολόγηση

Εκτός από τη συμμετοχή της στη δημιουργία του προγράμματος εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη 
του δικτύου κατάρτισης, απαιτείται από την Επιτροπή να εξασφαλίζει επίσης και τη λειτουργία 
τους.

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης για 

1. Κατά την έννοια του σημείου [17] της 
διοργανικής συμφωνίας της .../.... μεταξύ 
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την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 513 
000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η 
προνομιακή αναφορά για την αρμόδια για 
τον προϋπολογισμό αρχή κατά τη 
διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισμού για την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης για την περίοδο 2014-
2020 ανέρχεται σε XXX XXX XXX EUR 
σε τιμές του 2011.

Το ποσό των 276.000.000 EUR σε 
τρέχουσες τιμές προέρχεται από τον τομέα 
3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια» του 
δημοσιονομικού πλαισίου, το δε ποσό των 
237.000.000 EUR σε τρέχουσες τιμές από 
τον τομέα 4 «Η ΕΕ ως παγκόσμιος 
παράγων».

Το ποσό των XXX XXX XXX EUR σε 
τιμές του 2011 προέρχεται από τον τομέα 
3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια» του 
δημοσιονομικού πλαισίου, το δε ποσό των 
XXX XXX XXX EUR σε τιμές του 2011
από τον τομέα 4 «Η ΕΕ ως παγκόσμιος 
παράγων».

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή εγκρίνει τις διαθέσιμες ετήσιες 
πιστώσεις με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του Κανονισμού για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-
2020 και της Διοργανικής Συμφωνίας της 
XX/201z μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία σε 
θέματα προϋπολογισμού και χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης.

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 21 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης 
κινδύνων και συνολική επισκόπηση των 
κινδύνων στο επίπεδο της Ένωσης·

(α) εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων και συνολική 
επισκόπηση των κινδύνων στο επίπεδο της 
Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με το άρθρο 5, και προκειμένου να πληρούνται οι στόχοι πρόληψης, η 
Επιτροπή πρέπει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης και 
εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων.

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 21 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης για δράσεις που προβλέπονται στο 
σημείο αυτό έχει τη μορφή μοναδιαίων 
δαπανών καθορισμένων ανά τύπο 
ικανότητας και δεν υπερβαίνει το 25% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών. 

(ζ) Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης για δράσεις που προβλέπονται στο 
σημείο αυτό έχει τη μορφή μοναδιαίων 
δαπανών καθορισμένων ανά τύπο 
ικανότητας και δεν υπερβαίνει το 50% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών. 

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συγκεντρωθούν αρκετοί πόροι, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν 
διαθέσιμοι βασικοί πόροι σε κάθε καταστροφή, προτείνεται ποσοστό συγχρηματοδότησης της 
ΕΕ ύψους τουλάχιστον 50%.

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 21 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) εντοπισμός και κάλυψη τυχόν 
ελλείψεων στην ευρωπαϊκή ικανότητα για 
την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 12. Οι 
δράσεις που υλοποιούνται σύμφωνα με το 

(η) εντοπισμός και κάλυψη τυχόν 
ελλείψεων στην ευρωπαϊκή ικανότητα για 
την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 12. Οι 
δράσεις που υλοποιούνται σύμφωνα με το 
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παρόν σημείο βασίζονται σε ενδελεχή 
ανάλυση των αναγκών και της σχέσης 
κόστους-οφέλους ανά τύπο ικανότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα και 
τον αντίκτυπο των συναφών κινδύνων. Η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
για τις δράσεις που προβλέπονται στο 
παρόν σημείο δεν υπερβαίνει το 85% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

παρόν σημείο βασίζονται σε ενδελεχή 
ανάλυση των αναγκών και της σχέσης 
κόστους-οφέλους ανά τύπο ικανότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη τον οριζόντιο 
χαρακτήρα του και το πιθανό όφελός του 
σε διάφορες περιπτώσεις καταστροφών, 
τον άκρως εξειδικευμένο χαρακτήρα του 
και το κόστος του, ή την πιθανότητα και 
τον αντίκτυπο των συναφών κινδύνων. Η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
για τις δράσεις που προβλέπονται στο 
παρόν σημείο δεν υπερβαίνει το 85% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών. 

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διευρυνθεί η εμβέλεια της συγχρηματοδότησης της ΕΕ, προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν διαφορετικά είδη έλλειψης ικανοτήτων.

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 21 – στοιχείο ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) στήριξη προγράμματος εκπαίδευσης 
και δικτύου κατάρτισης της ΕΕ, για το 
προσωπικό πολιτικής προστασίας και 
διαχείρισης του κινδύνου σε σχολεία, 
εκπαιδευτικά κέντρα και λοιπές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε 
θέματα πρόληψης καταστροφών, 
ετοιμότητας και απόκρισης στα κράτη 
μέλη.

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 13 απαιτείται οικονομική στήριξη 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
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Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιδιώκονται συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της 
Ένωσης. Σε περίπτωση επέμβασης σε 
τρίτες χώρες, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνέπεια των 
δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει 
της παρούσας απόφασης και των δράσεων 
που χρηματοδοτούνται δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96.

2. Επιδιώκονται συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της 
Ένωσης, όπως, μεταξύ άλλων, με τα 
ταμεία που καλύπτονται από τον 
κανονισμό περί κοινών διατάξεων 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ, 
ΕΤΘΑ). Σε περίπτωση επέμβασης σε 
τρίτες χώρες, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνέπεια των 
δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει 
της παρούσας απόφασης και των δράσεων 
που χρηματοδοτούνται δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96. Στον 
τομέα της προληπτικής εξωτερικής 
δράσης θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι 
συνέργειες με τον κανονισμό αριθ. ... για 
τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον 
τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και τον 
κανονισμό αριθ. ... για τη θέσπιση του 
μέσου συνεργασίας για την ανάπτυξη. 
Στον τομέα της μετά την κρίση δράσης, 
θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την 
ανθρωπιστική βοήθεια, με το Ευρωπαϊκό 
Εθελοντικό Σώμα Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης και με το αποθεματικό 
επείγουσας βοήθειας.

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Ένωση και τα κράτη μέλη 
συντονίζουν τα αντίστοιχα προγράμματα 
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στήριξης που διαθέτουν, με σκοπό τη 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα της παρεχόμενης 
στήριξης και τον διάλογο πολιτικής, 
σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές για 
την ενίσχυση του επιχειρησιακού 
συντονισμού και για την εναρμόνιση των 
πολιτικών και των διαδικασιών. Ο 
συντονισμός περιλαμβάνει τακτικές 
διαβουλεύσεις και συχνές ανταλλαγές 
σημαντικών πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών κατά τη διάρκεια των 
διαφόρων φάσεων του κύκλου στήριξης.
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