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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0934),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 196 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0519/2011),

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. τονίζει ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική πρόταση συνιστά 
απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος του δεν μπορεί να 
καθοριστεί, έως ότου επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020·

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

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

Τροπολογία 1

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 διασφαλίζοντας κατά 
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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.

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 επηρεάζει ούτε
αυτήν την ευθύνη ούτε 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία δίνει περαιτέρω έμφαση στο ότι η πρωταρχική ευθύνη για την πολιτική 
προστασία βαρύνει τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 2

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 

(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 
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κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
καταστροφών. Κατά συνέπεια, ο 
μηχανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
γενικό πλαίσιο για τη γνωστοποίηση και 
την εφαρμογή τους.

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 πρέπει να 
αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει τη δυνατότητα σύγκρισης 
των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων των 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ η κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης κινδύνων αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, 
αυτά τα σχέδια θα πρέπει να είναι συγκρίσιμα για την ορθή λειτουργία του μηχανισμού. Για να 
διευκολυνθεί η δυνατότητα σύγκρισης των σχεδίων, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει 
κατευθυντήριες γραμμές όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 στοιχείο δ της πρότασης της 
Επιτροπής. Η ανάπτυξη τέτοιων κατευθυντήριων γραμμών δεν θα συνεπαγόταν οποιαδήποτε 
απόπειρα εναρμόνισης, αλλά θα ενίσχυε και θα αύξανε τη δυνατότητα σύγκρισής τους.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σε επίπεδο Ένωσης επιδιώκεται η 
ανάπτυξη μονάδων επέμβασης και 
παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας, 
από πόρους οι οποίοι προέρχονται από ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, με στόχο την 
πλήρη διαλειτουργικότητα ούτως ώστε να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη ικανότητας ταχείας 
αντίδρασης πολιτικής προστασίας. Οι 
μονάδες θα πρέπει να οργανώνονται στο 
επίπεδο των κρατών μελών και να 
υπόκεινται στις οδηγίες και στις εντολές 
τους.

(12) Σε επίπεδο Ένωσης επιδιώκεται η 
ανάπτυξη μονάδων επέμβασης και 
παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας 
σε εθελοντική βάση, από πόρους οι οποίοι 
προέρχονται από ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη, με στόχο την πλήρη 
διαλειτουργικότητα ούτως ώστε να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη ικανότητας ταχείας 
αντίδρασης πολιτικής προστασίας. Οι 
μονάδες θα πρέπει να οργανώνονται στο 
επίπεδο των κρατών μελών και να 
υπόκεινται στις οδηγίες και στις εντολές 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εθελοντική φύση της ανάπτυξης μονάδων χρήζει ξεκάθαρης περιγραφής. 
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Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Με γνώμονα τη βελτίωση του 
σχεδιασμού των επιχειρήσεων απόκρισης 
σε καταστροφές και τη διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας καίριας σημασίας 
ικανοτήτων, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη 
σεναρίων αναφοράς για τους κυριότερους 
τύπους καταστροφών, η χαρτογράφηση 
των βασικών υφιστάμενων ικανοτήτων που 
μπορούν να διατεθούν από τα κράτη μέλη, 
η εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για 
την αξιοποίηση των ικανοτήτων και η 
δημιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης με τη συγκέντρωση 
προκαθορισμένων ικανοτήτων των κρατών 
μελών που θα διατίθενται εθελοντικά. Ο 
σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να 
καθοριστεί αν υπάρχουν ελλείψεις στις 
ικανότητες αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης που διαθέτουν τα κράτη 
μέλη και οι οποίες θα μπορούσαν πιθανώς 
να καλυφθούν με ικανότητες που θα 
αναπτυχθούν με τη στήριξη της Ένωσης με 
σκοπό να επιμεριστούν σε ολόκληρη την 
Ένωση.

(14) Με γνώμονα τη βελτίωση του 
σχεδιασμού των επιχειρήσεων απόκρισης 
σε καταστροφές και τη διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας καίριας σημασίας 
ικανοτήτων, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη 
σεναρίων αναφοράς για τους κυριότερους 
τύπους καταστροφών, η χαρτογράφηση 
των βασικών υφιστάμενων ικανοτήτων που 
μπορούν να διατεθούν από τα κράτη μέλη, 
η εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για 
την αξιοποίηση των ικανοτήτων και η 
δημιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης με τη συγκέντρωση 
προκαθορισμένων ικανοτήτων των κρατών 
μελών που θα διατίθενται εθελοντικά. Ο 
σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να 
καθοριστεί αν υπάρχουν ελλείψεις στις 
ικανότητες αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης που διαθέτουν τα κράτη 
μέλη και οι οποίες θα μπορούσαν πιθανώς 
να καλυφθούν με ικανότητες που θα 
αναπτυχθούν με τη στήριξη της Ένωσης με 
σκοπό να επιμεριστούν σε ολόκληρη την 
Ένωση. Τα σενάρια αναφοράς και τα 
σχέδια έκτακτης ανάγκης, ωστόσο, θα 
πρέπει να τυγχάνουν σχετικά ευέλικτης 
διαχείρισης, η οποία θα επιτρέπει την 
προσαρμογή των σχεδίων απόκρισης 
ανάλογα με τις ανάγκες των 
συγκεκριμένων συνθηκών της 
καταστροφής.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Η χρήση στρατιωτικών μέσων υπό 
πολιτική εποπτεία ως έσχατη λύση συχνά 
αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην 
απόκριση σε καταστροφές. Οσάκις 
κρίνεται σκόπιμη η χρήση στρατιωτικών 
ικανοτήτων ως έσχατη λύση 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, 
καθώς και τις «Κατευθυντήριες γραμμές 
για τη χρήση ξένων στρατιωτικών πόρων 
και πόρων πολιτικής άμυνας για την 
αντιμετώπιση καταστροφών» 
(Κατευθυντήριες γραμμές του Όσλο, 
αναθ. 1.1 του 2007) των Ηνωμένων 
Εθνών, προκειμένου να διατίθενται στο 
μηχανισμό ικανότητες σχετικά με την 
προστασία άμαχων πληθυσμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση στρατιωτικών πόρων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην απόκριση σε καταστροφές, 
ιδίως όσον αφορά ειδικούς πόρους, ειδική ανέλκυση ή βαρέα μηχανήματα. Αυτό, εντούτοις, θα 
πρέπει πάντοτε να αποτελεί έσχατη λύση και θα πρέπει να συνάδει με τις «Κατευθυντήριες 
γραμμές του Όσλο» σχετικά με τη Χρήση ξένων στρατιωτικών πόρων και πόρων πολιτικής 
άμυνας για την αντιμετώπιση καταστροφών (Αναθεώρηση 1.1 του 2007).
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Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Προκειμένου να συμπληρωθούν οι 
διατάξεις της παρούσας απόφασης, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τη σύσταση και διαχείριση 
του κέντρου αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης (ΚΑΚΕΑ) και τον 
καθορισμό της λειτουργίας του κοινού 
συστήματος επικοινωνίας και 
πληροφόρησης έκτακτης ανάγκης 
(ΚΣΕΠΕΑ)· τον προσδιορισμό των 
συνθηκών καθορισμού μονάδων και των 
γενικών απαιτήσεων για τη λειτουργία και 
τη διαλειτουργικότητά τους· τη θέσπιση 
προϋποθέσεων για διαθέσιμους πόρους 
για επέμβαση παροχής βοήθειας· τον 
καθορισμό της λειτουργίας της 
ευρωπαϊκής ικανότητας για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης (ΕΙΑΚΕΑ) ως εθελοντικά 
συγκεντρωθέντων πόρων, των στόχων 
ικανότητας για την ΕΙΑΚΕΑ, των 
απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και 
ποιότητας για ικανότητες στην ΕΙΑΚΕΑ 
και της διαδικασίας πιστοποίησης και 
καταχώρισης ικανοτήτων· τον καθορισμό 
των λεπτομερειών για την αντιμετώπιση 
κενών στις ικανότητες· τον ορισμό του 
στόχου, του περιεχομένου, της δομής, της 
οργάνωσης και της ομάδας-στόχου του 
προγράμματος κατάρτισης και του 
δικτύου κατάρτισης· τον καθορισμό της 
διαδικασίας αντιμετώπισης μειζόνων 
καταστροφών ή επαπειλούμενων 
μειζόνων καταστροφών εντός και εκτός 
της Ένωσης· τον καθορισμό της 
λειτουργίας των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων και των προϋποθέσεων 
επιλογής, αποστολής και απομάκρυνσης 
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μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων· τον 
καθορισμό του βαθμού πληρότητας των 
πληροφοριών για εξοπλισμό και 
μεταφορικούς πόρους, και τον καθορισμό 
των διαδικασιών για τον εντοπισμό 
τέτοιου εξοπλισμού και πόρων και την 
προμήθεια πρόσθετων μεταφορικών 
πόρων· τον καθορισμό της διαδικασίας 
για την υποβολή αιτήματος και τη λήψη 
αποφάσεων χρηματοδότησης από την 
Ένωση των μεταφορικών πόρων· και την 
έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων 
εργασίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
διεξάγει η Επιτροπή τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις στη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο 
ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναλυτικά μέτρα για τη λειτουργία του μηχανισμού, τα οποία έχουν γενική εφαρμογή και 
συμπληρώνουν τη βασική πράξη, πρέπει να εγκριθούν μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και 
όχι μέσω εκτελεστικών πράξεων. Το σχέδιο έκθεσης αναθεωρεί την πρόταση της Επιτροπής σε 
μεγάλο βαθμό και εισάγει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για να διασφαλιστούν ενιαίες 
συνθήκες για την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης, θα πρέπει να ανατεθούν 

(21) Για να διασφαλιστούν ενιαίες 
συνθήκες για την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης, θα πρέπει να ανατεθούν 
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εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. 
Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή και, 
ιδίως, σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης.

εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή 
όσον αφορά τη διαχείριση της 
διαδικασίας πιστοποίησης και 
καταχώρισης ικανοτήτων της ΕΙΑΚΕΑ. 
Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή και, 
ιδίως, σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής των εκτελεστικών πράξεων πρέπει να ορίζεται επακριβώς στην 
αιτιολογική σκέψη.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – 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
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
6·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος που χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την πρόταση είναι «σχέδιο διαχείρισης κινδύνων», 
επομένως η ορολογία αυτού του στοιχείου πρέπει να εναρμονιστεί με τα υπόλοιπα.
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Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. «στήριξη του κράτους υποδοχής»: κάθε 
δράση που αναλαμβάνεται κατά τις φάσεις 
ετοιμότητας και απόκρισης από χώρες οι 
οποίες λαμβάνουν βοήθεια και από χώρες 
διέλευσης για την άρση προβλέψιμων 
παραγόντων που παρεμποδίζουν την 
παροχή και την αξιοποίηση της διεθνούς 
βοήθειας·

10. «στήριξη του κράτους υποδοχής»: κάθε 
δράση που αναλαμβάνεται κατά τις φάσεις 
ετοιμότητας και απόκρισης από χώρες οι 
οποίες λαμβάνουν και στέλνουν βοήθεια 
και από χώρες διέλευσης, καθώς και από 
την Επιτροπή, για την άρση προβλέψιμων 
παραγόντων που παρεμποδίζουν την 
παροχή και την αξιοποίηση της διεθνούς 
βοήθειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στήριξη του κράτους υποδοχής 
που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 2-3 Δεκεμβρίου 201, και τις Κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τη στήριξη του κράτους υποδοχής της ΕΕ που ενέκρινε η Επιτροπή 
Πολιτικής Προστασίας, οι χώρες που στέλνουν βοήθεια και η Επιτροπή καλούνται επίσης να 
διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις ετοιμότητας καταστροφών και απόκρισης βαίνουν ομαλά.

Τροπολογία 10

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 σχετικά με τους 
κινδύνους καταστροφών και για τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων, 
βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών, 
ιδιαίτερα μεταξύ κρατών μελών στην ίδια 
περιοχή που αντιμετωπίζουν κινδύνους 
καταστροφών παρόμοιας φύσεως·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην περιφερειακή πτυχή του μηχανισμού, καθώς τα 
κράτη μέλη που προέρχονται από την ίδια περιοχή είναι εκτεθειμένα σε παρόμοιους κινδύνους 
καταστροφών.

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στηρίζει και προωθεί την εκτίμηση και 
τη χαρτογράφηση κινδύνων από τα κράτη 
μέλη·

β) στηρίζει και προωθεί την εκτίμηση και 
τη χαρτογράφηση κινδύνων από τα κράτη 
μέλη και την ανάπτυξη των οικείων 
Κατευθυντήριων γραμμών για την 
εκτίμηση και τη χαρτογράφηση κινδύνων 
για τη διαχείριση καταστροφών, την 
ενημέρωση, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, ιδιαίτερα εκείνες τις 
κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν 
τους τομείς της ορολογίας, της 
μεθοδολογίας, της εκτίμησης επιπτώσεων 
και των σεναρίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 2010, η Επιτροπή ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την «Εκτίμηση κινδύνου και 
τη χαρτογράφηση για τη διαχείριση καταστροφών». Σύμφωνα με το Σημείο 12 των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την «Περαιτέρω ανάπτυξη της εκτίμησης κινδύνου 
για τη διαχείριση καταστροφών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που εγκρίθηκαν από το 
Συμβούλιο ΔΕΗ στις 11-12 Απριλίου 2011, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα 
πρέπει να ενημερώνει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση και τη χαρτογράφηση 
κινδύνων.

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προωθεί και στηρίζει την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης 

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

κινδύνων των κρατών μελών, 
περιλαμβανομένων των κατευθυντήριων 
γραμμών για τη δομή τους για να αυξηθεί 
η δυνατότητα σύγκρισης των σχεδίων, 
και παρέχει, ανάλογα με τις ανάγκες, 
επαρκή κίνητρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ η κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης κινδύνων αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, 
αυτά τα σχέδια θα πρέπει να είναι συγκρίσιμα για την ορθή λειτουργία του μηχανισμού. Για να 
αυξηθεί η δυνατότητα σύγκρισης των σχεδίων, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει 
κατευθυντήριες γραμμές. Η ανάπτυξη τέτοιων κατευθυντήριων γραμμών δεν θα συνεπαγόταν 
οποιαδήποτε απόπειρα εναρμόνισης, αλλά θα ενίσχυε και θα διευκόλυνε τη δυνατότητα 
σύγκρισής τους.

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή πρέπει να έχει την 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29α 
προκειμένου να θεσπίζει το ΚΑΚΕΑ, να 
ορίζει την αποστολή του, τη λειτουργία 
και τις επιχειρησιακές δομές, και να 
καθορίζει τις διαδικασίες που θα πρέπει 
να ακολουθούνται από το ΚΑΚΕΑ σε 
περίπτωση κάποιας μείζονος 
καταστροφής ή μιας επαπειλούμενης 
μείζονος καταστροφής εντός ή εκτός της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κέντρο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (ΚΑΚΕΑ) αποτελεί ένα από τα 
κεντρικά στοιχεία του μηχανισμού και η συγκρότηση και λειτουργία του έχει ζωτική σημασία για 
την ορθή λειτουργία του μηχανισμού. Το ΚΑΚΕΑ επιχειρεί σε περίπτωση τυχόν καταστροφών. 
Αυτές οι διατάξεις αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο και δεν χαρακτηρίζουν ειδικά μια 
συγκεκριμένη, μεμονωμένη καταστροφή· επίσης, αυτές οι διατάξεις δεν συνδέονται με την 
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υλοποίηση της βασικής πράξης από τα κράτη μέλη. Αυτές οι διατάξεις είναι γενικής φύσεως και 
συμπληρώνουν τη βασική πράξη· για τον λόγο αυτό, πρέπει να εγκριθούν μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29α για να 
καθορίζει τη λειτουργία και τις 
επιχειρησιακές μεθόδους του ΚΣΕΠΕΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό σύστημα επικοινωνίας και πληροφόρησης έκτακτης ανάγκης αποτελεί ένα από τα 
κεντρικά στοιχεία του μηχανισμού και η λειτουργία του έχει ζωτική σημασία για την ορθή 
λειτουργία του μηχανισμού. Το ΚΣΕΠΕΑ επιχειρεί σε περίπτωση τυχόν καταστροφών. Αυτές οι 
διατάξεις αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο και δεν χαρακτηρίζουν ειδικά μια συγκεκριμένη, 
μεμονωμένη καταστροφή· επίσης, αυτές οι διατάξεις δεν συνδέονται με την υλοποίηση της 
βασικής πράξης από τα κράτη μέλη.  Αυτές οι διατάξεις είναι γενικής φύσεως και 
συμπληρώνουν τη βασική πράξη· για τον λόγο αυτό, πρέπει να εγκριθούν μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) να καταρτίζει και να ενημερώνει, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη 
του κράτους υποδοχής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία 13γ) και 14a) των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη στήριξη του 
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κράτους υποδοχής που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 2-3 Δεκεμβρίου 2010, η 
Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη, ανέπτυξαν κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη στήριξη του 
κράτους υποδοχής. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω 
επικαιροποίηση στο μέλλον.

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συμβάλλουν στη 
δημιουργία μονάδων, ειδικότερα για τις 
επεμβάσεις επείγοντος χαρακτήρα ή τη 
στήριξη των αναγκών στο πλαίσιο του 
μηχανισμού.

1. Τα κράτη μέλη συμβάλλουν εθελουσίως
στη δημιουργία μονάδων, ειδικότερα για 
τις επεμβάσεις επείγοντος χαρακτήρα ή τη 
στήριξη των αναγκών στο πλαίσιο του 
μηχανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εθελοντική φύση της ανάπτυξης μονάδων χρήζει ξεκάθαρης περιγραφής. Το προτεινόμενο 
κείμενο συνάδει προς την υπάρχουσα νομοθεσία.

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 29α για να 
καθορίζει τις προϋποθέσεις για την 
αναγνώριση μονάδων και να ορίζει 
γενικές απαιτήσεις για τη λειτουργία και 
τη διαλειτουργικότητά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή θέσης και τροπολογία του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της πρότασης. Οι 
προϋποθέσεις για την αναγνώριση μονάδων και οι γενικές απαιτήσεις για τη λειτουργία 
μονάδων αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο και δεν χαρακτηρίζουν ειδικά μια συγκεκριμένη, 
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μεμονωμένη καταστροφή· επίσης, αυτές οι διατάξεις δεν συνδέονται με την υλοποίηση της 
βασικής πράξης από τα κράτη μέλη.  Αυτές οι διατάξεις είναι γενικής φύσεως και 
συμπληρώνουν τη βασική πράξη· για τον λόγο αυτό, πρέπει να εγκριθούν μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τις 
αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι το κράτος υποδοχής θα 
παράσχει την απαιτούμενη στήριξη για την 
κατάλληλη αξιοποίηση της βοήθειας που 
προέρχεται από άλλα κράτη μέλη. 

7. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή
αναλαμβάνουν τις αναγκαίες ενέργειες 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το 
κράτος υποδοχής θα παράσχει την 
απαιτούμενη στήριξη για την κατάλληλη 
αξιοποίηση της βοήθειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη που στέλνουν βοήθεια και η Επιτροπή επίσης φέρουν ευθύνη να διασφαλίσουν την 
ομαλή εξέλιξη των επιχειρήσεων ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. Το 
προτεινόμενο κείμενο συμφωνεί με τον ορισμό που χρησιμοποιείται στην υποσημείωση 1 των 
Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη στήριξη του κράτους υποδοχής που εγκρίθηκαν από το 
Συμβούλιο ΔΕΥ στις 2-3 Δεκεμβρίου 2010 καθώς και τις Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για 
στήριξη του κράτους υποδοχής που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας.

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 29α προκειμένου 
να θέτει προϋποθέσεις για πόρους που 
αφορούν εμπειρογνώμονες, μονάδες και 
άλλη επέμβαση παροχής βοήθειας που 
διατίθενται από κράτη μέλη σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος 
άρθρου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή θέσης και τροπολογία του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της πρότασης. Οι 
γενικοί όροι για διαθέσιμους πόρους για επέμβαση παροχής βοήθειας αποτελούν ένα γενικό 
πλαίσιο. Αυτές οι διατάξεις είναι γενικής φύσεως και συμπληρώνουν τη βασική πράξη· για τον 
λόγο αυτό, πρέπει να εγκριθούν μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Όσον αφορά τις 
εκτελεστικές πράξεις, το πεδίο εφαρμογής τους πρέπει να οριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή καθορίζει απαιτήσεις 
ποιότητας για τις ικανότητες που πρόκειται 
να διατεθούν στην ευρωπαϊκή ικανότητα 
για την αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης. Τα κράτη μέλη είναι 
αρμόδια για τη διασφάλιση της ποιότητάς 
τους.

3. Η Επιτροπή καθορίζει απαιτήσεις 
ποιότητας και διαλειτουργικότητας για τις 
ικανότητες που πρόκειται να διατεθούν 
στην ευρωπαϊκή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για 
τη διασφάλιση της τήρησης αυτών των 
απαιτήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ικανότητες που είναι δεσμευμένες στην ευρωπαϊκή ικανότητα για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης πρέπει να δύνανται να συνεργαστούν· για τον σκοπό αυτό η 
Επιτροπή πρέπει να καθορίσει κριτήρια διαλειτουργικότητας.

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29α για να 
καθορίζει:
α)  τη λειτουργία της ΕΙΑΚΕΑ ως 
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εθελοντικά συγκεντρωθέντων πόρων·
β) τους στόχους ικανότητας σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·
γ) τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και 
ποιότητας σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του παρόντος άρθρου· και
δ) τη διαδικασία πιστοποίησης και 
καταχώρισης των ικανοτήτων σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή θέσης και τροπολογία του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της πρότασης. Οι 
λεπτομέρειες της λειτουργίας της ΕΙΑΚΕΑ, ο ορισμός των στόχων ικανότητας και η θέσπιση 
απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και ποιότητας, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης και 
καταχώρισης ικανοτήτων αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο. Αυτές οι διατάξεις είναι γενικής 
φύσεως και συμπληρώνουν τη βασική πράξη· για τον λόγο αυτό, πρέπει να εγκριθούν μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων. Όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις, το πεδίο εφαρμογής τους πρέπει 
να οριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές 
πράξεις για να διαχειριστεί τη διαδικασία 
για πιστοποίηση και καταχώριση 
ικανοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο
4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 31 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή θέσης και τροπολογία του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της πρότασης. Οι 
λεπτομέρειες της λειτουργίας της ΕΙΑΚΕΑ, ο ορισμός των στόχων ικανότητας και η θέσπιση 
απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και ποιότητας, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης και 
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καταχώρισης ικανοτήτων αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο. Αυτές οι διατάξεις είναι γενικής 
φύσεως και συμπληρώνουν τη βασική πράξη· για τον λόγο αυτό, πρέπει να εγκριθούν μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων. Όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις, το πεδίο εφαρμογής τους πρέπει 
να οριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ικανότητες αυτές αποτελούν μέρος 
της ευρωπαϊκής ικανότητας για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης. Διατίθενται για επιχειρήσεις 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
μηχανισμού κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής μέσω του KAKEA. Όταν δεν 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του 
μηχανισμού, οι ικανότητες αυτές είναι 
διαθέσιμες για τους εθνικούς σκοπούς των 
κρατών μελών που τις διαχειρίζονται.

4. Οι ικανότητες αυτές αποτελούν μέρος 
της ευρωπαϊκής ικανότητας για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης. Τα κράτη μέλη που τις 
διαχειρίζονται θα διασφαλίζουν ότι αυτές 
οι ικανότητες διατίθενται για επιχειρήσεις 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
μηχανισμού κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής μέσω του KAKEA. Τα κράτη 
μέλη που διαχειρίζονται αυτές τις 
ικανότητες μπορούν να επικαλεστούν 
οποιονδήποτε σοβαρό λόγο μπορεί να τα 
εμποδίζει να διαθέσουν αυτές τις 
ικανότητες σε μια συγκεκριμένη έκτακτη 
ανάγκη, μόνο σε περίπτωση ύπαρξης 
μείζονος καταστροφής στο έδαφος του 
κράτους μέλους ή άμεσης απειλής αυτής.
Όταν δεν χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
του μηχανισμού, οι ικανότητες αυτές είναι 
διαθέσιμες για τους εθνικούς σκοπούς των 
κρατών μελών που τις διαχειρίζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πόροι που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και η ανάπτυξη των οποίων χρηματοδοτείται έως 
85% από το μηχανισμό, πρέπει να συνεχίζουν να διατίθενται προς χρήση από την ευρωπαϊκή 
ικανότητα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη που τους διαχειρίζονται να τους αποσύρουν από τους συγκεντρωθέντες πόρους 
μόνο σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης στο έδαφός τους.
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Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δύναται να καθορίσει, 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις 
ακόλουθες λεπτομέρειες όσον αφορά την 
ανάπτυξη, διαχείριση, διατήρηση και 
διάθεση των ικανοτήτων αυτών σε όλα τα 
κράτη μέλη μέσω του μηχανισμού:

7. Η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29α προκειμένου 
να καθορίζει τις λεπτομέρειες όσον αφορά 
την ανάπτυξη, διαχείριση, διατήρηση και 
διάθεση των ικανοτήτων αυτών σε όλα τα 
κράτη μέλη μέσω του μηχανισμού σε 
σχέση με:

α) λεπτομέρειες για τη στήριξη των 
κρατών μελών ώστε να αναπτύσσουν 
ικανότητες απόκρισης οι οποίες δεν είναι 
καθόλου ή σε ανεπαρκή βαθμό διαθέσιμες 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ικανότητας 
για την αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης·

α) τη στήριξη των κρατών μελών ώστε να 
αναπτύσσουν ικανότητες απόκρισης οι 
οποίες δεν είναι καθόλου ή σε ανεπαρκή 
βαθμό διαθέσιμες στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής ικανότητας για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης·

β) λεπτομέρειες για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων απόκρισης σε επίπεδο Ένωσης 
οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την από κοινού θωράκιση έναντι κοινών 
κινδύνων·

β) την ανάπτυξη ικανοτήτων απόκρισης σε 
επίπεδο Ένωσης οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την από κοινού 
θωράκιση έναντι κοινών κινδύνων·

γ) λεπτομέρειες για τη διαχείριση και 
διατήρηση των ικανοτήτων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)· 

γ) τη διαχείριση και διατήρηση των 
ικανοτήτων που αναφέρονται στα στοιχεία 
α) και β)· 

δ) λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης 
των ικανοτήτων που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) και β) σε όλα τα κράτη μέλη 
μέσω του μηχανισμού.

δ) τον τρόπο διάθεσης των ικανοτήτων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) σε όλα 
τα κράτη μέλη μέσω του μηχανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λεπτομέρειες της αντιμετώπισης των κενών ικανότητας που αναφέρονται στην πρόταση 
αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο και δεν χαρακτηρίζουν ειδικά μια συγκεκριμένη, μεμονωμένη 
καταστροφή· επίσης, αυτές οι διατάξεις δεν συνδέονται με την υλοποίηση της βασικής πράξης 
από τα κράτη μέλη. Αυτές οι διατάξεις είναι γενικής φύσεως και συμπληρώνουν τη βασική 
πράξη· για τον λόγο αυτό, πρέπει να εγκριθούν μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Με αυτήν 
την τροπολογία, το άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο ζ καθίσταται περιττό.
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Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 31 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λεπτομέρειες της αντιμετώπισης των κενών ικανότητας που αναφέρονται στην πρόταση 
αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο και δεν χαρακτηρίζουν ειδικά μια συγκεκριμένη, μεμονωμένη 
καταστροφή· επίσης, αυτές οι διατάξεις δεν συνδέονται με την υλοποίηση της βασικής πράξης 
από τα κράτη μέλη. Αυτές οι διατάξεις είναι γενικής φύσεως και συμπληρώνουν τη βασική 
πράξη· για τον λόγο αυτό, πρέπει να εγκριθούν μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Με αυτήν 
την τροπολογία, το άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο ζ καθίσταται περιττό. 

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) εκπονεί πρόγραμμα συγκέντρωσης των 
διδαγμάτων που αντλούνται από τις 
επεμβάσεις, τις ασκήσεις και τα 
προγράμματα κατάρτισης που διεξάγονται 
στα πλαίσια του μηχανισμού, 
περιλαμβανομένων των συναφών με την 
πρόληψη, την ετοιμότητα και την 
απόκριση πτυχών, διαδίδει τα διδάγματα 
αυτά και τα εφαρμόζει ανάλογα με την 
περίπτωση. Αυτό το πρόγραμμα θα 
περιλαμβάνει επίσης, ανάλογα με την 
περίπτωση, διδάγματα που έχουν 
αντληθεί από επεμβάσεις εκτός της 
Ένωσης όσον αφορά την αξιοποίηση 
δεσμών και συνεργιών ανάμεσα στη 
βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο του 
μηχανισμού και της ανθρωπιστικής 
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απόκρισης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η από κοινού αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής 
προστασίας μετά την καταστροφή θα μπορούσε να βελτιώσει τη συνεκτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής απόκρισης της ΕΕ.

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή θα λαμβάνει πρωτίστως υπόψη 
της την ανάγκη και το συμφέρον των 
κρατών μελών της ίδιας περιοχής που 
αντιμετωπίζουν κινδύνους καταστροφών 
παρόμοιας φύσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην περιφερειακή πτυχή του μηχανισμού, καθώς τα 
κράτη μέλη που προέρχονται από την ίδια περιοχή είναι εκτεθειμένα σε παρόμοιους κινδύνους 
καταστροφών.

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29α για να 
καθορίζει το στόχο, το περιεχόμενο, τη 
δομή, την οργάνωση και την ομάδα-
στόχο του προγράμματος κατάρτισης και 
του δικτύου κατάρτισης που αναφέρονται 
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στην παράγραφο 1 στοιχείο α του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή θέσης και τροπολογία του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο η) της πρότασης. Το 
γενικό πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης δεν αφορά ειδικά μια συγκεκριμένη, 
μεμονωμένη καταστροφή· επίσης, αυτές οι διατάξεις δεν συνδέονται με την υλοποίηση της 
βασικής πράξης από τα κράτη μέλη. Αυτές οι διατάξεις είναι γενικής φύσεως και συμπληρώνουν 
τη βασική πράξη· για τον λόγο αυτό, πρέπει να εγκριθούν μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29α για να 
καθορίζει τη διαδικασία που θα πρέπει να 
ακολουθείται κατά την απόκριση σε 
μείζονες καταστροφές εντός της Ένωσης, 
εντός του πλαισίου που ορίζεται στις 
παραγράφους 1 έως 6 του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή θέσης και τροπολογία του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο θ) της πρότασης. Οι 
λεπτομέρειες της διαδικασίας για την απόκριση σε μείζονος σημασίας καταστροφή αποτελούν 
ένα γενικό πλαίσιο και δεν χαρακτηρίζουν ειδικά μια συγκεκριμένη, μεμονωμένη καταστροφή· 
επίσης, αυτές οι διατάξεις δεν συνδέονται με την υλοποίηση της βασικής πράξης από τα κράτη 
μέλη. Αυτές οι διατάξεις είναι γενικής φύσεως και συμπληρώνουν τη βασική πράξη· για τον 
λόγο αυτό, πρέπει να εγκριθούν μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 16 – παράγραφος 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13α. Η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29α για να 
καθορίζει τη διαδικασία που θα πρέπει να 
ακολουθείται κατά την απόκριση σε 
μείζονες καταστροφές εκτός της 
Ένωσης, εντός του πλαισίου που ορίζεται 
στις παραγράφους 1 έως 13 του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή θέσης και τροπολογία του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο θ) της πρότασης. Οι 
λεπτομέρειες της διαδικασίας για την απόκριση σε μείζονες καταστροφές αποτελούν ένα γενικό 
πλαίσιο και δεν χαρακτηρίζουν ειδικά μια συγκεκριμένη, μεμονωμένη καταστροφή· επίσης, 
αυτές οι διατάξεις δεν συνδέονται με την υλοποίηση της βασικής πράξης από τα κράτη μέλη. 
Αυτές οι διατάξεις είναι γενικής φύσεως και συμπληρώνουν τη βασική πράξη· για τον λόγο 
αυτό, πρέπει να εγκριθούν μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29α για να 
καθορίζει τη λειτουργία των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων και τις προϋποθέσεις 
επιλογής, αποστολής και απομάκρυνσης 
μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αλλαγή θέσης και τροπολογία του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της πρότασης. Ο τρόπος 
λειτουργίας των ομάδων εμπειρογνωμόνων αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο και δεν αφορά ειδικά 
μια συγκεκριμένη, μεμονωμένη καταστροφή· επίσης, αυτές οι διατάξεις δεν συνδέονται με την 
υλοποίηση της βασικής πράξης από τα κράτη μέλη. Αυτές οι διατάξεις είναι γενικής φύσεως και 
συμπληρώνουν τη βασική πράξη· για τον λόγο αυτό, πρέπει να εγκριθούν μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29α για να 
καθορίζει το βαθμό πληρότητας των 
πληροφοριών που παρέχονται και 
ανταλλάσσονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχείο α του παρόντος 
άρθρου και να καθορίζει διαδικασίες για 
τον εντοπισμό μεταφορικών πόρων και 
εξοπλισμού σύμφωνα με την παράγραφο 
1 στοιχεία β και γ του παρόντος άρθρου, 
και για την προμήθεια πρόσθετων 
μεταφορικών πόρων από την Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή θέσης και τροπολογία του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο ι) της πρότασης. Τα 
αναλυτικά μέτρα για τους μεταφορικούς πόρους αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο και δεν 
χαρακτηρίζουν ειδικά μια συγκεκριμένη, μεμονωμένη καταστροφή· επίσης, αυτές οι διατάξεις 
δεν συνδέονται με την υλοποίηση της βασικής πράξης από τα κράτη μέλη. Αυτές οι διατάξεις 
είναι γενικής φύσεως και συμπληρώνουν τη βασική πράξη· για τον λόγο αυτό, πρέπει να 
εγκριθούν μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης για 
την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 513 
000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

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

Το ποσό των 276.000.000 EUR σε 
τρέχουσες τιμές προέρχεται από τον τομέα 
3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια» του 
δημοσιονομικού πλαισίου, το δε ποσό των 
237000.000 EUR σε τρέχουσες τιμές από 
τον τομέα 4 «Η ΕΕ ως παγκόσμιος 
παράγων».

Το 70% αυτού του ποσού θα προέρχεται 
από τον τομέα 3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια»
του δημοσιονομικού πλαισίου, το δε 30% 
αυτού του ποσού από τον τομέα 4 «Η ΕΕ 
ως παγκόσμιος παράγων».

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς οι διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο βρίσκονται ακόμα σε 
εξέλιξη, είναι πρώιμο να περιληφθεί οποιοδήποτε μέγεθος για τον συνολικό προϋπολογισμό στο 
σχέδιο έκθεσης σε αυτό το στάδιο. Ο μηχανισμός θα πρέπει να εστιάζει σε δράσεις εντός της ΕΕ 
και αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται στον καταμερισμό των δημοσιονομικών πόρων. Για τον 
λόγο αυτό, προτείνεται οι δράσεις εντός της ΕΕ (που χρηματοδοτούνται από τον τομέα 3) να 
λαμβάνουν το 70% του προϋπολογισμού, ενώ οι δράσεις εκτός ΕΕ (που χρηματοδοτούνται από 
τον τομέα 4) να λαμβάνουν το 30%.

Τροπολογία 34

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29α για να 
καθορίζει περισσότερες λεπτομέρειες, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, της 
διαδικασίας υποβολής αιτημάτων και 
λήψης αποφάσεων χρηματοδότησης από 
την Ένωση των μεταφορικών πόρων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή θέσης και τροπολογία του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο ι) της πρότασης. Τα 
αναλυτικά μέτρα για τα μεταφορικά έξοδα αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο και δεν χαρακτηρίζουν 
ειδικά μια συγκεκριμένη, μεμονωμένη καταστροφή· επίσης, αυτές οι διατάξεις δεν συνδέονται 
με την υλοποίηση της βασικής πράξης από τα κράτη μέλη. Αυτές οι διατάξεις είναι γενικής 
φύσεως και συμπληρώνουν τη βασική πράξη· για τον λόγο αυτό, πρέπει να εγκριθούν μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 35

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με γνώμονα την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης, η Επιτροπή εγκρίνει
ετήσια προγράμματα εργασίας σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 31 
παράγραφος 2, με εξαίρεση τις δράσεις 
που εμπίπτουν στο πεδίο της απόκρισης σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης του 
κεφαλαίου IV οι οποίες δεν είναι δυνατό 
να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Τα εν 
λόγω προγράμματα καθορίζουν τους 
επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα
αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και 
το συνολικό ύψος των κονδυλίων τους. 
Περιέχουν επίσης την περιγραφή των προς 
χρηματοδότηση δράσεων, ενδεικτικό ύψος 
του ποσού που διατίθεται σε κάθε δράση 
και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής. Για επιχορηγήσεις, 
περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες, τα 
βασικά κριτήρια αξιολόγησης και το 
μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

3. Με γνώμονα την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα έχει 
την εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 29α αναφορικά με την έγκριση των 
ετήσιων προγραμμάτων εργασίας, με 
εξαίρεση τις δράσεις που εμπίπτουν στο 
πεδίο της απόκρισης σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης του κεφαλαίου IV οι 
οποίες δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν 
εκ των προτέρων. Τα εν λόγω 
προγράμματα καθορίζουν τους 
επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και 
το συνολικό ύψος των κονδυλίων τους. 
Περιέχουν επίσης την περιγραφή των προς 
χρηματοδότηση δράσεων, ενδεικτικό ύψος 
του ποσού που διατίθεται σε κάθε δράση 
και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής. Για επιχορηγήσεις, 
περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες, τα 
βασικά κριτήρια αξιολόγησης και το 
μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ετήσια προγράμματα εργασίας συνδέονται με την εφαρμογή του μηχανισμού από την 
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Επιτροπή και όχι από τα κράτη μέλη. Επομένως, οι προϋποθέσεις του άρθρου 291 δεν 
πληρούνται. Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει κατά συνέπεια να εγκρίνονται με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 36

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29α

Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία για 
την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρεται 
στο άρθρο 7 παράγραφοι 1α και 1β, 
άρθρο 8 παράγραφος 3α, άρθρο 9 
παράγραφος 8α, άρθρο 11 παράγραφος 
4α, άρθρο 12 παράγραφος 7, άρθρο 13 
παράγραφος 1β, άρθρο 15 παράγραφος 
6α, άρθρο 16 παράγραφος 13α, άρθρο 17 
παράγραφος 5α, άρθρο 18 παράγραφος 
2α, άρθρο 23 παράγραφος 5α και άρθρο 
25 παράγραφος 3 θα ανατεθεί στην 
Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
3. Η ανάθεση εξουσίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 7 παράγραφοι 1α και 1β, 
άρθρο 8 παράγραφος 3α, άρθρο 9 
παράγραφος 8α, άρθρο 11 παράγραφος 
4α, άρθρο 12 παράγραφος 7, άρθρο 13 
παράγραφος 1β, άρθρο 15 παράγραφος 
6α, άρθρο 16 παράγραφος 13α, άρθρο 17 
παράγραφος 5α, άρθρο 18 παράγραφος 
2α, άρθρο 23 παράγραφος 5α και άρθρο 
25 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Μια 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προβλέπεται στην εν 
λόγω απόφαση. Η απόφαση τίθεται σε 
ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της 



PR\903803EL.doc 31/35 PE490.991v01-00

EL

στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση. 
Δεν επηρεάζει την ισχύ των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη 
ισχύουν.
4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφοι 1α και 1β, άρθρο 8 
παράγραφος 3α, άρθρο 9 παράγραφος 8α, 
άρθρο 11 παράγραφος 4α, άρθρο 12 
παράγραφος 7, άρθρο 13 παράγραφος 1β, 
άρθρο 15 παράγραφος 6α, άρθρο 16 
παράγραφος 13α, άρθρο 17 παράγραφος 
5α, άρθρο 18 παράγραφος 2α, άρθρο 23 
παράγραφος 5α και άρθρο 25 
παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
δεν έχει εκφράσει την αντίθεσή του εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο, έχουν 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν 
σκοπεύουν να διατυπώσουν αντιρρήσεις. 
Η προθεσμία αυτή παρατείνεται, με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, κατά 
δύο μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την εισαγωγή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, οι προϋποθέσεις, το πεδίο εφαρμογής και η 
διάρκεια εξουσιοδότησης χρήζουν επίσης ορισμού στη βασική πράξη. Επιπλέον, η βασική 
πράξη πρέπει να ορίζει τις προϋποθέσεις ανάκλησης κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητας, την 
κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης και τη διαδικασία ενστάσεων. Το κείμενο συνάδει 
προς την «κοινή κατανόηση» μεταξύ των θεσμικών οργάνων για τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις.
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Τροπολογία 37

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 30 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές 
πράξεις για τα ακόλουθα θέματα:

διαγράφεται

α) τη λειτουργία του KAKEA, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 7 στοιχείο α)·
β) τη λειτουργία του ΚΣΕΠΕΑ, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 7 στοιχείο β)·
γ) τις λεπτομέρειες για τις ομάδες 
εμπειρογνωμόνων, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 17, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων επιλογής 
εμπειρογνωμόνων· 
δ) τις προϋποθέσεις καθορισμού των 
μονάδων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8·
ε) τις προϋποθέσεις σχετικά με τα μέσα 
που διατίθενται για επεμβάσεις παροχής 
βοήθειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 9·
στ) τη λειτουργία της ικανότητας για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης με τη συγκέντρωση 
προκαθορισμένων πόρων που θα 
διατίθενται εθελοντικά, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 11·
ζ) τις λεπτομέρειες για τον εντοπισμό και 
την κάλυψη ελλείψεων στην ευρωπαϊκή 
ικανότητα για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 12·
η) τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 13·
θ) τις λεπτομέρειες για τις επεμβάσεις 
εντός της Ένωσης, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 15, καθώς και για τις 
επεμβάσεις εκτός της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 16·
ι) τις λεπτομέρειες για τη μεταφορά , 
όπως προβλέπεται στα άρθρα 18 και 23.
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Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 31 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές πράξεις αναφέρονται στο αντίστοιχο σημείο στο 
κείμενο, επομένως το άρθρο 30 της πρότασης καθίσταται περιττό. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πολιτική προστασία στην Ένωση διέπεται σήμερα από δύο νομικές πράξεις: μία που αφορά 
τον κοινοτικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας και μία που αφορά το σχετικό χρηματοδοτικό 
μέσο που καλύπτει το χρονικό διάστημα 2013 – 2020. Η κατάρτιση του νέου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας αποτελεί μια 
καλή στιγμή για την αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. 

Εκτός από τις αλλαγές στο θεσμικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, η πραγματικότητα απαιτεί 
και την αναθεώρηση του σημερινού συστήματος. Ο αριθμός και η βαρύτητα των φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια· και η κλιματική 
αλλαγή αναμένεται να πυροδοτήσει ακόμα πιο ακραία φαινόμενα στο μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε μια νέα νομική βάση για την 
πολιτική προστασία στο άρθρο 196 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η έννοια της πολιτικής προστασίας δεν ορίζεται ούτε στη Συνθήκη ούτε στη νομοθετική 
πρόταση. Η Συνθήκη προσφέρει έναν έμμεσο ορισμό μόνο όταν αναφέρεται στην «πρόληψη 
και προστασία από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές». Η έννοια της πολιτικής 
προστασίας ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως στα διάφορα κράτη μέλη ανάλογα με τις εθνικές και 
ιστορικές εξελίξεις· και το πεδίο εφαρμογής της επίσης εξελίσσεται με την πάροδο του 
χρόνου. Αυτό, εντούτοις, δεν απαιτεί εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το παρόν 
νομοθέτημα αντιμετωπίζει την πολιτική προστασία μόνο για σκοπούς συνεργασίας εντός του 
προτεινόμενου πλαισίου· δεν έχει (και δεν μπορεί να έχει) ως στόχο να εναρμονίσει 
περαιτέρω τις δράσεις των κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Ο λόγος 
είναι ότι η πολιτική προστασία παραμένει πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών και ο 
σκοπός της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν μπορεί να είναι άλλος από το να υποστηρίζει και να 
λειτουργεί επικουρικά στις δράσεις των κρατών μελών, καθώς και να προάγει τη συνεργασία 
και τη συνεκτικότητα.

Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο υποβάλλεται η νομοθετική πρόταση. Η εισηγήτρια 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση ενός μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης ως μια πολύ καλή βάση για περαιτέρω έργο· και προτείνει μια δέσμη 
τροπολογιών για περαιτέρω ενίσχυση της πρότασης προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

- Με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται ήδη στενά και καταρτίζουν κατευθυντήριες γραμμές για διάφορα 
ζητήματα. Αν και αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι εκ φύσεως νομικά 
δεσμευτικές, η χρήση τους συνιστάται ανεπιφύλακτα για την καλύτερη λειτουργία του 
μηχανισμού. Η εισηγήτρια επιθυμεί να προωθήσει περαιτέρω αυτές τις υπάρχουσες 
κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση κινδύνου και τη χαρτογράφηση, καθώς και 
για τη στήριξη του κράτους υποδοχής· να αναφερθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια στις 
μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές που υποβάλλονται για να βελτιωθεί η 
δυνατότητα σύγκρισης των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων των κρατών μελών· και να 
εναρμονίσει τον ορισμό της στήριξης του κράτους υποδοχής με εκείνον που 
χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ.
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- Τα κράτη μέλη από τις ίδιες περιοχές απειλούνται από παρόμοιες ως προς τη φύση 
τους καταστροφές. Αν και ήδη υπάρχουν διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες, ο 
μηχανισμός της Ένωσης θα πρέπει επίσης να προάγει περαιτέρω την περιφερειακή 
συνεργασία στον τομέα της ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, όπως και 
στα προγράμματα κατάρτισης.

- Οι πόροι που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και η συγκρότηση της ευρωπαϊκής 
ικανότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (ΕΙΑΚΕΑ) με τη 
μορφή εθελοντικά συγκεντρωθέντων πόρων αποτελούν μείζονα βήματα προς ένα 
καλύτερο και πιο αξιόπιστο ευρωπαϊκό σύστημα αντιμετώπισης καταστροφών. 

Για την καλύτερη λειτουργία των συγκεντρωθέντων πόρων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
προσδιορίσει και τα ποιοτικά κριτήρια αλλά και τα κριτήρια διαλειτουργικότητας. 

Επίσης, πρέπει να καταστεί σαφές ότι πόροι που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, η 
ανάπτυξη των οποίων μπορεί να χρηματοδοτηθεί έως 100 τοις εκατό από την Ένωση, 
πρέπει να διατίθενται πάντα για χρήση από την ΕΙΑΚΕΑ. Εξαιρέσεις θα μπορούσαν 
να γίνουν, μόνο όταν το κράτος μέλος που διαχειρίζεται τον συγκεκριμένο πόρο 
αντιμετωπίζει μια καταστροφή μείζονος σημασίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ευθύνη 
του πληττόμενου κράτους μέλους να προστατεύσει τους πολίτες και τα εδάφη του 
χρησιμοποιώντας τον δεδομένο πόρο θα πρέπει να τίθεται σε προτεραιότητα έναντι 
της υποχρέωσης να διαθέσει τον πόρο. Με άλλα λόγια, σε μια τέτοια περίπτωση, το 
πληττόμενο κράτος μέλος μπορεί να επικαλεστεί σοβαρό λόγο και να αποσύρει τον 
πόρο από τους συγκεντρωθέντες πόρους.

- Ορισμένα στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής χρήζουν διευκρινήσεων ή περαιτέρω 
έμφασης, όπως η εθελοντική φύση της ανάπτυξης μονάδων και η χρήση στρατιωτικών 
πόρων ως έσχατη λύση.

- Μια σημαντική αλλαγή που εισήχθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας είναι η 
αντικατάσταση του παλαιού συστήματος των «επιτροπών» από κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις και εκτελεστικές πράξεις. Στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται σαφώς ότι οι εν λόγω πράξεις 
εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες και επομένως δεν είναι εναλλάξιμες. 

Η εισηγήτρια σημειώνει ότι η πρόταση της Επιτροπής εισάγει μόνο εκτελεστικές 
πράξεις. Για τον λόγο αυτό, προτείνει να αντικατασταθούν οι εκτελεστικές πράξεις με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε αρκετές περιπτώσεις όπου πληρούνται οι όροι του 
άρθρου 290 της Συνθήκης. Αυτές οι τροπολογίες σκοπό έχουν όχι μόνο να 
διαφυλάξουν τα θεσμικά δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και να 
διασφαλίσουν τη νομιμότητα και την ισχύ αυτών των δευτερογενών πράξεων.

Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι οι προτεινόμενες τροπολογίες θα προλειάνουν το έδαφος 
για την καθιέρωση ενός πιο αξιόπιστου μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την Ένωση.


