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Τροπολογία 1
Γεώργιος Παπανικολάου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη των 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών· 
υπενθυμίζει ότι οι φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές πλήττουν όλα 
τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες και 
ότι σε αυτές συγκαταλέγονται, μεταξύ 
άλλων κινδύνων, οι πλημμύρες, οι θύελλες, 
η ξηρασία, οι σεισμοί, οι δασικές 
πυρκαγιές, οι ακραίες θερμοκρασιακές 
συνθήκες, οι εκρήξεις ηφαιστείων, οι 
χιονοστιβάδες, οι κατολισθήσεις, τα 
τεχνολογικά και βιομηχανικά ατυχήματα·

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη των 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών 
υπενθυμίζει ότι οι φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές πλήττουν όλα 
τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες και 
ότι σε αυτές συγκαταλέγονται, μεταξύ 
άλλων κινδύνων1, οι πλημμύρες, οι 
θύελλες, η ξηρασία, το τσουνάμι, οι 
σεισμοί2, οι δασικές πυρκαγιές, οι ακραίες 
θερμοκρασιακές συνθήκες, οι εκρήξεις 
ηφαιστείων, οι χιονοστιβάδες, οι 
κατολισθήσεις, τα τεχνολογικά και 
βιομηχανικά ατυχήματα, η διάβρωση του 
εδάφους, οι κατολισθήσεις, η μόλυνση 
του υπεδάφους και του υδροφόρου 
ορίζοντα, η ρύπανση των θαλασσών, των 
λιμνών και των ποταμών·

____________
1 Πρόκειται για μία ενδεικτική 
απαρίθμηση των φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών και όχι 
περιοριστική γεγονός που σημαίνει πως 
μπορούν να συμπεριληφθούν στη λίστα 
και άλλα είδη φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών που δε 
μνημονεύονται στην παρούσα 
γνωμοδότηση.
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2007 
για τον περιφερειακό αντίκτυπο των 
σεισμών.
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Τροπολογία 2
Cecilia Wikström

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. τονίζει πως ενώ ενισχύεται  η 
κοινοτική προσέγγιση, πρέπει να έχουμε 
κατά νου ότι διάφορα είδη καταστροφών 
πλήττουν τα διάφορα κράτη μέλη και ότι 
για το λόγο αυτό απαιτούνται 
διαφορετικά μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 3
Γεώργιος Παπανικολάου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. προτείνει, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης 
της νέας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης και της κατάρτισης 
του χρηματοδοτικού πλαισίου 2014-2020, 
να συμπεριληφθεί στις προτεραιότητες για 
μια συνεκτική εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας η προσέγγιση της 
Ένωσης σχετικά με τις φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένου ενός σωστού 
μηχανισμού για τη χορήγηση 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε εποχές 
κρίσεων τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε 
τρίτες χώρες·

5. επισημαίνει πως οι φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές έχουν πολύ 
σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία των 
περιφερειών επιδρώντας αρνητικά στις 
υποδομές, στην εργασία, τη φυσική και 
πολιτισμική κληρονομιά, το περιβάλλον 
αλλά και τον τουρισμό, επηρεάζοντας 
δυσμενώς την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη της κάθε χώρας· προτείνει, στο 
πλαίσιο της διαμόρφωσης της νέας 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης και της κατάρτισης του 
χρηματοδοτικού πλαισίου 2014-2020, να 
συμπεριληφθεί στις προτεραιότητες για μια 
συνεκτική εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφαλείας η προσέγγιση της Ένωσης 
σχετικά με τις φυσικές και ανθρωπογενείς 
καταστροφές, συμπεριλαμβανομένου ενός 
σωστού μηχανισμού για τη χορήγηση 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε εποχές 
κρίσεων τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε 



AM\813127EL.doc 5/10 PE440.178v02-00

EL

τρίτες χώρες·

Or. el

Τροπολογία 4
Γεώργιος Παπανικολάου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. επισημαίνει πως ιδιαίτερη 
προστασία πρέπει να δοθεί και στις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως 
είναι τα παιδιά, τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες και οι ηλικιωμένοι, τα οποία 
χρήζουν ειδικής προστασίας και 
μεταχείρισης σε περιπτώσεις που 
παρουσιάζεται η ανάγκη πρόληψης και 
αποκατάστασης φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών·

Or. el

Τροπολογία 5
Cecilia Wikström

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. στηρίζει τη δημιουργία ενός 
«παρατηρητηρίου καταστροφών» στους 
κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
υπάρχει μια πλήρης συλλογή δεδομένων 
και πληροφοριών σχετικά με τους 
κινδύνους και το κόστος των καταστροφών 
η οποία θα διατίθεται σε επίπεδο ΕΕ, έτσι 
ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να 
συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με 
τις δυνατότητές τους σε επίπεδο πολιτικής 

15. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
υπάρχει μια πλήρης συλλογή δεδομένων 
και πληροφοριών σχετικά με τους 
κινδύνους και το κόστος των καταστροφών 
η οποία θα διατίθεται σε επίπεδο ΕΕ, έτσι 
ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να 
συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με 
τις δυνατότητές τους σε επίπεδο πολιτικής 
προστασίας και ιατρικών πόρων και ότι 
πρέπει να χρησιμοποιούμε και να 
αναπτύξουμε τις ήδη υφιστάμενες δομές 
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προστασίας και ιατρικών πόρων· όπως το Κέντρο Πληροφόρησης και 
Παρακολούθησης (ΚΠΠ) αντί να 
δημιουργήσουμε νέες,

Or. en

Τροπολογία 6
Γεώργιος Παπανικολάου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. στηρίζει τη δημιουργία ενός 
«παρατηρητηρίου καταστροφών» στους 
κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
υπάρχει μια πλήρης συλλογή δεδομένων 
και πληροφοριών σχετικά με τους 
κινδύνους και το κόστος των καταστροφών 
η οποία θα διατίθεται σε επίπεδο ΕΕ, έτσι 
ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να 
συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με 
τις δυνατότητές τους σε επίπεδο πολιτικής 
προστασίας και ιατρικών πόρων·

15. στηρίζει τη δημιουργία ενός 
«παρατηρητηρίου καταστροφών» στους 
κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
υπάρχει μια πλήρης συλλογή δεδομένων 
και πληροφοριών σχετικά με τους 
κινδύνους και το κόστος των καταστροφών 
η οποία θα διατίθεται σε επίπεδο ΕΕ με 
στόχο να διεξαχθούν συγκριτικές μελέτες 
και να διαπιστωθούν ποιες είναι οι 
πιθανές διασυνοριακές επιπτώσεις των 
καταστροφών, έτσι ώστε να μπορούν τα 
κράτη μέλη να συγκεντρώνουν 
πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητές 
τους σε επίπεδο πολιτικής προστασίας και 
ιατρικών πόρων·

Or. el

Τροπολογία 7
Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15a. επισημαίνει ότι τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα που έχουν προκληθεί και 
επιδεινωθεί από την κλιματική αλλαγή, 
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είναι σήμερα υπεύθυνα για την αύξηση 
της αναγκαστικής μετανάστευσης και ως 
εκ τούτου επιθυμεί να υπογραμμίσει την 
αυξανόμενη σχέση ανάμεσα στους 
αιτούντες άσυλο και στις περιοχές 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης· ζητεί 
μεγαλύτερη προστασία και 
επανεγκατάσταση των "προσφύγων λόγω 
της κλιματικής αλλαγής"·

Or. en

Τροπολογία 8
Cecilia Wikström

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει ένας 
ισχυρός οριζόντιος μηχανισμός 
συντονισμού ώστε να διασφαλίζεται η 
διάδοση των βέλτιστων πρακτικών·

16. θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει ένας 
ισχυρός οριζόντιος μηχανισμός 
συντονισμού ώστε να διασφαλίζεται η 
διάδοση των βέλτιστων πρακτικών οι 
οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη 
συνεργασία σ' ό, τι αφορά την 
ετοιμότητα, αντίδραση και 
αποκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 9
Cecilia Wikström

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός
ότι σημαντικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί 
της ΕΕ, όπως το χρηματοδοτικό μέσο 
πολιτικής προστασίας, έχουν έλλειψη 
πόρων και, ως εξ αυτού, δεν μπορούν να 

18. φρονεί ότι σημαντικοί χρηματοδοτικοί 
μηχανισμοί της ΕΕ, όπως το 
Χρηματοδοτικό Μέσο Πολιτικής 
Προστασίας πρέπει, με δεδομένη την 
αύξηση στη συχνότητα και στο μέγεθος 
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συμβάλουν σημαντικά στον τομέα της 
πρόληψης· εκφράζει τη σθεναρή 
πεποίθηση ότι, με δεδομένη την αύξηση 
στη συχνότητα και στο μέγεθος των 
καταστροφών, οι δυνατότητες 
χρηματοδότησης για δράσεις εντός της ΕΕ 
και σε τρίτες χώρες πρέπει να επεκταθούν 
αμέσως χωρίς γραφειοκρατικές 
διαδικασίες·

των καταστροφών, να επικεντρωθούν σε 
μεγαλύτερο βαθμό  σε προληπτικά μέτρα 
και στις δυνατότητες χρηματοδότησης για 
δράσεις εντός της ΕΕ και σε τρίτες χώρες 
πρέπει να επεκταθούν αμέσως χωρίς 
γραφειοκρατικές διαδικασίες

Or. en

Τροπολογία 10
Cecilia Wikström

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 19

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

19. προτείνει τη δημιουργία ειδικού 
χρηματοδοτικού μέσου πρόληψης 
καταστροφών το οποίο θα λειτουργεί 
συμπληρωματικά στις εθνικές προσπάθειες 
για την προστασία, πρωτίστως των 
ανθρώπων, αλλά και του περιβάλλοντος 
και της περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε 
περίπτωση φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών·

19. Φρονεί ότι η χρηματοδότηση που 
αποσκοπεί στο να  λειτουργεί 
συμπληρωματικά στις εθνικές προσπάθειες 
για την προστασία, πρωτίστως των 
ανθρώπων, αλλά και του περιβάλλοντος 
και της περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε 
περίπτωση φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών πρέπει να υπόκειται στη 
διαχείρισης των υφισταμένων 
χρηματοδοτικών μέσων,

Or. en

Τροπολογία 11
Cecilia Wikström

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 20

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

20. υποστηρίζει ότι η συνεργασία μετά από 
φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές 

20. υποστηρίζει ότι η συνεργασία μετά από 
φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές 
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ενέχει καθαρή πρόσθετη αξία· καλεί, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη και τα όργανα της 
ΕΕ να αναπτύξουν ενισχυμένη συνεργασία 
στον τομέα της πρόληψης καταστροφών 
και μια ολιστική προσέγγιση με στόχο την 
πιο αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης 
καταστροφών από την ΕΕ·

ενέχει καθαρή πρόσθετη αξία· καλεί, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη και τα όργανα της 
ΕΕ να αναπτύξουν ενισχυμένη συνεργασία 
στον τομέα της πρόληψης καταστροφών 
και μια ολιστική προσέγγιση με στόχο την 
πιο αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης 
καταστροφών από την ΕΕ· ως εκ τούτου, 
επιδοκιμάζει τα μέτρα που έχει ήδη λάβει 
το Συμβούλιο σχετικά την ανάπτυξη ενός 
κοινοτικού πλαισίου για την πρόληψη των 
καταστροφών και την πρόληψη των 
δασικών πυρκαγιών·

Or. en

Τροπολογία 12
Γεώργιος Παπανικολάου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 22

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

22. επισύρει την προσοχή στην πρόληψη 
και αναμονή των φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών και στην 
άμβλυνση των πιθανών επιπτώσεών τους 
με στόχο την υιοθέτηση μιας στρατηγικής 
η οποία θα θεμελιώνεται σε μια 
προσέγγιση βασισμένη στην πρόληψη και 
στην πληροφόρηση· προς τούτο, είναι
κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι η εθνική 
νομοθεσία των κρατών μελών είναι 
σύμφωνη με τους βασικούς κανόνες 
ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται, π.χ., 
στον τομέα των κατασκευών.

22. επισύρει την προσοχή στην πρόληψη 
και αναμονή των φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών και στην 
άμβλυνση των πιθανών επιπτώσεών τους 
με στόχο την υιοθέτηση μιας στρατηγικής 
η οποία θα θεμελιώνεται σε μια 
προσέγγιση βασισμένη στην πρόληψη και 
στην πληροφόρηση· προς τούτο, είναι 
κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι η εθνική 
νομοθεσία των κρατών μελών είναι 
σύμφωνη με τους βασικούς κανόνες 
ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται, π.χ., 
στον τομέα των κατασκευών τονίζει τη 
σπουδαιότητα της ενημέρωσης του 
ευρύτερου πληθυσμού, τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την 
αναβάθμιση της εκπαίδευσης σε σχέση με 
τον τρόπο διαχείρισης των καταστροφών 
με στόχο την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών, ιδιαίτερα από πρώιμη ηλικία, 
και την προώθηση της εθελοντικής 
συνδρομής τους.
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