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Τροπολογία 38
Oreste Rossi

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 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 και να συμπληρώνει τις 
δράσεις των κρατών μελών στον τομέα της 
πολιτικής προστασίας σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
προκειμένου να ενισχύεται η 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
πρόληψης, ετοιμότητας και παρέμβασης 
σε περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών.

Or. it

(Βλ. άρθρο 196 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.)

Τροπολογία 39
Philippe Juvin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ενόψει της σημαντικής αύξησης του (1) Τα τελευταία χρόνια οι φυσικές και 
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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.

ανθρωπογενείς καταστροφές έχουν 
αυξηθεί και σε αριθμό και σε ένταση. 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. Ως 
εκ τούτου, είναι επείγουσα και 
απαραίτητη η μετάβαση από ένα 
σύστημα ad-hoc συντονισμού προς έναν 
αποτελεσματικό ευρωπαϊκό μηχανισμό 
διαχείρισης των καταστροφών που θα 
βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση. Η Ένωση 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.

Or. fr

Τροπολογία 40
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η προστασία που πρέπει να 
εξασφαλιστεί με τον μηχανισμό πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης θα πρέπει να 
καλύπτει κατά πρώτο λόγο τους πολίτες, 
αλλά και το περιβάλλον και τις περιουσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, από όλες τις φυσικές και
ανθρωπογενείς καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών ενεργειών και των 
τεχνολογικών, ραδιολογικών ή 

(3) Η προστασία που πρέπει να 
εξασφαλιστεί με τον μηχανισμό πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης θα πρέπει να 
καλύπτει κατά πρώτο λόγο τους πολίτες, 
αλλά και το περιβάλλον και τις περιουσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, από όλες τις φυσικές ή
ανθρωπογενείς καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών ενεργειών και των 
τεχνολογικών, ραδιολογικών ή 
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περιβαλλοντικών ατυχημάτων, της 
θαλάσσιας ρύπανσης και σοβαρών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της υγείας που σημειώνονται εντός 
και εκτός της Ένωσης. Βοήθεια πολιτικής 
προστασίας και κάθε άλλη βοήθεια 
έκτακτης ανάγκης μπορεί να απαιτηθεί σε 
όλες αυτές τις καταστροφές για να 
συμπληρωθούν οι δυνατότητες αντίδρασης 
της πληγείσας χώρας.

περιβαλλοντικών ατυχημάτων, της 
θαλάσσιας ρύπανσης και σοβαρών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της υγείας που σημειώνονται εντός 
και εκτός της Ένωσης. Βοήθεια πολιτικής 
προστασίας και κάθε άλλη βοήθεια 
έκτακτης ανάγκης μπορεί να απαιτηθεί σε 
όλες αυτές τις καταστροφές για να 
συμπληρωθούν οι δυνατότητες αντίδρασης 
της πληγείσας χώρας.

Or. it

Τροπολογία 41
Philippe Juvin, Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η προστασία που πρέπει να 
εξασφαλιστεί με τον μηχανισμό πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης θα πρέπει να 
καλύπτει κατά πρώτο λόγο τους πολίτες, 
αλλά και το περιβάλλον και τις περιουσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, από όλες τις φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών ενεργειών και των 
τεχνολογικών, ραδιολογικών ή 
περιβαλλοντικών ατυχημάτων, της 
θαλάσσιας ρύπανσης και σοβαρών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της υγείας που σημειώνονται εντός 
και εκτός της Ένωσης. Βοήθεια πολιτικής 
προστασίας και κάθε άλλη βοήθεια 
έκτακτης ανάγκης μπορεί να απαιτηθεί σε 
όλες αυτές τις καταστροφές για να 
συμπληρωθούν οι δυνατότητες αντίδρασης 
της πληγείσας χώρας.

(3) Η προστασία που πρέπει να 
εξασφαλιστεί με τον μηχανισμό πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης θα πρέπει να 
καλύπτει κατά πρώτο λόγο τους πολίτες, 
αλλά και το περιβάλλον και τις περιουσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, από όλες τις φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των σεισμών και 
των παλιρροϊκών κυμάτων τύπου 
τσουνάμι, των αστικών και δασικών 
πυρκαγιών, των πλημμυρών και των 
κατολισθήσεων, των τρομοκρατικών 
ενεργειών και των τεχνολογικών, 
βιομηχανικών και ραδιολογικών 
ατυχημάτων, της θαλάσσιας ρύπανσης και 
σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
(πανδημίες) στον τομέα της υγείας που 
σημειώνονται εντός και εκτός της Ένωσης. 
Βοήθεια πολιτικής προστασίας και κάθε 
άλλη βοήθεια έκτακτης ανάγκης μπορεί να 
απαιτηθεί σε όλες αυτές τις καταστροφές 
για να συμπληρωθούν οι δυνατότητες 
αντίδρασης της πληγείσας χώρας.
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Or. fr

Τροπολογία 42
Philippe Juvin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Λαμβάνεται υπόψη ότι, βάσει του 
άρθρου 222 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Ένωση και τα κράτη μέλη της ενεργούν 
από κοινού με πνεύμα αλληλεγγύης εάν 
ένα κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική 
επίθεση ή πληγεί από φυσική ή 
ανθρωπογενή καταστροφή.

Or. fr

Τροπολογία 43
Oreste Rossi

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
πολυμερών συνθηκών, οι οποίες 
σχετίζονται με θέματα τα οποία 
καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, 
ούτε την ευθύνη των κρατών μελών να 

(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 ή οι περιφέρειές τους
δυνάμει διμερών ή πολυμερών συνθηκών ή 
συμφωνιών, οι οποίες σχετίζονται με 
θέματα τα οποία καλύπτονται από την 
παρούσα απόφαση, ούτε την ευθύνη των 
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προστατεύουν τους πολίτες, το περιβάλλον 
και τις περιουσίες στο έδαφός τους.

κρατών μελών να προστατεύουν τους 
πολίτες, το περιβάλλον και τις περιουσίες 
στο έδαφός τους. Για τους λόγους αυτούς, 
η συμμετοχή κάθε κράτους μέλους στο 
μηχανισμό πρέπει να είναι εθελοντική.

Or. it

Τροπολογία 44
Alda Sousa

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 
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.

(4) Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας 
συνιστά ορατή εκδήλωση της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης διασφαλίζοντας κατά 
πρακτικό, ολοκληρωμένο, 
αποτελεσματικό 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 
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.

Or. en

Τροπολογία 45
Alojz Peterle

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
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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 
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.

(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. Εντούτοις, καθώς 
αποτελεί πρώτιστα ευθύνη των κρατών 
μελών να προστατεύουν τους πολίτες, το 
περιβάλλον και τις περιουσίες στο έδαφός 
τους από καταστροφές και να 
διασφαλίζουν ότι τα οικεία συστήματα 
διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης έχουν επαρκείς ικανότητες, η 
παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να 
επηρεάσει τα αμοιβαία δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που 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.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία δίνει έμφαση στο γεγονός ότι το κράτος μέλος έχει την πρωταρχική 
ευθύνη για την προστασία των πολιτών.

Τροπολογία 46
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας 
συνιστά ορατή εκδήλωση της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης διασφαλίζοντας κατά 

(4) Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας 
συνιστά ορατή εκδήλωση της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης και συμβάλλει στην 
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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 
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.

εφαρμογή της ρήτρας 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 
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.

Or. el

Τροπολογία 47
Alda Sousa

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 
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.

(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 
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 ενώ η Επιτροπή 
πρέπει να χαράξει γενικές κατευθυντήριες 
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γραμμές ώστε να διευκολύνει τη 
συγκρισιμότητα και την ολοκλήρωση των 
σχεδίων διαχείρισης κινδύνων των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 48
Philippe Juvin

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 
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.

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

Or. fr

Τροπολογία 49
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
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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 
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.

(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 
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. Η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
αναπτύσσει συγκεκριμένες 
κατευθυντήριες γραμμές για τη σύγκριση 
των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου, την 
κατάρτισή τους από τα κράτη μέλη και 
την προώθηση της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών σε σχέση με τα εν λόγω 
σχέδια.

Or. pl

Τροπολογία 50
Satu Hassi

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 

(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 
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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».

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», ενώ 
παράλληλα πρέπει να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη οι πιθανές επιπτώσεις 
της αλλαγής του κλίματος και να 
συνυπολογίζεται η ανάγκη ανάληψης της 
κατάλληλης δράσης με σκοπό την 
προσαρμογή.

Or. en

Τροπολογία 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

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) Με δραστικά μέτρα, η πρόληψη 
αποτελεί κλειδί για την αποτελεσματική 
προστασία του πληθυσμού από 
καταστροφές. Η πρόληψη 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».

Or. de

Τροπολογία 52
Philippe Juvin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9
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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 να λαμβάνουν υπόψη 
και να αξιοποιούν τα υφιστάμενα και 
μελλοντικά συστήματα και πηγές 
πληροφοριών και τηλεπικοινωνίας.

Or. fr

Τροπολογία 53
Philippe Juvin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο μηχανισμός θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής 
που θα επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση του 
επιπέδου ετοιμότητας των συστημάτων 
πολιτικής προστασίας, του προσωπικού 
τους και των πολιτών της Ένωσης. Το 
πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει 
προγράμματα εκπαίδευσης και δίκτυο 
κατάρτισης -σε επίπεδο Ένωσης και 
κρατών μελών- σε θέματα πρόληψης 
καταστροφών, ετοιμότητας και απόκρισης, 
όπως ζητείται στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2008 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για 
την κατάρτιση στον τομέα της διαχείρισης 
καταστροφών.

(10) Ο μηχανισμός θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής 
που θα επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση του 
επιπέδου ετοιμότητας των συστημάτων 
πολιτικής προστασίας, του προσωπικού 
τους και των πολιτών της Ένωσης. Το 
πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει 
προγράμματα εκπαίδευσης και δίκτυο 
κατάρτισης στη διαχείριση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης -σε επίπεδο Ένωσης 
και κρατών μελών- σε θέματα πρόληψης 
καταστροφών, ετοιμότητας και απόκρισης, 
όπως ζητείται στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2008 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για 
την κατάρτιση στον τομέα της διαχείρισης 
καταστροφών. Το εν λόγω δίκτυο 
κατάρτισης θα μπορούσε να 
δημιουργηθεί από ένα ευρωπαϊκό ίδρυμα 
εκπαίδευσης για την προστασία του 
πολίτη και την ανθρωπιστική δράση, και 
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να υπαχθεί στο αυτό ίδρυμα.

Or. fr

Τροπολογία 54
Philippe Juvin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο ο 
ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής 
προστασίας να στηρίζεται στην αρχή της 
εξειδίκευσης των κρατών μελών όσον 
αφορά τη διαχείριση ενός ή 
περισσότερων κινδύνων.

Or. fr

Τροπολογία 55
Philippe Juvin

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 
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 

(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 
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, 
εμπειρογνώμονες εκπαιδευμένους στις 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς 
και από ένα κοινό σύστημα επικοινωνίας 
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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.

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.

Or. fr

Τροπολογία 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και 
οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που 
συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
αποτελούν ευνοϊκό παράγοντα σε σχέση 
με την απόκριση της τελευταίας στις 
καταστροφές. Ουσιαστικά, χάρη στον 
υπερπόντιο χώρο της, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει ανθρώπινη και εδαφική 
παρουσία σε όλο τον πλανήτη. Οι εν λόγω
περιοχές, χώρες και εδάφη πρέπει να 
λειτουργούν υποστηρικτικά, 
διευκολύνοντας την εκ των προτέρων 
παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
πόρων. 

Or. fr

Τροπολογία 57
Rebecca Taylor

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Όσον αφορά τις ικανότητες που δεν 
περιλαμβάνονται στην «ευρωπαϊκή 
ικανότητα για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης», τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
αναπτύξουν μια περιφερειακή 
προσέγγιση. Η συνεργασία μεταξύ των 
περιφερειακών και των τοπικών 
διοικητικών αρχών πρέπει να συμβάλλει 
στην αποτελεσματική προετοιμασία και 
ανταπόκριση, διασφαλίζοντας ότι οι 
περιορισμένοι πόροι χρησιμοποιούνται με 
αποδοτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας, 
μεταξύ άλλων, δημοσιευμένα αρχεία με 
τις ικανότητες που είναι διαθέσιμες σε 
κάθε επίπεδο διοίκησης και τους πόρους 
που διατίθενται σε εθελοντική βάση. Σε 
περίπτωση που τα κράτη μέλη επιλέξουν 
την εν λόγω προσέγγιση, η Επιτροπή 
πρέπει να είναι διαθέσιμη να παράσχει 
βοήθεια και στήριξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή σκοπεύει να συγκρίνει τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων και να δημιουργήσει μια 
«ευρωπαϊκή ικανότητα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης» προκειμένου να 
αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε ελλείψεις και αδυναμίες υπάρχουν σε επίπεδο ικανοτήτων σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πιθανόν μια προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ για την κάλυψη 
των εν λόγω ελλείψεων να είναι ιδιαίτερα επαχθής σε ορισμένες περιπτώσεις όπου το πρόβλημα 
θα μπορούσε να επιλυθεί σε επίπεδο περιφερειακών και τοπικών αρχών με τη συνεργασία και 
τη συγκέντρωση πόρων εκ μέρους των. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, αυτό πρέπει 
να ενθαρρύνεται, ωστόσο δεν μπορεί να επιβάλλεται.

Τροπολογία 58
Philippe Juvin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Οι διάφορες μόνιμες 
αντιπροσωπείες των κρατών μελών ανά 
τον κόσμο, ιδίως οι στρατιωτικές βάσεις 
και αποβάθρες, πρέπει επίσης να 
λειτουργούν υποστηρικτικά και να 
διευκολύνουν την εκ των προτέρων 
παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
πόρων καθώς και την απόκριση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καταστροφές.

Or. fr

Τροπολογία 59
Γεώργιος Κουμουτσάκος, Θεόδωρος Σκυλακάκης

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 
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 

(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 σχέδια 
προτάσεων για χρηματοδοτήσεις 
αιτούμενες από τρίτες χώρες πρέπει να 
κοινοποιούνται στα κράτη μέλη. 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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 60
Philippe Juvin

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 
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 

(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 
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, όπως οι μη κυβερνητικές 
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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.

ανθρωπιστικές οργανώσεις. Στόχος είναι 
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, τη συμπερίληψη και συμμετοχή 
των μη κυβερνητικών ανθρωπιστικών 
οργανώσεων, καθώς και τη 
συμπληρωματικότητα ολόκληρης της 
αντίδρασης της Ένωσης σεβόμενη την 
Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την 
ανθρωπιστική βοήθεια.

Or. fr

Τροπολογία 61
Philippe Juvin

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 

(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 
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χρηματοδότηση πρόσθετων μεταφορικών 
μέσων βάσει ορισμένων κριτηρίων.

χρηματοδότηση πρόσθετων μεταφορικών 
μέσων βάσει ορισμένων κριτηρίων. Σε 
περίπτωση καταστροφής εκτός της 
επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πρέπει, όσον αφορά το ζήτημα της 
διαθεσιμότητας των μεταφορικών μέσων, 
να λαμβάνονται υπόψη τα υφιστάμενα 
συστήματα (Ηνωμένα Έθνη, ΝΑΤΟ και 
κράτη μέλη).

Or. fr

Τροπολογία 62
Alda Sousa

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) Οσάκις κρίνεται απαραίτητη η χρήση 
στρατιωτικών ικανοτήτων υπό μη 
στρατιωτική εποπτεία ως έσχατη λύση
για τη στήριξη επιχειρήσεων πολιτικής 
προστασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα 
ότι η αντιμετώπιση συνεπειών 
καταστροφής δεν θεωρείται ποτέ θέμα 
υποδεέστερης σημασίας σε σχέση με 
ανησυχίες εμπορικής ή πολιτικής και 
στρατηγικής φύσεως, 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, 
βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του 
Όσλο, προκειμένου να διατίθενται στο 
μηχανισμό ικανότητες σχετικά με την 
προστασία άμαχων πληθυσμών

Or. en

Τροπολογία 63
Oreste Rossi
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Προκειμένου να συμπληρωθούν οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τους τρόπους ένταξης μιας 
χώρας στο μηχανισμό και της 
αποχώρησής της από αυτόν.

Or. it

Τροπολογία 64
Alda Sousa

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η επιστροφή εξόδων και η σύναψη 
συμβάσεων δημόσιων προμηθειών και η 
χορήγηση των επιδοτήσεων με βάση το 
χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας 
θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(δημοσιονομικός κανονισμός). Λόγω της 
ιδιαίτερης φύσης της δράσης στον τομέα 
της πολιτικής προστασίας, ενδείκνυται να 
προβλεφθεί η χορήγηση επιδοτήσεων και 
σε πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Είναι 
επίσης σημαντικό να τηρούνται οι κανόνες 
του δημοσιονομικού κανονισμού, και 
συγκεκριμένα οι αρχές της οικονομίας,
της αποδοτικότητας και της 

(29) Η επιστροφή εξόδων και η σύναψη 
συμβάσεων δημόσιων προμηθειών και η 
χορήγηση των επιδοτήσεων με βάση το 
χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας 
θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(δημοσιονομικός κανονισμός). Είναι 
επίσης σημαντικό να τηρούνται οι κανόνες 
του δημοσιονομικού κανονισμού, και 
συγκεκριμένα οι αρχές της αποδοτικότητας 
και της αποτελεσματικότητας που 
καθορίζονται σε αυτόν.
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αποτελεσματικότητας που καθορίζονται σε 
αυτόν.

Or. en

Τροπολογία 65
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στόχος του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης (εφεξής 
«μηχανισμός») 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.

1. Στόχος του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης (εφεξής 
«μηχανισμός») είναι η ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
και της Ένωσης στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας με σκοπό τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Or. en

Τροπολογία 66
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στόχος του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης (εφεξής 
«μηχανισμός») 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.

1. Στόχος του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης (εφεξής 
«μηχανισμός») είναι να υποστηρίζει και να 
συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών 
μελών στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο με γνώμονα την ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
πρόληψης και προστασίας από φυσικές ή 
ανθρωπογενείς καταστροφές.
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Or. it

(Βλ. άρθρο 196 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.)

Τροπολογία 67
Alda Sousa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στόχος του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης (εφεξής 
«μηχανισμός») 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.

1. Στόχος του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης (εφεξής 
«μηχανισμός») είναι να υποστηρίζει, να 
συντονίζει και να συμπληρώνει τις δράσεις 
των κρατών μελών στον τομέα της 
πολιτικής προστασίας με γνώμονα τη 
βελτίωση της ολοκληρωμένης 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 68
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στόχος του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης (εφεξής 
«μηχανισμός») 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.

1. Στόχος του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης (εφεξής 
«μηχανισμός») είναι να υποστηρίζει, να 
συντονίζει και να συμπληρώνει τις δράσεις 
των κρατών μελών στον τομέα της 
πολιτικής προστασίας. Αποσκοπεί στην 
ενίσχυση της συνεργασίας και στη 
διευκόλυνση του συντονισμού με στόχο τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων πρόληψης, ετοιμότητας και 
αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών 
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καταστροφών και των καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Τροπολογία 69
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προστασία που πρέπει να 
εξασφαλιστεί με τον μηχανισμό καλύπτει 
κατά κύριο λόγο τους πολίτες, αλλά και το 
περιβάλλον και τις περιουσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, από όλες τις φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών ενεργειών και των 
τεχνολογικών, ραδιολογικών ή 
περιβαλλοντικών ατυχημάτων, της 
θαλάσσιας ρύπανσης και σοβαρών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της υγείας που σημειώνονται εντός 
και εκτός της Ένωσης.

2. Η προστασία που πρέπει να 
εξασφαλιστεί με τον μηχανισμό καλύπτει 
κατά κύριο λόγο τους πολίτες, αλλά και το 
περιβάλλον και τις περιουσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, από όλες τις φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών ενεργειών και των 
επιπτώσεών τους, και των τεχνολογικών, 
ραδιολογικών ή περιβαλλοντικών 
ατυχημάτων, της θαλάσσιας ρύπανσης και 
σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
στον τομέα της υγείας που σημειώνονται 
εντός και εκτός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 70
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προστασία που πρέπει να 
εξασφαλιστεί με τον μηχανισμό καλύπτει 
κατά κύριο λόγο τους πολίτες, αλλά και το 
περιβάλλον και τις περιουσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 

2. Η προστασία που πρέπει να 
εξασφαλιστεί με τον μηχανισμό καλύπτει 
κατά κύριο λόγο τους πολίτες, αλλά και το 
περιβάλλον και τις περιουσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
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κληρονομιάς, από όλες τις φυσικές και
ανθρωπογενείς καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών ενεργειών και των 
τεχνολογικών, ραδιολογικών ή 
περιβαλλοντικών ατυχημάτων, της 
θαλάσσιας ρύπανσης και σοβαρών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της υγείας που σημειώνονται εντός 
και εκτός της Ένωσης.

κληρονομιάς, από όλες τις φυσικές ή
ανθρωπογενείς καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών ενεργειών και των 
τεχνολογικών, ραδιολογικών ή 
περιβαλλοντικών ατυχημάτων, της 
θαλάσσιας ρύπανσης και σοβαρών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της υγείας που σημειώνονται εντός 
και εκτός της Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 71
Philippe Juvin, Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προστασία που πρέπει να 
εξασφαλιστεί με τον μηχανισμό καλύπτει 
κατά κύριο λόγο τους πολίτες, αλλά και το 
περιβάλλον και τις περιουσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, από όλες τις φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών ενεργειών και των 
τεχνολογικών, ραδιολογικών ή 
περιβαλλοντικών ατυχημάτων, της 
θαλάσσιας ρύπανσης και σοβαρών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της υγείας που σημειώνονται εντός 
και εκτός της Ένωσης.

2. Η προστασία που πρέπει να 
εξασφαλιστεί με τον μηχανισμό καλύπτει 
κατά πρώτο λόγο τους πολίτες, αλλά και το 
περιβάλλον και τις περιουσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, από όλες τις φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των σεισμών και 
των παλιρροϊκών κυμάτων τύπου 
τσουνάμι, των αστικών και δασικών 
πυρκαγιών, των πλημμυρών και των 
κατολισθήσεων, των τρομοκρατικών 
ενεργειών και των τεχνολογικών, 
βιομηχανικών και ραδιολογικών 
ατυχημάτων, της θαλάσσιας ρύπανσης και 
σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
(πανδημίες) στον τομέα της υγείας που 
σημειώνονται εντός και εκτός της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 72
Anna Rosbach
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρέμβαση της Ένωσης ενισχύει την 
ικανότητα πρόληψης, ετοιμότητας και 
απόκρισης των κρατών μελών σε 
περίπτωση μειζόνων καταστροφών 
ελαχιστοποιώντας έτσι τις ανθρώπινες και 
υλικές απώλειες. Ο στόχος της παρούσας 
απόφασης δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη μεμονωμένα, 
ενώ μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο 
επίπεδο της Ένωσης λόγω της κλίμακας ή 
των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης 
δράσης.

3. Η παρέμβαση της Ένωσης ενισχύει την 
ικανότητα πρόληψης, ετοιμότητας και 
απόκρισης των κρατών μελών σε 
περίπτωση μειζόνων καταστροφών 
ελαχιστοποιώντας έτσι κατά περίπτωση
τις ανθρώπινες και υλικές απώλειες. Ο 
στόχος της παρούσας απόφασης δεν 
μπορεί να επιτευχθεί σε όλες τις 
περιπτώσεις επαρκώς από τα κράτη μέλη 
μεμονωμένα, ενώ μπορεί ορισμένες φορές
να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης λόγω της κλίμακας ή των 
αποτελεσμάτων της προτεινόμενης 
δράσης.

Or. en

Τροπολογία 73
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρέμβαση της Ένωσης ενισχύει την
ικανότητα πρόληψης, ετοιμότητας και 
απόκρισης των κρατών μελών σε 
περίπτωση μειζόνων καταστροφών 
ελαχιστοποιώντας έτσι τις ανθρώπινες και 
υλικές απώλειες. Ο στόχος της παρούσας 
απόφασης δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη μεμονωμένα, 
ενώ μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο 
επίπεδο της Ένωσης λόγω της κλίμακας ή 
των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης 
δράσης.

3. Η δράση της Ένωσης αποσκοπεί στην
ικανότητα πρόληψης, ετοιμότητας και 
παρέμβασης των κρατών μελών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε 
περίπτωση μειζόνων καταστροφών 
ελαχιστοποιώντας έτσι τις ανθρώπινες και 
υλικές απώλειες. Ο στόχος της παρούσας 
απόφασης δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη μεμονωμένα, 
ενώ μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο 
επίπεδο της Ένωσης λόγω της κλίμακας ή 
των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης 
δράσης.

Or. it
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(Βλ. άρθρο 196 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.)

Τροπολογία 74
Edite Estrela

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρέμβαση της Ένωσης ενισχύει την 
ικανότητα πρόληψης, ετοιμότητας και 
απόκρισης των κρατών μελών σε 
περίπτωση μειζόνων καταστροφών 
ελαχιστοποιώντας έτσι τις ανθρώπινες και 
υλικές απώλειες. Ο στόχος της παρούσας 
απόφασης δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη μεμονωμένα, 
ενώ μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο 
επίπεδο της Ένωσης λόγω της κλίμακας ή 
των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης 
δράσης.

3. Η παρέμβαση της Ένωσης ενισχύει την 
ικανότητα πρόληψης, ετοιμότητας και 
απόκρισης των κρατών μελών σε 
περίπτωση μειζόνων καταστροφών 
ελαχιστοποιώντας έτσι τις ανθρώπινες, 
περιβαλλοντικές και υλικές απώλειες. Ο 
στόχος της παρούσας απόφασης δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη μεμονωμένα, ενώ μπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης λόγω της κλίμακας ή των 
αποτελεσμάτων της προτεινόμενης 
δράσης.

Or. pt

Τροπολογία 75
Matthias Groote

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρέμβαση της Ένωσης ενισχύει την 
ικανότητα πρόληψης, ετοιμότητας και 
απόκρισης των κρατών μελών σε 
περίπτωση μειζόνων καταστροφών 
ελαχιστοποιώντας έτσι τις ανθρώπινες και 
υλικές απώλειες. Ο στόχος της παρούσας 
απόφασης δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη 
μεμονωμένα, ενώ μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης λόγω 
της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της 

3. Τα μέτρα στήριξης, συντονισμού και 
συμπλήρωσης της Ένωσης ενισχύουν την 
ικανότητα πρόληψης, ετοιμότητας και 
απόκρισης των κρατών μελών σε 
περίπτωση μειζόνων καταστροφών 
ελαχιστοποιώντας έτσι τις ανθρώπινες και 
υλικές απώλειες. Ο στόχος που είναι να 
καταστεί αποδοτικότερος και 
αποτελεσματικότερος ο μηχανισμός και 
να υπάρξει ταχύτερη κινητοποίηση των 
πόρων, μπορεί να προετοιμασθεί σε 
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προτεινόμενης δράσης. επίπεδο ΕΕ με την ταυτόχρονη ανάληψη 
ευθύνης από τα κράτη μέλη. 

Or. de

Τροπολογία 76
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο μηχανισμός δεν επηρεάζει την ευθύνη 
των κρατών μελών να προστατεύουν τους 
πολίτες, το περιβάλλον και τις περιουσίες 
στο έδαφός τους από καταστροφές και να 
εφοδιάζουν τα συστήματα διαχείρισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που 
διαθέτουν με επαρκή μέσα ώστε να 
μπορούν να αντεπεξέλθουν επαρκώς σε 
καταστροφές τέτοιου μεγέθους και 
φύσεως, για τις οποίες ευλόγως αναμένεται 
να είναι προετοιμασμένα.

5. Ο μηχανισμός δεν επηρεάζει την ευθύνη 
των κρατών μελών να προστατεύουν τους 
πολίτες, το περιβάλλον και τις περιουσίες 
στο έδαφός τους από καταστροφές και να 
εφοδιάζουν τα συστήματα διαχείρισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που 
διαθέτουν με επαρκή μέσα ώστε να 
μπορούν να αντεπεξέλθουν επαρκώς σε 
καταστροφές τέτοιου μεγέθους και 
φύσεως, για τις οποίες ευλόγως αναμένεται 
να είναι προετοιμασμένα, λαμβάνοντας 
υπόψη, μεταξύ άλλων, τις πιθανές 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και 
την ανάγκη για ανάληψη δράσης με 
σκοπό την προσαρμογή.

Or. en

Τροπολογία 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο μηχανισμός δεν επηρεάζει την
ευθύνη των κρατών μελών να 
προστατεύουν τους πολίτες, το 
περιβάλλον και τις περιουσίες στο έδαφός 
τους από καταστροφές και να εφοδιάζουν 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 196 της ΣΛΕΕ, 
η ευθύνη για την προστασία των πολιτών, 
του περιβάλλοντος και των περιουσιών
στο έδαφος των κρατών μελών ανήκει 
κυρίως στα κράτη μέλη. Αυτά και μόνο 
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τα συστήματα διαχείρισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης που διαθέτουν με 
επαρκή μέσα ώστε να μπορούν να 
αντεπεξέλθουν επαρκώς σε καταστροφές 
τέτοιου μεγέθους και φύσεως, για τις 
οποίες ευλόγως αναμένεται να είναι 
προετοιμασμένα.

μεριμνούν ώστε να παρέχουν επαρκή 
μέσα σε περίπτωση καταστροφών και να 
εφοδιάζουν τα συστήματα διαχείρισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που 
διαθέτουν με αυτά, ώστε να μπορούν να 
αντεπεξέλθουν επαρκώς σε καταστροφές 
τέτοιου μεγέθους και φύσεως, για τις 
οποίες ευλόγως αναμένεται να είναι 
προετοιμασμένα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βάσει του άρθρου 196 της ΣΛΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δύναται να συστήσει ανεξάρτητο 
σύστημα πολιτικής προστασίας.

Τροπολογία 78
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο μηχανισμός δεν πρέπει να επηρεάζει 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης ή της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας ή από υφιστάμενες διεθνείς 
συμφωνίες.

3. Ο μηχανισμός δεν πρέπει να επηρεάζει 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν: από την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης ή της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας· από υφιστάμενες διεθνείς 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων μεταξύ των κρατών μελών· από 
υφιστάμενες συμφωνίες στον τομέα της 
πολιτικής προστασίας μεταξύ των 
περιφερειών των κρατών μελών ή μεταξύ 
περιφερειών των κρατών μελών και 
περιφερειών τρίτων χωρών.

Or. it

Τροπολογία 79
Oreste Rossi
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Συμμετοχή στο μηχανισμό

1. Η συμμετοχή κράτους μέλους ή χώρας 
στο μηχανισμό σύμφωνα με το άρθρο 28 
παράγραφος 1 είναι εθελοντική. Κάθε 
κράτος μέλος ή τρίτη χώρα που 
συμμετέχει στο μηχανισμό έχει το
δικαίωμα αποχώρησης από αυτόν.
2. Η εξουσία έγκρισης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 29α 
σχετικά με τον καθορισμό τρόπων 
συμμετοχής και αποχώρησης από το 
μηχανισμό.

Or. it

Τροπολογία 80
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για 
τη λήψη μέτρων πρόληψης και 
ετοιμότητας για κάθε μορφής καταστροφές 
εντός της Ένωσης και σε χώρες που 
αναφέρονται στο άρθρο 28.

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στο 
γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ 
της Ένωσης και των κρατών μελών στον 
τομέα της πολιτικής προστασίας καθώς 
και για τη λήψη μέτρων πρόληψης και 
ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης και κάθε μορφής καταστροφές 
εντός της Ένωσης και σε χώρες που 
αναφέρονται στο άρθρο 28

Or. en
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Τροπολογία 81
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται 
επίσης για την ανάληψη δράσεων προς 
στήριξη της αντιμετώπισης των άμεσων 
συνεπειών μείζονος καταστροφής, 
ανεξαρτήτως της φύσης της, εντός ή εκτός 
της Ένωσης, όταν υποβάλλεται αίτηση 
συνδρομής σύμφωνα με την παρούσα 
απόφαση.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται 
επίσης για την ανάληψη δράσεων προς 
στήριξη της αντιμετώπισης των άμεσων 
συνεπειών μείζονος καταστροφής, 
ανεξαρτήτως της φύσης της, εντός ή εκτός 
της Ένωσης, όταν υποβάλλεται αίτηση 
συνδρομής.

Or. en

Τροπολογία 82
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται 
επίσης για την ανάληψη δράσεων προς 
στήριξη της αντιμετώπισης των άμεσων 
συνεπειών μείζονος καταστροφής, 
ανεξαρτήτως της φύσης της, εντός ή εκτός 
της Ένωσης, όταν υποβάλλεται αίτηση 
συνδρομής σύμφωνα με την παρούσα 
απόφαση.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται 
επίσης για την ανάληψη δράσεων προς 
στήριξη της αντιμετώπισης των άμεσων 
συνεπειών μείζονος καταστροφής, 
ανεξαρτήτως της φύσης της, εντός της 
Ένωσης και των χωρών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 
αλλά και εκτός αυτής, έπειτα από 
απόφαση παρέμβασης που ακολούθησε
αίτηση συνδρομής σύμφωνα με την 
παρούσα απόφαση.

Or. it

Τροπολογία 83
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε 
δράσεις και συστάσεις με σκοπό την 
παροχή τεχνικής βοήθειας για τη 
διαχείριση καταστροφών, η οποία πρέπει 
να παρασχεθεί σε πληγείσες περιοχές. 
Απαιτείται διαθεσμικός συντονισμός 
ώστε να διευκολυνθεί η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και η ανάκαμψη της 
οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα απόφαση λαμβάνει υπόψη 
τις ειδικές ανάγκες των απομονωμένων, 
των εξόχως απόκεντρων και άλλων 
περιοχών ή νήσων της Ένωσης σε 
περίπτωση καταστροφής.

3. Η παρούσα απόφαση λαμβάνει υπόψη 
τα πλεονεκτήματα και τις ειδικές ανάγκες 
των απομονωμένων, των εξόχως 
απόκεντρων και άλλων περιοχών ή νήσων 
της Ένωσης, καθώς και των υπερπόντιων 
χωρών και εδαφών που συνδέονται με 
αυτή, σε περίπτωση καταστροφής.

Or. fr

Τροπολογία 85
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο μηχανισμός υποστηρίζει, συντονίζει 1. Ο μηχανισμός υποστηρίζει και 
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και συμπληρώνει την ενισχυμένη 
συνεργασία ανάμεσα στην Ένωση και τα 
κράτη μέλη επιδιώκοντας την υλοποίηση 
των ακόλουθων ειδικών στόχων:

συμπληρώνει τις προσπάθειες των 
κρατών μελών επιδιώκοντας την 
υλοποίηση των ακόλουθων ειδικών 
στόχων:

Or. en

Τροπολογία 86
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο μηχανισμός υποστηρίζει, συντονίζει
και συμπληρώνει την ενισχυμένη
συνεργασία ανάμεσα στην Ένωση και τα 
κράτη μέλη επιδιώκοντας την υλοποίηση 
των ακόλουθων ειδικών στόχων:

1. Ο μηχανισμός υποστηρίζει και 
συμπληρώνει την επιχειρησιακή
συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές 
υπηρεσίες πολιτικής προστασίας
επιδιώκοντας την υλοποίηση των 
ακόλουθων ειδικών στόχων:

Or. it

Τροπολογία 87
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενίσχυση της κατάστασης ετοιμότητας 
της Ένωσης για την αντιμετώπιση 
καταστροφών·

β) ενίσχυση της κατάστασης ετοιμότητας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών για την αντιμετώπιση 
καταστροφών·

Or. en
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Τροπολογία 88
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενίσχυση της κατάστασης ετοιμότητας 
της Ένωσης για την αντιμετώπιση 
καταστροφών·

β) ενίσχυση της κατάστασης ετοιμότητας 
των εμπλεκόμενων στον τομέα της 
πολιτικής προστασίας στα κράτη μέλη
για την αντιμετώπιση καταστροφών·

Or. it

(Βλ. άρθρο 196 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.)

Τροπολογία 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενίσχυση της κατάστασης ετοιμότητας 
της Ένωσης για την αντιμετώπιση 
καταστροφών·

β) ενίσχυση της κατάστασης ετοιμότητας 
των κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
καταστροφών·

Or. de

Τροπολογία 90
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διευκόλυνση της ταχείας και 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε 
περίπτωση μειζόνων καταστροφών, 
υφιστάμενων ή επαπειλούμενων.

γ) διευκόλυνση της ταχείας και 
αποτελεσματικής ανάληψης δράσης σε 
περίπτωση καταστροφών, υφιστάμενων ή 
επαπειλούμενων.
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Or. en

Τροπολογία 91
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) παροχή της απαιτούμενης τεχνικής 
βοήθειας, συντονισμός της βοήθειας και 
διευκόλυνση της αποτελεσματικότητας, 
της επιστροφής των ατόμων και της 
αυτοοργάνωσης.

Or. en

Τροπολογία 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόοδος προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης των ειδικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
αξιολογείται μέσω δεικτών οι οποίοι 
καλύπτουν μεταξύ άλλων:

διαγράφεται

α) την πρόοδο προς την κατεύθυνση της
εφαρμογής του πλαισίου πρόληψης 
καταστροφών η οποία θα μετράται βάσει 
του αριθμού των κρατών μελών που 
διαθέτουν σχέδια διαχείρισης 
καταστροφών σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 4·
β) την πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
αύξησης του επιπέδου ετοιμότητας σε 
περίπτωση καταστροφών η οποία θα 
μετράται βάσει της ποσότητας των 
ικανοτήτων απόκρισης που είναι 
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διαθέσιμες για παρεμβάσεις 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης δυνάμει του μηχανισμού και του 
βαθμού διαλειτουργικότητάς τους·
γ) την πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
βελτίωσης της απόκρισης σε 
καταστροφές η οποία θα μετράται βάσει 
της ταχύτητας και του βαθμού 
συντονισμού των παρεμβάσεων δυνάμει 
του μηχανισμού και της καταλληλότητας 
της βοήθειας που παρέχεται για την 
κάλυψη των επιτόπιων αναγκών .

Or. de

Αιτιολόγηση

Βάσει του άρθρου 196 της ΣΛΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει καμία ελεγκτική 
εξουσία. Η καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης και ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ περιορίζει την 
αυτονομία των κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Τροπολογία 93
Philippe Juvin

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πρόοδος προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης των ειδικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
αξιολογείται μέσω δεικτών οι οποίοι 
καλύπτουν μεταξύ άλλων:

2. Η πρόοδος προς την κατεύθυνση της
επίτευξης των ειδικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
αξιολογείται μέσω κοινών δεικτών οι 
οποίοι καλύπτουν μεταξύ άλλων:

Or. fr

Τροπολογία 94
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
εφαρμογής του πλαισίου πρόληψης 
καταστροφών η οποία θα μετράται βάσει 
του αριθμού των κρατών μελών που 
διαθέτουν σχέδια διαχείρισης 
καταστροφών σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 4·

α) την πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
εφαρμογής του πλαισίου πρόληψης 
καταστροφών·

Or. en

Τροπολογία 95
Alda Sousa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
εφαρμογής του πλαισίου πρόληψης 
καταστροφών η οποία θα μετράται βάσει 
του αριθμού των κρατών μελών που 
διαθέτουν σχέδια διαχείρισης 
καταστροφών σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 4·

α) την πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
εφαρμογής του πλαισίου πρόληψης 
καταστροφών η οποία θα μετράται βάσει 
του αριθμού των κρατών μελών που 
διαθέτουν σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
και καταστροφών σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 6·

Or. en

Τροπολογία 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
εφαρμογής του πλαισίου πρόληψης 
καταστροφών η οποία θα μετράται βάσει 
του αριθμού των κρατών μελών που 
διαθέτουν σχέδια διαχείρισης 

α) την πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
εφαρμογής του πλαισίου πρόληψης 
καταστροφών η οποία θα μετράται βάσει 
του αριθμού των κρατών μελών που 
διαθέτουν σχέδια διαχείρισης 
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καταστροφών σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 4·

καταστροφών και κινδύνων σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4·

Or. ro

Τροπολογία 97
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
αύξησης του επιπέδου ετοιμότητας σε 
περίπτωση καταστροφών η οποία θα 
μετράται βάσει της ποσότητας των 
ικανοτήτων απόκρισης που είναι 
διαθέσιμες για παρεμβάσεις αντιμετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δυνάμει 
του μηχανισμού και του βαθμού 
διαλειτουργικότητάς τους·

ε) την πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
αύξησης του επιπέδου ετοιμότητας σε 
περίπτωση καταστροφών η οποία θα 
μετράται βάσει της ποσότητας και της 
λειτουργικότητας των ικανοτήτων 
απόκρισης που είναι διαθέσιμες για 
παρεμβάσεις αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης δυνάμει του μηχανισμού 
και του βαθμού διαλειτουργικότητάς τους·

Or. it

Τροπολογία 98
Edite Estrela

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
αύξησης του επιπέδου ετοιμότητας σε 
περίπτωση καταστροφών η οποία θα 
μετράται βάσει της ποσότητας των 
ικανοτήτων απόκρισης που είναι 
διαθέσιμες για παρεμβάσεις αντιμετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δυνάμει 
του μηχανισμού και του βαθμού 
διαλειτουργικότητάς τους·

β) την πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
αύξησης του επιπέδου ετοιμότητας σε 
περίπτωση καταστροφών η οποία θα 
μετράται βάσει της ποσότητας των 
ικανοτήτων απόκρισης που είναι 
διαθέσιμες για παρεμβάσεις αντιμετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δυνάμει 
του μηχανισμού και του βαθμού 
διαλειτουργικότητάς τους, καθώς και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
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ανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης·

Or. pt

Τροπολογία 99
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – σημείο 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 γεγονός 
(ενδεχομένως απρόβλεπτο ή 
αναπόφευκτο) το οποίο έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις ή κάθε κατάσταση που 
ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε 
πρόσωπα, στο περιβάλλον ή σε περιουσίες·

Or. it

Τροπολογία 100
Philippe Juvin

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – σημείο 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 ξαφνικό και βίαιο 
συμβάν φυσικής ή ανθρωπογενούς 
προέλευσης το οποίο έχει ή ενδέχεται να 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε πρόσωπα, 
στο περιβάλλον ή σε περιουσίες·

Or. fr

Τροπολογία 101
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – σημείο 1
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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 η 
οποία έχει ή ενδέχεται να έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις σε πρόσωπα, στο περιβάλλον, 
σε περιουσίες ή σε πολιτιστική 
κληρονομιά·

Or. en

Τροπολογία 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – σημείο 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 ακραίο συμβάν το 
οποίο έχει ή ενδέχεται να έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις σε πρόσωπα, στο περιβάλλον ή 
σε περιουσίες·

Or. de

Τροπολογία 103
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «μείζων καταστροφή»: κάθε κατάσταση 
η οποία έχει ή ενδέχεται να έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις σε πρόσωπα, στο περιβάλλον ή 
σε περιουσίες και η οποία μπορεί να 
οδηγήσει σε έκκληση για βοήθεια δυνάμει 
του μηχανισμού·

2. «μείζων καταστροφή»: κάθε γεγονός 
(ενδεχομένως απρόβλεπτο ή 
αναπόφευκτο) το οποίο έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις ή κάθε κατάσταση που 
ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε 
πρόσωπα, στο περιβάλλον ή σε περιουσίες 
και η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
έκκληση για βοήθεια δυνάμει του 
μηχανισμού·
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Or. it

Τροπολογία 104
Philippe Juvin

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «μείζων καταστροφή»: κάθε κατάσταση 
η οποία έχει ή ενδέχεται να έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις σε πρόσωπα, στο περιβάλλον ή 
σε περιουσίες και η οποία μπορεί να 
οδηγήσει σε έκκληση για βοήθεια δυνάμει 
του μηχανισμού·

2. «μείζων καταστροφή»: κάθε ξαφνικό 
και βίαιο συμβάν, φυσικής ή 
ανθρωπογενούς προέλευσης, το οποίο έχει 
ή ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις, 
ακόμα και καταστροφικές συνέπειες, σε 
πρόσωπα, στο περιβάλλον ή σε περιουσίες 
και το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε 
έκκληση για βοήθεια δυνάμει του 
μηχανισμού·

Or. fr

Τροπολογία 105
Pavel Poc

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «μείζων καταστροφή»: κάθε κατάσταση 
η οποία έχει ή ενδέχεται να έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις σε πρόσωπα, στο περιβάλλον ή 
σε περιουσίες και η οποία μπορεί να 
οδηγήσει σε έκκληση για βοήθεια δυνάμει 
του μηχανισμού·

2. «μείζων καταστροφή»: κάθε ευρείας 
έκτασης κατάσταση η οποία έχει ή 
ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε 
πρόσωπα, στο περιβάλλον ή σε περιουσίες 
και η οποία είναι δύσκολο να 
αντιμετωπιστεί δεόντως με τις 
ικανότητες αντιμετώπισης κινδύνων που 
πρέπει υπό κανονικές συνθήκες να 
διατηρεί ένα κράτος μέλος της ΕΕ ·

Or. cs
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Τροπολογία 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. «μείζων καταστροφή»: κάθε 
κατάσταση η οποία έχει ή ενδέχεται να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις σε πρόσωπα, στο 
περιβάλλον ή σε περιουσίες και η οποία 
μπορεί να οδηγήσει σε έκκληση για 
βοήθεια δυνάμει του μηχανισμού·

2. «μείζων καταστροφή»: κάθε κατάσταση 
η οποία έχει ή ενδέχεται να έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις σε πρόσωπα, στο περιβάλλον ή 
σε περιουσίες και η οποία είναι δύσκολο 
να αντιμετωπιστεί δεόντως με τις 
ικανότητες αντιμετώπισης καταστροφών 
που πρέπει υπό κανονικές συνθήκες να 
διατηρεί ένα κράτος μέλος της ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «μείζων καταστροφή»: κάθε κατάσταση 
η οποία έχει ή ενδέχεται να έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις σε πρόσωπα, στο περιβάλλον ή 
σε περιουσίες και η οποία μπορεί να 
οδηγήσει σε έκκληση για βοήθεια δυνάμει 
του μηχανισμού·

2. «μείζων καταστροφή»:  κάθε ακραίο 
συμβάν το οποίο έχει εξαιρετικά 
επιζήμιες συνέπειες, οι οποίες δεν 
μπορούν να αντιμετωπισθούν από τους 
ίδιους τους άμεσα πληγέντες, το οποίο
έχει ή ενδέχεται να έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις σε πρόσωπα, στο περιβάλλον ή 
σε περιουσίες και το οποίο μπορεί να 
οδηγήσει σε έκκληση για βοήθεια δυνάμει 
του μηχανισμού·

Or. de

Τροπολογία 108
Anna Rosbach
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «ετοιμότητα»: κατάσταση ετοιμότητας 
και δυνατότητα διάθεσης ανθρώπινου 
δυναμικού και υλικών μέσων ώστε να 
εξασφαλισθεί αποτελεσματική ταχεία 
αντίδραση σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η οποία θα είναι αποτέλεσμα 
δράσης που ανελήφθη εκ των προτέρων,

4. «ετοιμότητα»: κατάσταση ετοιμότητας 
και δυνατότητα διάθεσης ανθρώπινου 
δυναμικού και υλικών μέσων ώστε να 
εξασφαλισθεί αποτελεσματική ταχεία 
αντίδραση σε περίπτωση καταστροφής, η 
οποία θα είναι αποτέλεσμα δράσης που 
ανελήφθη εκ των προτέρων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι παρέχεται ορισμός για την «καταστροφή» αλλά όχι για την «κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης», πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη «καταστροφή» ώστε να είναι πιο σαφές το 
κείμενο.

Τροπολογία 109
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. «πρόληψη»: κάθε δράση που αποσκοπεί 
στη μείωση των κινδύνων ή στην πρόληψη 
επιβλαβών συνεπειών για πρόσωπα, το 
περιβάλλον ή τις περιουσίες που 
προκύπτουν από καταστροφές·

5. «πρόληψη»: κάθε δράση που αποσκοπεί 
στη μείωση των κινδύνων ή στην πρόληψη 
επιβλαβών συνεπειών για πρόσωπα, το 
περιβάλλον, τις περιουσίες ή την 
πολιτιστική κληρονομιά που προκύπτουν 
από καταστροφές·

Or. en

Τροπολογία 110
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – σημείο 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. «έγκαιρη προειδοποίηση»: η έγκαιρη και 
αποτελεσματική παροχή πληροφοριών που 
επιτρέπει την ανάληψη δράσης προς 
αποφυγή ή μείωση των κινδύνων και 
εξασφαλίζει ετοιμότητα για 
αποτελεσματική αντίδραση,

6. «έγκαιρη προειδοποίηση»: η έγκαιρη και 
αποτελεσματική παροχή πληροφοριών που 
επιτρέπει την ανάληψη δράσης προς 
αποφυγή ή μείωση των κινδύνων και 
συμβάλλει στην ετοιμότητα για 
αποτελεσματική αντίδραση,

Or. en

Τροπολογία 111
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. «συμμετέχουσα χώρα»: το κράτος 
μέλος ή η τρίτη χώρα, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 28 παράγραφος 1, που έχει 
αποφασίσει να συμμετάσχει στο 
μηχανισμό.

Or. it

Τροπολογία 112
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «σχέδιο διαχείρισης κινδύνων»: 
εργαλείο σχεδιασμού που εκπονείται από 
κράτος μέλος με γνώμονα την πρόβλεψη
κινδύνων, την εκτίμηση του αντικτύπου 
τους, και την ανάπτυξη, επιλογή και 
εφαρμογή μέτρων για τη μείωση, την 
προσαρμογή και την άμβλυνση των 
κινδύνων και του αντικτύπου τους με 

9. «σχέδιο διαχείρισης κινδύνων»: 
εργαλείο σχεδιασμού που εκπονείται από 
κράτος μέλος είτε σε εθνικό είτε σε 
υποεθνικό επίπεδο με γνώμονα τον 
εντοπισμό κινδύνων, την εκτίμηση του 
αντικτύπου τους, και την ανάπτυξη, 
επιλογή και εφαρμογή μέτρων για τη 
μείωση, την προσαρμογή και την 
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οικονομικώς αποδοτικό τρόπο, καθώς και 
τον καθορισμό πλαισίου για την 
ενσωμάτωση σε ένα κοινό συνολικό σχέδιο 
διαφόρων εργαλείων διαχείρισης κινδύνων 
ανά τομέα ή ανά κίνδυνο·

άμβλυνση των κινδύνων και του 
αντικτύπου τους με οικονομικώς 
αποδοτικό τρόπο, καθώς και τον 
καθορισμό πλαισίου για την ενσωμάτωση 
σε ένα κοινό συνολικό σχέδιο διαφόρων 
εργαλείων διαχείρισης κινδύνων ανά τομέα 
ή ανά κίνδυνο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην εν λόγω απόφαση πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι κάθε κράτος μέλος διευθετεί τα 
εν λόγω ζητήματα σε διαφορετικό επίπεδο διοίκησης. Ορισμένα εξ αυτών σε εθνικό επίπεδο 
ενώ άλλα σε υποεθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 113
Alda Sousa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «σχέδιο διαχείρισης κινδύνων»: 
εργαλείο σχεδιασμού που εκπονείται από 
κράτος μέλος με γνώμονα την πρόβλεψη 
κινδύνων, την εκτίμηση του αντικτύπου 
τους, και την ανάπτυξη, επιλογή και 
εφαρμογή μέτρων για τη μείωση, την 
προσαρμογή και την άμβλυνση των 
κινδύνων και του αντικτύπου τους με 
οικονομικώς αποδοτικό τρόπο, καθώς και 
τον καθορισμό πλαισίου για την 
ενσωμάτωση σε ένα κοινό συνολικό σχέδιο 
διαφόρων εργαλείων διαχείρισης κινδύνων 
ανά τομέα ή ανά κίνδυνο·

9. «σχέδιο διαχείρισης κινδύνων»: 
εργαλείο σχεδιασμού που εκπονείται από 
κράτος μέλος με γνώμονα την πρόβλεψη 
πιθανών κινδύνων, την εκτίμηση του 
αντικτύπου τους, και την ανάπτυξη, 
επιλογή και εφαρμογή μέτρων για τη 
μείωση, την προσαρμογή και την 
άμβλυνση των κινδύνων και του 
αντικτύπου τους με οικονομικώς 
αποδοτικό τρόπο, καθώς και τον 
καθορισμό πλαισίου για την ενσωμάτωση 
σε ένα κοινό συνολικό σχέδιο διαφόρων 
εργαλείων διαχείρισης κινδύνων ανά τομέα 
ή ανά κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 114
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 - σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α. «εκ των υστέρων συντονισμός»: οι 
δράσεις και τα νομοθετικά μέτρα που 
απαιτούνται για τη στήριξη του 
συντονισμού μεταξύ όλων των αρμόδιων 
οργανισμών, φορέων και διοικητικών 
επιπέδων, των τομέων που έχουν πληγεί 
και των οικονομικών φορέων.

Or. en

Τροπολογία 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – 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·

α) αναλαμβάνει δράση για τη βελτίωση 
του γνωστικού υπόβαθρου των αρχών και 
των πολιτών των κρατών μελών σχετικά 
με τους κινδύνους καταστροφών και για τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων, 
βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών·

Or. ro

Τροπολογία 116
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) καθιερώνει επισκόπηση των φυσικών 
και ανθρωπογενών κινδύνων που 
ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Ένωση 
λαμβάνοντας υπόψη τον μελλοντικό 

γ) καθιερώνει επισκόπηση των φυσικών 
και ανθρωπογενών καταστροφών που 
ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Ένωση 
λαμβάνοντας υπόψη τον μελλοντικό 
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αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος· αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 117
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) καθιερώνει επισκόπηση των φυσικών 
και ανθρωπογενών κινδύνων που ενδέχεται 
να αντιμετωπίσει η Ένωση λαμβάνοντας 
υπόψη τον μελλοντικό αντίκτυπο της 
αλλαγής του κλίματος·

γ) καθιερώνει επισκόπηση των φυσικών ή
ανθρωπογενών κινδύνων που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη
λαμβάνοντας υπόψη τον μελλοντικό 
αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος·

Or. it

Τροπολογία 118
Satu Hassi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) καθιερώνει επισκόπηση των φυσικών 
και ανθρωπογενών κινδύνων που ενδέχεται 
να αντιμετωπίσει η Ένωση λαμβάνοντας 
υπόψη τον μελλοντικό αντίκτυπο της 
αλλαγής του κλίματος·

γ) καθιερώνει επισκόπηση των φυσικών 
και ανθρωπογενών κινδύνων που ενδέχεται 
να αντιμετωπίσει η Ένωση λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις
της αλλαγής του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 119
Edite Estrela

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) καθιερώνει επισκόπηση των φυσικών 
και ανθρωπογενών κινδύνων που ενδέχεται 
να αντιμετωπίσει η Ένωση λαμβάνοντας 
υπόψη τον μελλοντικό αντίκτυπο της 
αλλαγής του κλίματος·

γ) καθιερώνει επισκόπηση και 
χαρτογράφηση των φυσικών και 
ανθρωπογενών κινδύνων που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσει η Ένωση λαμβάνοντας 
υπόψη τον μελλοντικό αντίκτυπο της 
αλλαγής του κλίματος·

Or. pt

Τροπολογία 120
Pavel Poc

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) καθιερώνει επισκόπηση των φυσικών 
και ανθρωπογενών κινδύνων που ενδέχεται 
να αντιμετωπίσει η Ένωση λαμβάνοντας 
υπόψη τον μελλοντικό αντίκτυπο της 
αλλαγής του κλίματος·

γ) καθιερώνει επισκόπηση των φυσικών 
και ανθρωπογενών κινδύνων που ενδέχεται 
να αντιμετωπίσει η Ένωση λαμβάνοντας 
υπόψη τον μελλοντικό αντίκτυπο της 
αλλαγής του κλίματος και υποβάλλει 
συστάσεις σχετικά με τρόπους 
προσαρμογής των εθνικών συστημάτων 
πολιτικής προστασίας ώστε να 
αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της 
αλλαγής του κλίματος· 

Or. cs

Τροπολογία 121
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προωθεί και στηρίζει την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης 
κινδύνων των κρατών μελών, 

δ) προωθεί και στηρίζει την ανάπτυξη μιας 
περιγραφής εκ μέρους των κρατών μελών 
των ικανοτήτων διαχείρισης κινδύνων 
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περιλαμβανομένων των κατευθυντήριων 
γραμμών για το περιεχόμενό τους, και 
παρέχει, ανάλογα με τις ανάγκες, επαρκή 
κίνητρα·

που διαθέτουν, περιλαμβανομένων των 
κατευθυντήριων γραμμών για το 
περιεχόμενό τους, και παρέχει, ανάλογα με 
τις ανάγκες, επαρκή κίνητρα

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη εθνικά σχέδια διαχείρισης κινδύνων και, πέραν τούτου, η 
περιγραφή των ικανοτήτων διαχείρισης κινδύνων που διαθέτει μια χώρα ενδεχομένως να είναι 
πιο διευκρινιστική και χρήσιμη από τη συγκέντρωση εθνικών, υποεθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων. 

Τροπολογία 122
Alda Sousa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προωθεί και στηρίζει την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης 
κινδύνων των κρατών μελών, 
περιλαμβανομένων των κατευθυντήριων 
γραμμών για το περιεχόμενό τους, και 
παρέχει, ανάλογα με τις ανάγκες, επαρκή 
κίνητρα·

δ) προωθεί και στηρίζει την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης 
κινδύνων των κρατών μελών, 
περιλαμβανομένων των κατευθυντήριων 
γραμμών για το περιεχόμενό τους, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η συνοχή και 
η συγκρισιμότητά τους, ώστε να 
διευκολύνει, ανάλογα με τις ανάγκες, τον 
συντονισμό και τη συγκρισιμότητα, 
παρέχοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα·

Or. en

Τροπολογία 123
Edite Estrela

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προωθεί και στηρίζει την ανάπτυξη και δ) προωθεί και στηρίζει την ανάπτυξη, την 
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την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης 
κινδύνων των κρατών μελών, 
περιλαμβανομένων των κατευθυντήριων 
γραμμών για το περιεχόμενό τους, και 
παρέχει, ανάλογα με τις ανάγκες, επαρκή 
κίνητρα·

επικαιροποίηση και την εφαρμογή των 
σχεδίων διαχείρισης κινδύνων των κρατών 
μελών, περιλαμβανομένων των 
κατευθυντήριων γραμμών για το 
περιεχόμενό τους, και παρέχει, ανάλογα με 
τις ανάγκες, επαρκή κίνητρα·

Or. pt

Τροπολογία 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα 
πρόληψης που κρίνονται αναγκαία για 
την επίτευξη του στόχου του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 125
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα 
πρόληψης που κρίνονται αναγκαία για την 
επίτευξη του στόχου του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

ζ) Αναλαμβάνει, εφόσον το ζητήσουν οι 
συμμετέχουσες χώρες, πρόσθετα 
καθήκοντα πρόληψης που κρίνονται 
αναγκαία για την επίτευξη του στόχου του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. it

Τροπολογία 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Σχέδια διαχείρισης κινδύνων

1. Με γνώμονα τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής συνεργασίας στους 
κόλπους του μηχανισμού, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα οικεία 
σχέδια διαχείρισης κινδύνων.
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.
3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν το αργότερο 
έως τα τέλη του 2016 για την 
οριστικοποίηση των οικείων σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων και για την 
κοινοποίηση στην Επιτροπή της πλέον 
πρόσφατης μορφής τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 196 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ δεν παρέχει τη νομική βάση για μια τέτοια παράλληλη 
αρμοδιότητα και διάρθρωση στο πεδίο της πολιτικής προστασίας από την Ένωση, και τα 
προτεινόμενα μέτρα προσκρούουν στην απαγόρευση υποκατάστασης στο πεδίο της πολιτικής 
προστασίας και στην αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 127
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με γνώμονα τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής συνεργασίας στους 
κόλπους του μηχανισμού, τα κράτη μέλη 

1. Με γνώμονα τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής συνεργασίας στους 
κόλπους του μηχανισμού, τα κράτη μέλη 
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κοινοποιούν στην Επιτροπή τα οικεία 
σχέδια διαχείρισης κινδύνων.

κοινοποιούν στην Επιτροπή μια περιγραφή 
των ικανοτήτων διαχείρισης κινδύνων 
που διαθέτουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη εθνικά σχέδια διαχείρισης κινδύνων και, πέραν τούτου, η 
περιγραφή των ικανοτήτων διαχείρισης κινδύνων που διαθέτει μια χώρα ενδεχομένως να είναι 
πιο διευκρινιστική και χρήσιμη από τη συγκέντρωση εθνικών, υποεθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων. 

Τροπολογία 128
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με γνώμονα τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής συνεργασίας στους 
κόλπους του μηχανισμού, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα οικεία 
σχέδια διαχείρισης κινδύνων.

1. Με γνώμονα την αποτελεσματικότητα
του μηχανισμού, τα κράτη μέλη και οι 
συμμετέχουσες τρίτες χώρες κοινοποιούν 
στην Επιτροπή μια συνθετική περιγραφή 
των οικείων σχεδίων διαχείρισης 
κινδύνων.

Or. it

Τροπολογία 129
Γεώργιος Κουμουτσάκος, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με γνώμονα τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής συνεργασίας στους 
κόλπους του μηχανισμού, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα οικεία 
σχέδια διαχείρισης κινδύνων.

1. Με γνώμονα τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής συνεργασίας στους 
κόλπους του μηχανισμού, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα συναφή, μη 
ευαίσθητα στοιχεία των οικείων σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων.
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Or. en

Τροπολογία 130
Pavel Poc

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με γνώμονα τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής συνεργασίας στους 
κόλπους του μηχανισμού, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα οικεία 
σχέδια διαχείρισης κινδύνων.

1. Με γνώμονα τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής συνεργασίας στους 
κόλπους του μηχανισμού, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα οικεία 
σχέδια διαχείρισης κινδύνων αμέσως μετά 
την εκπόνησή τους.

Or. cs

Τροπολογία 131
Anna Rosbach

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. Η περιγραφή των ικανοτήτων 
διαχείρισης κινδύνων που διαθέτουν τα 
κράτη μέλη λαμβάνει υπόψη, ανάλογα με 
την περίπτωση, τις αντίστοιχες εθνικές και 
άλλες συναφείς εκτιμήσεις κινδύνου και 
είναι συμβατή με άλλα συναφή σχέδια που 
ισχύουν στο εκάστοτε κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη εθνικά σχέδια διαχείρισης κινδύνων και, πέραν τούτου, η 
περιγραφή των ικανοτήτων διαχείρισης κινδύνων μιας χώρας ενδεχομένως να είναι πιο 
διευκρινιστική και χρήσιμη από τη συγκέντρωση εθνικών, υποεθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων. 



PE496.667v03-00 54/64 AM\916467EL.doc

EL

Τροπολογία 132
Satu Hassi

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 
λαμβάνουν υπόψη τις αντίστοιχες εθνικές 
και άλλες συναφείς εκτιμήσεις κινδύνου 
και είναι συμβατά με άλλα συναφή σχέδια 
που ισχύουν στο εκάστοτε κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
σχεδίων για την προσαρμογή στην αλλαγή 
του κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 133
Edite Estrela

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 
λαμβάνουν υπόψη τις αντίστοιχες εθνικές, 
περιφερειακές, τοπικές και άλλες 
συναφείς εκτιμήσεις κινδύνου και είναι 
συμβατά με άλλα συναφή σχέδια που 
ισχύουν στο εκάστοτε κράτος μέλος.

Or. pt

Τροπολογία 134
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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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 
λαμβάνουν υπόψη τις αντίστοιχες εθνικές 
και άλλες συναφείς εκτιμήσεις κινδύνου 
και είναι συμβατά με άλλα συναφή σχέδια 
που ισχύουν στο ίδιο κράτος μέλος.

Or. it

Τροπολογία 135
Pavel Poc

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 
λαμβάνουν υπόψη τις αντίστοιχες εθνικές, 
περιφερειακές, τοπικές και άλλες 
συναφείς εκτιμήσεις κινδύνου και είναι 
συμβατά με άλλα συναφή σχέδια που 
ισχύουν στο εκάστοτε κράτος μέλος.

Or. cs

Τροπολογία 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21. 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 
λαμβάνουν υπόψη τις αντίστοιχες εθνικές, 
περιφερειακές, τοπικές και άλλες 
συναφείς εκτιμήσεις κινδύνου και είναι 
συμβατά με άλλα συναφή σχέδια που 
ισχύουν στο εκάστοτε κράτος μέλος.
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Or. ro

Τροπολογία 137
Rebecca Taylor

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη 
διαθέτουν μεγάλο αριθμό σχεδίων σε 
επίπεδο τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης, οι ελάχιστες πληροφορίες 
που πρέπει να κοινοποιηθούν στην 
Επιτροπή αντιστοιχούν σε μία σύνθεση 
των πληροφοριών από τα εν λόγω σχέδια, 
που θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, τους πιθανούς κινδύνους, 
τις διαθέσιμες ικανότητες και τα 
υπάρχοντα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 
Επίσης, ενθαρρύνεται η υποβολή γνήσιων 
αντιγράφων των περιφερειακών σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων μαζί με 
οποιαδήποτε άλλα συναφή στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μεγάλος όγκος δεδομένων που διαθέτουν ορισμένα κράτη μέλη στον εν λόγω τομέα δεν 
πρέπει να λειτουργεί ως εμπόδιο στη διαδικασία υποβολής ενός γενικού σχεδίου διαχείρισης 
κινδύνων στην Επιτροπή για την εξυπηρέτηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Τροπολογία 138
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την προετοιμασία των σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων, τα κράτη μέλη και 
οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες 
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διασφαλίζουν, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες νομοθεσίες τους, τη 
συμμετοχή των διαφόρων περιφερειακών 
διοικήσεων καθώς και των άκρως 
εξειδικευμένων θεσμικών οργάνων.

Or. it

Τροπολογία 139
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν το αργότερο 
έως τα τέλη του 2016 για την 
οριστικοποίηση των οικείων σχεδίων
διαχείρισης κινδύνων και για την 
κοινοποίηση στην Επιτροπή της πλέον 
πρόσφατης μορφής τους.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν το αργότερο 
έως τα τέλη του 2016 για την 
οριστικοποίηση της περιγραφής των 
ικανοτήτων διαχείρισης κινδύνων που 
διαθέτουν και για την κοινοποίηση στην 
Επιτροπή της πλέον πρόσφατης μορφής 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη εθνικά σχέδια διαχείρισης κινδύνων και, πέραν τούτου, η 
περιγραφή των ικανοτήτων διαχείρισης κινδύνων που διαθέτει μια χώρα ενδεχομένως να είναι 
πιο διευκρινιστική και χρήσιμη από τη συγκέντρωση εθνικών, υποεθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων. 

Τροπολογία 140
Edite Estrela

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν το αργότερο 
έως τα τέλη του 2016 για την 
οριστικοποίηση των οικείων σχεδίων 

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν το αργότερο 
έως τα τέλη του 2014 για την 
οριστικοποίηση των οικείων σχεδίων 
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διαχείρισης κινδύνων και για την 
κοινοποίηση στην Επιτροπή της πλέον 
πρόσφατης μορφής τους.

διαχείρισης κινδύνων και για την
ενημέρωση της Επιτροπής για τα εν λόγω 
σχέδια στην πλέον πρόσφατη μορφή τους. 
Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν διαρκώς 
τα εν λόγω σχέδια και κοινοποιούν την 
πλέον πρόσφατη μορφή τους στην 
Επιτροπή σε ετήσια βάση.

Or. pt

Τροπολογία 141
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν το αργότερο 
έως τα τέλη του 2016 για την 
οριστικοποίηση των οικείων σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων και για την 
κοινοποίηση στην Επιτροπή της πλέον 
πρόσφατης μορφής τους.

3. Τα κράτη μέλη και οι συμμετέχουσες 
τρίτες χώρες μεριμνούν το αργότερο έως 
τα τέλη του 2016 για την οριστικοποίηση 
των οικείων σχεδίων διαχείρισης κινδύνων 
και για την κοινοποίηση στην Επιτροπή 
της πλέον πρόσφατης μορφής τους.

Or. it

Τροπολογία 142
Pavel Poc

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν το αργότερο 
έως τα τέλη του 2016 για την 
οριστικοποίηση των οικείων σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων και για την 
κοινοποίηση στην Επιτροπή της πλέον 
πρόσφατης μορφής τους.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν το αργότερο 
έως τα τέλη του 2014 για την 
οριστικοποίηση των υφιστάμενων οικείων 
σχεδίων διαχείρισης κινδύνων και για την 
κοινοποίηση στην Επιτροπή. Τα κράτη 
μέλη επικαιροποιούν διαρκώς τα οικεία 
σχέδια διαχείρισης των κινδύνων και τα 
υποβάλλουν στην Επιτροπή τουλάχιστον 
μία φορά ετησίως, στο τέλος κάθε έτους, 
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αρχίζοντας από το 2015.

Or. cs

Justification

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.

Τροπολογία 143
Pavel Poc

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ανεξάρτητα από τις πρακτικές και τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται σε ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, τα σχέδια 
διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν:
α) τα χαρακτηριστικά της απειλής και 
την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισής 
της, μεταξύ άλλων και για τις επιπτώσεις 
στις υποδομές ζωτικής σημασίας, καθώς 
και χάρτες των κινδύνων και των 
απειλών,
β) τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των 
φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση 
των κρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του 
ρόλου των περιφερειακών και τοπικών 
αρχών στη διαχείριση των κινδύνων, και
γ) το φάσμα των μέσων που 
προβλέπονται για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Or. cs
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Justification

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.

Τροπολογία 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Γενικές δράσεις της Επιτροπής στον 

τομέα της ετοιμότητας
Η Επιτροπή εκτελεί τις ακόλουθες 
δράσεις στον τομέα της ετοιμότητας:
α) σύσταση και διαχείριση του κέντρου 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης (KAKEA), εξασφαλίζοντας 
επιχειρησιακή ικανότητα 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την 
εβδομάδα, και εξυπηρετώντας τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή για τους σκοπούς 
του μηχανισμού·
β) διαχείριση κοινού συστήματος 
επικοινωνίας και πληροφόρησης 
έκτακτης ανάγκης (ΚΣΕΠΕΑ) που 
εξασφαλίζει την επικοινωνία και την από 
κοινού πρόσβαση στις πληροφορίες 
μεταξύ του KAKEA και των σημείων 
επαφής των κρατών μελών·
γ) συμβολή στην ανάπτυξη συστημάτων 
ανίχνευσης, έγκαιρης προειδοποίησης και 
συναγερμού για καταστροφές, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η ταχεία 
αντίδραση και να προωθηθούν οι
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διασυνδέσεις τους και η σύνδεσή τους με 
το KAKEA και το ΚΣΕΠΕΑ. Τα 
συστήματα αυτά λαμβάνουν υπόψη και 
αξιοποιούν τις υπάρχουσες και 
μελλοντικές πληροφορίες και τις πηγές, 
καθώς και τα συστήματα 
παρακολούθησης και ανίχνευσης·
δ) συγκρότηση και διατήρηση μέσων 
κινητοποίησης και αποστολής, το 
ταχύτερο δυνατόν, ομάδων 
εμπειρογνωμόνων, που είναι υπεύθυνοι 
για τα εξής:
– την εκτίμηση των αναγκών σε κράτος 
που έχει ζητήσει βοήθεια,
– τη διευκόλυνση, εν ανάγκη, του 
επιτόπου συντονισμού των επιχειρήσεων 
παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης και, 
οσάκις απαιτείται και ενδείκνυται, την 
εξασφάλιση της επαφής με τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους που ζήτησε βοήθεια,
– τη στήριξη του κράτους που ζήτησε 
βοήθεια με εμπειρογνωμοσύνη στον 
τομέα της ανάληψης δράσεων πρόληψης, 
ετοιμότητας ή απόκρισης·
ε) δημιουργία και διατήρηση ικανότητας 
παροχής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
βοήθειας σε ομάδες εμπειρογνωμόνων, 
μονάδες και λοιπές ικανότητες απόκρισης 
που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του 
μηχανισμού, καθώς και σε άλλους 
παράγοντες που δραστηριοποιούνται 
επιτόπου·
στ) στήριξη των κρατών μελών όσον 
αφορά την προεγκατάσταση μέσων 
παρέμβασης έκτακτης ανάγκης στα 
κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης εντός 
της Ένωσης·
ζ) ανάληψη κάθε άλλης 
συμπληρωματικής δράσης και δράσης 
υποστήριξης που απαιτείται στο πλαίσιο 
του μηχανισμού για την επίτευξη του 
στόχου του άρθρου 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β).
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Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 196 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ δεν παρέχει τη νομική βάση για μια τέτοια παράλληλη 
αρμοδιότητα και διάρθρωση στο πεδίο της πολιτικής προστασίας από την Ένωση, και τα 
προτεινόμενα μέτρα προσκρούουν στην απαγόρευση υποκατάστασης στο πεδίο της πολιτικής 
προστασίας και στην αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 145
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σύσταση και διαχείριση του κέντρου 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης (KAKEA), εξασφαλίζοντας 
επιχειρησιακή ικανότητα 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την 
εβδομάδα, και εξυπηρετώντας τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή για τους σκοπούς 
του μηχανισμού·

α) σύσταση και διαχείριση του κέντρου 
αντιμετώπισης καταστροφών (KAK), 
εξασφαλίζοντας επιχειρησιακή ικανότητα 
24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες 
την εβδομάδα, και εξυπηρετώντας τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή για τους 
σκοπούς του μηχανισμού·

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

(Βλέπε άρθρα 1 και 4 της παρούσας απόφαση)

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 4 (Ορισμοί) δίνεται ορισμός για τις «καταστροφές» και όχι για τις «καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης». Ομοίως, στο άρθρο 1 στοιχείο α γίνεται αναφορά σε καταστροφές και όχι 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή του κειμένου, πρέπει 
να χρησιμοποιήσουμε την ίδια λέξη: «καταστροφή».

Τροπολογία 146
Pavel Poc
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σύσταση και διαχείριση του κέντρου 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης (KAKEA), εξασφαλίζοντας 
επιχειρησιακή ικανότητα 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την 
εβδομάδα, και εξυπηρετώντας τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή για τους σκοπούς 
του μηχανισμού·

α) σύσταση και διαχείριση του κέντρου 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης (KAKEA), το οποίο θα 
συντονίζει τις δραστηριότητές του με τις 
υφιστάμενες εθνικές και περιφερειακές 
δομές, εξασφαλίζοντας επιχειρησιακή 
ικανότητα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 
επτά ημέρες την εβδομάδα, και 
εξυπηρετώντας τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή για τους σκοπούς του 
μηχανισμού·

Or. cs

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τη δημιουργία και τη διαχείριση του ΚΑΚΕΑ, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
εξασφαλιστεί ότι δεν θα προκύπτουν παράλληλες δομές και ασαφείς διαδικασίες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Για τον λόγο αυτόν, στο άρθρο 7 της πρότασης που ρυθμίζει το ΚΑΚΕΑ θα πρέπει να 
προβλέπεται ότι θα λαμβάνονται υπόψη εθνικές και περιφερειακές δομές και ότι το ΚΑΚΕΑ θα 
πρέπει να συντονίζεται με αυτές.

Τροπολογία 147
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαχείριση κοινού συστήματος 
επικοινωνίας και πληροφόρησης έκτακτης 
ανάγκης (ΚΣΕΠΕΑ) που εξασφαλίζει την 
επικοινωνία και την από κοινού πρόσβαση 
στις πληροφορίες μεταξύ του KAKEA και 
των σημείων επαφής των κρατών μελών·

β) διαχείριση κοινού συστήματος 
επικοινωνίας και πληροφόρησης 
καταστροφής (ΚΣΕΠΚ) που εξασφαλίζει 
την επικοινωνία και την από κοινού 
πρόσβαση στις πληροφορίες μεταξύ του 
KAKEA και των σημείων επαφής των 
κρατών μελών·
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 4 (Ορισμοί) δίνεται ορισμός για τις «καταστροφές» και όχι για τα τις «καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης». Ομοίως, στο άρθρο 1 στοιχείο α γίνεται αναφορά σε καταστροφές και όχι 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή του κειμένου, θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ίδια λέξη. «καταστροφή».

Τροπολογία 148
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συγκρότηση και διατήρηση μέσων 
κινητοποίησης και αποστολής, το ταχύτερο 
δυνατόν, ομάδων εμπειρογνωμόνων, που 
είναι υπεύθυνοι για τα εξής:

δ) συγκρότηση μέσων κινητοποίησης και 
αποστολής, το ταχύτερο δυνατόν, ομάδων 
εμπειρογνωμόνων, που είναι υπεύθυνοι για 
τα εξής:

Or. it


