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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης 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

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ενόψει της σημαντικής αύξησης του 
αριθμού, της σοβαρότητας και της έντασης 
των φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών τα τελευταία χρόνια και 
δεδομένου ότι οι μελλοντικές καταστροφές 
είναι πιθανό να καταστούν πιο ακραίες και 
πιο πολύπλοκες με ακόμα πιο εκτεταμένες 
και μακροπρόθεσμες συνέπειες, λόγω, 
ιδίως, της αλλαγής του κλίματος και των 
πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
διαφόρων φυσικών και τεχνολογικών 
κινδύνων, καθίσταται ολοένα 
σημαντικότερη η θέσπιση ολοκληρωμένης 
προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση 
καταστροφών. Η Ένωση θα πρέπει να 
υποστηρίζει, να συντονίζει και να 
συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας προκειμένου να ενισχύεται η 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
των φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών.

(1) Ενόψει της σημαντικής αύξησης του 
αριθμού, της σοβαρότητας και της έντασης 
των φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών τα τελευταία χρόνια και 
δεδομένου ότι οι μελλοντικές καταστροφές 
είναι πιθανό να καταστούν πιο ακραίες και 
πιο πολύπλοκες με ακόμα πιο εκτεταμένες 
και μακροπρόθεσμες συνέπειες, λόγω, 
ιδίως, της αλλαγής του κλίματος, που 
πλήττει δυσανάλογα τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, και των πιθανών αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ διαφόρων φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων, καθίσταται 
ολοένα σημαντικότερη η θέσπιση 
ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη διαχείριση καταστροφών. Η Ένωση θα 
πρέπει να υποστηρίζει, να συντονίζει και 
να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας προκειμένου να ενισχύεται η 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
των φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Πρέπει να αναπτυχθούν οι 
ικανότητες πρόβλεψης και 
διαθεσιμότητας της βοήθειας με στόχο τη 
βελτίωση της ταχύτητας παρέμβασης της 
Ένωσης σε περίπτωση καταστροφής. Η 
διατήρηση της οικονομικής ενίσχυσης 
της Ένωσης θα ήταν εν προκειμένω 
απαραίτητη για την ανάπτυξη 
αποθηκών/κέντρων που θα διασφαλίζουν 
αποτελεσματικότητα όσον αφορά την 
ταχύτητα, την ποιότητα και τη σχέση 
κόστους/αποτελεσματικότητας. Υπό το 
πρίσμα αυτό, θα ήταν προς όφελος της 
Ένωσης να χρησιμοποιεί τις εξόχως 
απόκεντρες ευρωπαϊκές περιφέρειες και 
τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη της 
Ένωσης, σε μη αποκλειστική βάση, ως 
σημεία στήριξης για να καθίσταται 
δυνατή η εκ των προτέρων εγκατάσταση 
βασικών προϊόντων και υλικοτεχνικής 
μέριμνας και να διευκολύνεται με τον 
τρόπο αυτό η ανάπτυξη ευρωπαϊκών 
ανθρώπινων και υλικών πόρων σε 
περίπτωση επείγουσας ανθρωπιστικής 
παρέμβασης εκτός Ένωσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Όσον αφορά τις επεμβάσεις παροχής 
βοήθειας για την αντιμετώπιση 
καταστροφών εκτός της Ένωσης, ο 
μηχανισμός θα πρέπει να διευκολύνει και 
να υποστηρίζει τις δράσεις που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη και η 
Ένωση συνολικά για την ενίσχυση της 
συνεκτικότητας του έργου στον τομέα της 
διεθνούς πολιτικής προστασίας. Τα 
Ηνωμένα Έθνη, εφόσον είναι παρόντα, 
έχουν γενικό συντονιστικό ρόλο για τις 

(15) Όσον αφορά τις επεμβάσεις παροχής 
βοήθειας για την αντιμετώπιση 
καταστροφών εκτός της Ένωσης, ο 
μηχανισμός θα πρέπει να διευκολύνει και 
να υποστηρίζει τις δράσεις που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη και η 
Ένωση συνολικά για την ενίσχυση της 
συνεκτικότητας του έργου στον τομέα της 
διεθνούς πολιτικής προστασίας. Η 
πλειονότητα των παρεμβάσεων του 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας της 
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επιχειρήσεις παροχής βοήθειας σε τρίτες 
χώρες. Για τη βοήθεια που παρέχεται στο 
πλαίσιο του παρόντος μηχανισμού θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται συντονισμός με 
τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους συναφείς 
διεθνείς φορείς για να μεγιστοποιηθεί η 
χρήση των διαθέσιμων πόρων και να 
αποφεύγονται οι περιττές 
αλληλοεπικαλύψεις των προσπαθειών. Ο 
βελτιωμένος συντονισμός της παροχής 
βοήθειας πολιτικής προστασίας μέσω του 
μηχανισμού αποτελεί προϋπόθεση για την 
υποστήριξη της γενικής προσπάθειας 
συντονισμού και για να εξασφαλισθεί 
ολοκληρωμένη συμμετοχή της Ένωσης 
στη γενική προσπάθεια παροχής βοήθειας. 
Σε μείζονες καταστροφές, κατά τις οποίες 
η βοήθεια παρέχεται στο πλαίσιο τόσο του 
μηχανισμού όσο και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουνίου 1996, σχετικά με την 
ανθρωπιστική βοήθεια, η Επιτροπή θα 
εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα, τη 
συνοχή και τη συμπληρωματικότητα 
ολόκληρης της αντίδρασης της Ένωσης 
σεβόμενη την Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη 
για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Ένωσης πραγματοποιείται εκτός 
Ένωσης, κυρίως στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη, εφόσον είναι 
παρόντα, έχουν γενικό συντονιστικό ρόλο 
για τις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας σε 
τρίτες χώρες. Για τη βοήθεια που 
παρέχεται στο πλαίσιο του παρόντος 
μηχανισμού θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
συντονισμός με τα Ηνωμένα Έθνη και 
άλλους συναφείς διεθνείς φορείς για να 
μεγιστοποιηθεί η χρήση των διαθέσιμων 
πόρων και να αποφεύγονται οι περιττές 
αλληλοεπικαλύψεις των προσπαθειών. Ο 
βελτιωμένος συντονισμός της παροχής 
βοήθειας πολιτικής προστασίας μέσω του 
μηχανισμού αποτελεί προϋπόθεση για την 
υποστήριξη της γενικής προσπάθειας 
συντονισμού και για να εξασφαλισθεί 
ολοκληρωμένη συμμετοχή της Ένωσης 
στη γενική προσπάθεια παροχής βοήθειας. 
Σε μείζονες καταστροφές, κατά τις οποίες 
η βοήθεια παρέχεται στο πλαίσιο τόσο του 
μηχανισμού όσο και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουνίου 1996, σχετικά με την 
ανθρωπιστική βοήθεια, η Επιτροπή θα 
εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα, τη 
συνοχή και τη συμπληρωματικότητα 
ολόκληρης της αντίδρασης της Ένωσης 
σεβόμενη την Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη 
για την ανθρωπιστική βοήθεια.
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Τροπολογία4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οσάκις κρίνεται σκόπιμη η χρήση 
στρατιωτικών ικανοτήτων για τη στήριξη 
επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας, η 
συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις θα
πρέπει να ακολουθεί τις λεπτομέρειες, τις 
διαδικασίες και τα κριτήρια που έχουν 
καθορισθεί από το Συμβούλιο ή τα 
αρμόδια όργανά του, προκειμένου να 
διατίθενται στο μηχανισμό ικανότητες 
σχετικά με την προστασία άμαχων 
πληθυσμών.

(19) Η χρήση στρατιωτικών μέσων 
μπορεί να δώσει ουσιαστική στήριξη στις 
ανθρωπιστικές επιχειρήσεις για την 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. 
Οσάκις κρίνεται σκόπιμη – ως ύστατη 
λύση – η χρήση στρατιωτικών ικανοτήτων 
για τη στήριξη επιχειρήσεων πολιτικής 
προστασίας, η συνεργασία με τις ένοπλες 
δυνάμεις πρέπει να ακολουθεί τις 
λεπτομέρειες, τις διαδικασίες και τα 
κριτήρια που έχουν καθορισθεί από το 
Συμβούλιο ή τα αρμόδια όργανά του, 
προκειμένου να διατίθενται στο μηχανισμό 
ικανότητες σχετικά με την προστασία 
άμαχων πληθυσμών καθώς και τις 
«κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 
χρήση στρατιωτικών πόρων και πόρων 
πολιτικής άμυνας για την αντιμετώπιση 
καταστροφών» (κατευθυντήριες γραμμές 
του Όσλο, αναθ. 1.1 2007) και τις 
«κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση 
στρατιωτικών και πολιτικών αμυντικών 
πόρων σε πολύπλοκες καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης » (ΜCDA, αναθ. 1 του 
2006). 

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «καταστροφή»: κάθε κατάσταση η 
οποία έχει ή ενδέχεται να έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις σε πρόσωπα, στο περιβάλλον ή 
σε περιουσίες·

1. «καταστροφή»: κάθε κατάσταση –
ανθρωπογενής ή συνεπεία φυσικών 
φαινομένων – η οποία έχει ή ενδέχεται να 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε πρόσωπα, 
στο περιβάλλον ή σε περιουσίες·
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ ανθρωπογενών καταστροφών (πολιτικές ταραχές, 
ένοπλες συγκρούσεις) και καταστροφών οφειλόμενων σε φυσικά φαινόμενα, επειδή τα 
προβλήματα και οι κανόνες επέμβασης (ανθρωπιστική και πολιτική προστασία) διαφέρουν 
ανάλογα με τη συγκυρία.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν και διασφαλίζουν 
συνέργειες μεταξύ της βοήθειας σε είδος 
και της βοήθειας που παρέχουν οι 
ανθρωπιστικές χρηματοδοτήσεις της 
Ένωσης και των κρατών μελών κατά τον 
σχεδιασμό επιχειρήσεων αντιμετώπισης 
καταστροφών εκτός της Ένωσης.

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν και διασφαλίζουν 
συνέργειες μεταξύ της βοήθειας σε είδος 
και της βοήθειας που παρέχουν οι 
ανθρωπιστικές χρηματοδοτήσεις της 
Ένωσης και των κρατών μελών κατά τον 
σχεδιασμό επιχειρήσεων αντιμετώπισης 
καταστροφών εκτός της Ένωσης και για 
την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών 
κρίσεων.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
μεριμνούν για την προσήκουσα προβολή 
των παρεμβάσεων της ευρωπαϊκής 
ικανότητας για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

8. Η ΕΕ καθιστά σαφώς εμφανή την 
παρουσία και τη δράση της· τα κράτη 
μέλη και η Επιτροπή μεριμνούν για την 
προσήκουσα προβολή των παρεμβάσεων 
της ευρωπαϊκής ικανότητας για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης ιδίως με το να φέρουν τόσο οι 
άνθρωποι όσο και οι συσκευές τα εθνικά 
και ευρωπαϊκά εμβλήματα.
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Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εκπονεί πρόγραμμα συγκέντρωσης των 
διδαγμάτων που αντλούνται από τις 
επεμβάσεις, τις ασκήσεις και τα 
προγράμματα κατάρτισης που διεξάγονται 
στα πλαίσια του μηχανισμού, 
περιλαμβανομένων των συναφών με την 
πρόληψη, την ετοιμότητα και την 
απόκριση πτυχών, διαδίδει τα διδάγματα 
αυτά και τα εφαρμόζει ανάλογα με την 
περίπτωση·

δ) εκπονεί πρόγραμμα συγκέντρωσης των 
διδαγμάτων που αντλούνται από τις 
επεμβάσεις, των εκτός Ένωσης 
συμπεριλαμβανομένων, τις ασκήσεις και 
τα προγράμματα κατάρτισης που 
διεξάγονται στα πλαίσια του μηχανισμού, 
περιλαμβανομένων των συναφών με την 
πρόληψη, την ετοιμότητα και την 
απόκριση πτυχών, διαδίδει τα διδάγματα 
αυτά και τα εφαρμόζει ανάλογα με την 
περίπτωση·

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ανάπτυξη συνδέσμων με όλους τους 
αρμόδιους φορείς, ιδίως κατά την τελική 
φάση της επέμβασης παροχής βοήθειας 
δυνάμει του μηχανισμού, για να 
διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση. 

ε) ανάπτυξη συνδέσμων με όλους τους 
αρμόδιους φορείς, ιδίως κατά την τελική 
φάση της επέμβασης παροχής βοήθειας 
δυνάμει του μηχανισμού, για να 
διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση· συμβολή 
στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ 
έκτακτης ανάγκης, ανασυγκρότησης και 
ανάπτυξης μαζί με τους ανθρωπιστικούς 
και αναπτυξιακούς φορείς·

Αιτιολόγηση

Υπάρχει συχνά ένα κενό μεταξύ της ανθρωπιστικής φάσης και της αναπτυξιακής και έλλειψη 
συντονισμού και συμπληρωματικότητας. Η πολιτική προστασία που παρεμβαίνει στη φάση 
έκτακτης ανάγκης μπορεί να συντελέσει στην ενίσχυση αυτής της σύνδεσης και οι δράσεις της 
μπορούν να προηγούνται της φάσης της ανάπτυξης.
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Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 16 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Επιδιώκονται συνέργειες με άλλα μέσα 
της Ένωσης και, συγκεκριμένα, με δράσεις 
χρηματοδοτούμενες δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96.

11. Επιδιώκονται συνέργειες με άλλα μέσα 
της Ένωσης και, συγκεκριμένα, με δράσεις 
χρηματοδοτούμενες δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του 
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1996 
σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια. Οι 
δράσεις που εμπίπτουν στην παρούσα 
απόφαση και μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτό δεν 
λαμβάνουν χρηματοδότηση δυνάμει του 
προαναφερθέντος κανονισμού που αφορά 
την ανθρωπιστική βοήθεια.

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης για 
την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 
513.000.000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης για 
την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε […]
σε τρέχουσες τιμές.

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 
237000.000 EUR σε τρέχουσες τιμές από 
τον τομέα 4 «Η ΕΕ ως παγκόσμιος 
παράγων».

50 % του ποσού αυτού προέρχεται από τον 
τομέα 3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια» του 
δημοσιονομικού πλαισίου και 50% από 
τον τομέα 4 «Η ΕΕ ως παγκόσμιος 
παράγων».

Αιτιολόγηση

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων εκτός Ένωσης θα αυξηθεί κατά την περίοδο 2014 –
2020 λόγω: 

(1) του υψηλότερου ποσοστού συγχρηματοδότησης των επιχειρήσεων μεταφοράς και της 
υλικοτεχνικής υποστήριξης που προβλέπεται από το άρθρο 23 της παρούσας απόφασης, 
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(2) της ενίσχυσης των δράσεων στους τομείς της πρόληψης και της ετοιμότητας, 

(3) της επέκτασης των δράσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 20 και 21 (α) έως (στ) στις 
χώρες που εμπίπτουν στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, στις δυνάμει υποψήφιες χώρες, οι 
οποίες δεν συμμετέχουν στον μηχανισμό καθώς και, όπως προτείνει ο συντάκτης 
γνωμοδότησης, κατά περίπτωση, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 

Επί πλέον, κατά τα τελευταία έτη, η πλειονότητα των παρεμβάσεων πολιτικής προστασίας της 
ΕΕ διεξήχθη εκτός Ένωσης, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα δημοσιονομικά κονδύλια 
για την περίοδο 2014 – 2020 πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα αυτή.

Τροπολογία 12

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. Σε περίπτωση επέμβασης σε 
τρίτες χώρες, για την αντιμετώπιση 
ανθρωπιστικής κρίσης, 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.

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η συνδρομή δυνάμει του 
μηχανισμού συμβάλλει σε ευρύτερη 
ανθρωπιστική επέμβαση της Ένωσης, οι 
δράσεις που τυγχάνουν χρηματοδοτικής 
συνδρομής δυνάμει της παρούσας 
απόφασης είναι συνεπείς προς τις 
ανθρωπιστικές αρχές που απαριθμούνται 
στην Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την 
ανθρωπιστική βοήθεια.

3. Όταν η συνδρομή δυνάμει του 
μηχανισμού συμβάλλει σε ανθρωπιστική 
επέμβαση της Ένωσης, ιδιαίτερα σε 
πολύπλοκες καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, οι δράσεις που τυγχάνουν 
χρηματοδοτικής συνδρομής δυνάμει της 
παρούσας απόφασης είναι συνεπείς προς 
τις ανθρωπιστικές αρχές που 
απαριθμούνται στην Ευρωπαϊκή κοινή 
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αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια.
Η χρήση των μέσων της ευρωπαϊκής 
ικανότητας για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης  πρέπει 
να βασίζεται σε εντοπισμένες ανάγκες και 
να συνάδει προς τις αρχές της χρήσης της 
πολιτικής προστασίας, των πόρων και 
των στρατιωτικών μέσων όπως 
εκτίθενται στην ευρωπαϊκή κοινή 
αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Αιτιολόγηση

Ο σεβασμός των ανθρωπιστικών αρχών (ουδετερότητα, αμεροληψία, ανεξαρτησία και 
ανθρωπισμός) καθώς και η παρέμβαση που βασίζεται σε αξιολόγηση των αναγκών πρέπει να 
καθοδηγούν τις ανθρωπιστικές δράσεις και αυτές της πολιτικής προστασίας. Τούτο ισχύει κατά 
μείζονα λόγο σε πολύπλοκες καταστάσεις ανάγκης, όπου είναι δυνατόν να δημιουργηθεί 
σύγχυση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η παράδοση της 
βοήθειας και η πρόσβαση στους πληθυσμούς. 

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρηματοδοτική στήριξη που 
αναφέρεται στο άρθρο 20 και στο άρθρο 
21 στοιχεία α) έως στ) μπορεί επίσης να 
παρασχεθεί σε χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας, καθώς και σε εν δυνάμει 
υποψήφιες χώρες που δεν συμμετέχουν 
στον μηχανισμό.

2. Η χρηματοδοτική στήριξη που 
αναφέρεται στο άρθρο 20 και στο άρθρο 
21 στοιχεία α) έως στ) μπορεί επίσης να 
παρασχεθεί σε χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας, καθώς και σε εν δυνάμει 
υποψήφιες χώρες που δεν συμμετέχουν 
στον μηχανισμό, όπως και στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, κατά περίπτωση και 
σύμφωνα με τη στρατηγική υποστήριξης 
της μείωσης των κινδύνων καταστροφής 
στις αναπτυσσόμενες χώρες1.

_______________

1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Στρατηγική της ΕΕ για την 
υποστήριξη της μείωσης των κινδύνων 
καταστροφών στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, 23.2.2009. COM(2009)0084 
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τελικό.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων πρόληψης και 
προετοιμασίας στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως στην 
Αϊτή, χώρα που πλήττεται τακτικά από φυσικές καταστροφές.
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