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Τροπολογία 1
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το ζωτικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι τοπικές και οι 
περιφερειακές αρχές στον κύκλο 
διαχείρισης καταστροφών· υποστηρίζει 
σθεναρά ότι η ενεργή συμμετοχή των 
ανωτέρω αρχών στο σχεδιασμό και την 
εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης 
καταστροφών είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να διασφαλισθεί η εξεύρεση των 
αποτελεσματικότερων και 
λειτουργικότερων λύσεων· τονίζει επίσης 
τη σημασία της διαβούλευσης με 
ενδιαφερόμενους παράγοντες από το 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και της 
επιδίωξης συμμετοχής τους σε αυτήν τη 
διαδικασία·

1. υπογραμμίζει το ζωτικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι τοπικές και οι 
περιφερειακές αρχές στον κύκλο 
διαχείρισης καταστροφών· υποστηρίζει 
σθεναρά ότι η ενεργή συμμετοχή των 
ανωτέρω αρχών στο σχεδιασμό και την 
εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης 
καταστροφών είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να διασφαλισθεί η εξεύρεση των 
αποτελεσματικότερων και 
λειτουργικότερων λύσεων· τονίζει επίσης 
τη σημασία της διαβούλευσης με 
ενδιαφερόμενους παράγοντες από το 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και της 
επιδίωξης συμμετοχής τους, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
οργανώσεων, σε αυτήν τη διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 2
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το ζωτικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι τοπικές και οι 
περιφερειακές αρχές στον κύκλο 
διαχείρισης καταστροφών· υποστηρίζει 
σθεναρά ότι η ενεργή συμμετοχή των 
ανωτέρω αρχών στο σχεδιασμό και την 
εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης
καταστροφών είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να διασφαλισθεί η εξεύρεση των 
αποτελεσματικότερων και 

1. υπογραμμίζει το ζωτικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι τοπικές και οι 
περιφερειακές αρχές στον κύκλο 
διαχείρισης καταστροφών· υποστηρίζει 
σθεναρά ότι η ενεργή συμμετοχή των 
ανωτέρω αρχών στο σχεδιασμό και την 
εφαρμογή στρατηγικών μείωσης του 
κινδύνου και πρόληψης καταστροφών 
είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
διασφαλισθεί η εξεύρεση των 
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λειτουργικότερων λύσεων· τονίζει επίσης 
τη σημασία της διαβούλευσης με 
ενδιαφερόμενους παράγοντες από το 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και της 
επιδίωξης
συμμετοχής τους σε αυτήν τη διαδικασία·

αποτελεσματικότερων και 
λειτουργικότερων λύσεων· τονίζει επίσης 
τη σημασία της διαβούλευσης με 
ενδιαφερόμενους παράγοντες από το 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και της 
επιδίωξης συμμετοχής τους σε αυτήν τη 
διαδικασία·

Or. el

Τροπολογία 3
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το ζωτικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι τοπικές και οι 
περιφερειακές αρχές στον κύκλο 
διαχείρισης καταστροφών· υποστηρίζει 
σθεναρά ότι η ενεργή συμμετοχή των 
ανωτέρω αρχών στο σχεδιασμό και την 
εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης 
καταστροφών είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να διασφαλισθεί η εξεύρεση των 
αποτελεσματικότερων και 
λειτουργικότερων λύσεων· τονίζει επίσης 
τη σημασία της διαβούλευσης με 
ενδιαφερόμενους παράγοντες από το 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και της 
επιδίωξης συμμετοχής τους σε αυτήν τη 
διαδικασία·

1. υπογραμμίζει το ζωτικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι τοπικές και οι 
περιφερειακές αρχές στον κύκλο 
διαχείρισης καταστροφών· υποστηρίζει 
σθεναρά ότι η ενεργή συμμετοχή των 
ανωτέρω αρχών στο σχεδιασμό και την 
εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης 
καταστροφών είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να διασφαλισθεί η εξεύρεση των 
αποτελεσματικότερων και 
λειτουργικότερων λύσεων· τονίζει επίσης 
τη σημασία της διαβούλευσης με 
ενδιαφερόμενους παράγοντες από το 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και της 
επιδίωξης συμμετοχής τους σε αυτήν τη 
διαδικασία· θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, στο πλαίσιο της διαχείρισης 
καταστροφών, να ενθαρρυνθεί ο 
εθελοντισμός και να συμμετάσχουν 
εθελοντές σε όλα τα επίπεδα·

Or. de
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Τροπολογία 4
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι μια προληπτική 
προσέγγιση είναι περισσότερο 
αποτελεσματική και λιγότερο δαπανηρή 
από μια προσέγγιση που βασίζεται απλώς 
σε αντίδραση στις καταστροφές·
εκφράζει την άποψη ότι η γνώση του 
τοπικού γεωγραφικού, οικονομικού και 
κοινωνικού πλαισίου είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την πρόληψη των φυσικών 
και των ανθρωπογενών καταστροφών·

Or. fr

Τροπολογία 5
Veronica Lope Fontagné και Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει την αυξανόμενη 
τρωτότητα της ΕΕ έναντι των
καταστροφών και εκτιμά ότι αυτό πρέπει 
να αντιμετωπισθεί υιοθετώντας μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης 
κινδύνου που θα καλύπτει όλες τις φάσεις 
του κύκλου διαχείρισης καταστροφών –
την πρόληψη και έγκαιρη προειδοποίηση, 
την ετοιμότητα, την αντίδραση, την 
ανάκαμψη και την αποκατάσταση– υπό 
τη μορφή οδηγίας της ΕΕ που θα αφορά 
επίσης την πρόληψη και τη διαχείριση 
της ξηρασίας, παρομοίως με την ήδη 
υφιστάμενη οδηγία για τις πλημμύρες·

Or. es
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Τροπολογία 6
Veronica Lope Fontagné και Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες και οι 
τοπικές κοινότητες είναι εκείνες που 
υφίστανται περισσότερο τη σφοδρότητα
των φυσικών καταστροφών και ότι, σε 
γενικές γραμμές, ούτε οι υλικοί και οι 
ανθρώπινοι πόροι, ούτε η τεχνογνωσία,
αλλά ούτε και οι οικονομικοί πόροι τους 
επαρκούν για την αντιμετώπιση αυτών 
των καταστροφών βάσει μιας καθαρά 
εθνικής ή/και περιφερειακής 
προσέγγισης, και ότι οι καταστροφές 
αυτές χρήζουν αποτελεσματικής 
αντίδρασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα 
βασίζεται στην αλληλεγγύη·

Or. es

Τροπολογία 7
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υποστηρίζει ότι μόνο η κοινή 
στρατηγική και οι συντονισμένες 
ενέργειες μεταξύ των διαφορετικών 
κλάδων και των διαφορετικών 
παραγόντων που εμπλέκονται στον κύκλο 
διαχείρισης καταστροφών μπορούν να 
οδηγήσουν σε πραγματική πρόοδο στον 
τομέα της πρόληψης καταστροφών· καλεί 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 8
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υποστηρίζει ότι μόνο η κοινή 
στρατηγική και οι συντονισμένες ενέργειες 
μεταξύ των διαφορετικών κλάδων και των 
διαφορετικών παραγόντων που 
εμπλέκονται στον κύκλο διαχείρισης 
καταστροφών μπορούν να οδηγήσουν σε 
πραγματική πρόοδο στον τομέα της 
πρόληψης καταστροφών· καλεί τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν συνεργασία προς την 
κατεύθυνση αυτή σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο·

2. υποστηρίζει ότι μόνο η κοινή 
στρατηγική και οι συντονισμένες ενέργειες 
μεταξύ των διαφορετικών κλάδων και των 
διαφορετικών παραγόντων που 
εμπλέκονται στον κύκλο διαχείρισης 
καταστροφών μπορούν να οδηγήσουν σε 
πραγματική πρόοδο στον τομέα της 
πρόληψης καταστροφών· υπογραμμίζει 
τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η
εθελοντική εργασία στην κοινή 
στρατηγική και υποστηρίζει ότι οι 
δράσεις περιλαμβάνουν το στοιχείο του 
εθελοντισμού· καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν συνεργασία προς την 
κατεύθυνση αυτή σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο· συνιστά να 
αξιολογηθεί το ενδεχόμενο οργάνωσης, 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους 
εθελοντισμού 2011, της συνεργασίας όσον 
αφορά την εθελοντική εργασία σε επίπεδο 
κρατών μελών με σκοπό την πρόληψη και 
τη διαχείριση των καταστροφών·

Or. ro

Τροπολογία 9
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υποστηρίζει ότι μόνο η κοινή 
στρατηγική και οι συντονισμένες ενέργειες 
μεταξύ των διαφορετικών κλάδων και των 

2. υποστηρίζει ότι μόνο η κοινή 
στρατηγική και οι συντονισμένες ενέργειες 
μεταξύ των διαφορετικών κλάδων και των 
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διαφορετικών παραγόντων που 
εμπλέκονται στον κύκλο διαχείρισης 
καταστροφών μπορούν να οδηγήσουν σε 
πραγματική πρόοδο στον τομέα της 
πρόληψης καταστροφών· καλεί τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν συνεργασία προς την 
κατεύθυνση αυτή σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο·

διαφορετικών παραγόντων που 
εμπλέκονται στον κύκλο διαχείρισης 
καταστροφών μπορούν να οδηγήσουν σε 
πραγματική πρόοδο στον τομέα της 
πρόληψης καταστροφών· καλεί τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν συνεργασία προς την 
κατεύθυνση αυτή σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο· με στόχο να 
αντληθούν διδάγματα από την
αποκτηθείσα εμπειρία, πρέπει να 
δημιουργηθεί ενιαία ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων, να βελτιωθούν τα συστήματα 
έγκαιρης προειδοποίησης και να 
παρασχεθεί στοχευμένη στήριξη στην 
έρευνα στον εν λόγω τομέα·

Or. de

Τροπολογία 10
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υποστηρίζει ότι μόνο η κοινή 
στρατηγική και οι συντονισμένες ενέργειες 
μεταξύ των διαφορετικών κλάδων και των 
διαφορετικών παραγόντων που 
εμπλέκονται στον κύκλο διαχείρισης 
καταστροφών μπορούν να οδηγήσουν σε 
πραγματική πρόοδο στον τομέα της 
πρόληψης καταστροφών· καλεί τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν συνεργασία προς την 
κατεύθυνση αυτή σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο·

2. υποστηρίζει ότι μόνο η κοινή 
στρατηγική και οι συντονισμένες ενέργειες 
μεταξύ των διαφορετικών κλάδων και των 
διαφορετικών παραγόντων που 
εμπλέκονται στον κύκλο διαχείρισης 
καταστροφών μπορούν να οδηγήσουν σε 
πραγματική πρόοδο στον τομέα της 
πρόληψης καταστροφών και στη 
διαδικασία ετοιμότητας, αντίδρασης και 
αποκατάστασης· καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν συνεργασία προς την 
κατεύθυνση αυτή σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 11
Veronica Lope Fontagné και Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υποστηρίζει μια συνολική στρατηγική 
για ολόκληρη την ΕΕ, βάσει της οποίας 
θα εισαχθεί πρωτόκολλο ενιαίας δράσης 
για κάθε είδος καταστροφής, 
συμπεριλαμβανομένων των δασικών 
πυρκαγιών· εκτιμά ότι η εν λόγω
στρατηγική πρέπει να διασφαλίζει
απόλυτη αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών
και να εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στις
πλέον απομονωμένες, πλέον 
αραιοκατοικημένες, ορεινές ή 
παραμεθόριες ή νησιωτικές ή εξόχως 
απόκεντρες ευρωπαϊκές περιφέρειες, ή 
στις πλέον οικονομικά μειονεκτούσες·

Or. es

Τροπολογία 12
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί επιπλέον την Επιτροπή να
αναπτύξει την αξιολόγηση του
μηχανισμού πολιτικής προστασίας και
την κατάρτιση στο πλαίσιο του
προγράμματος πολιτικής προστασίας·
θεωρεί ότι οι δεσμοί μεταξύ των 
συστημάτων εντοπισμού και έγκαιρης 
προειδοποίησης πρέπει να ενισχυθούν·

Or. en
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Τροπολογία 13
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι συνέπειες των 
καταστροφών δεν περιορίζονται εντός των 
επισήμων και διοικητικών συνόρων 
περιοχών και κρατών μελών· έχει, 
συνεπώς, την πεποίθηση ότι η αναγνώριση 
περιοχών που διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο θα πρέπει να συμβαδίζει με τον 
καθορισμό στόχων προτεραιότητας και 
μηχανισμών συνεργασίας σε αυτούς του 
τομείς· ζητεί από τις περιφέρειες να 
αξιοποιήσουν τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα 
τοπικής συνεργασίας προκειμένου να 
αναπτύξουν συνεργασία με επίκεντρο, 
ειδικότερα, την πρόληψη καταστροφών· 
εκφράζει την πεποίθηση ότι οι 
μακροπεριφέρειες, με τη συνεργασία τους, 
η οποία είναι προσανατολισμένη προς τη 
λειτουργικότητα και είναι ανεξάρτητη από 
διοικητικά σύνορα, μπορούν να εξελιχθούν 
σε αποτελεσματικές πλατφόρμες 
συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης 
καταστροφών·

3. τονίζει ότι οι συνέπειες των 
καταστροφών δεν περιορίζονται εντός των 
επισήμων και διοικητικών συνόρων 
περιοχών και κρατών μελών· έχει, 
συνεπώς, την πεποίθηση ότι η αναγνώριση 
περιοχών που διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο, όπως είναι οι απομονωμένες και 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και 
ορισμένες άλλες περιφέρειες ή νησιά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδικά 
χαρακτηριστικά και συγκεκριμένες 
ανάγκες που συνδέονται με τη γεωγραφία
τους, την τοπογραφία τους και τις 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες υπό 
τις οποίες ζουν οι κάτοικοί τους, θα 
πρέπει να συμβαδίζει με τον καθορισμό 
στόχων προτεραιότητας και μηχανισμών 
συνεργασίας σε αυτούς του τομείς· ζητεί 
από τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν τα 
ήδη υφιστάμενα δίκτυα τοπικής 
συνεργασίας προκειμένου να αναπτύξουν 
συνεργασία με επίκεντρο, ειδικότερα, την 
πρόληψη καταστροφών· εκφράζει την 
πεποίθηση ότι οι μακροπεριφέρειες, με τη 
συνεργασία τους, η οποία είναι 
προσανατολισμένη προς τη 
λειτουργικότητα και είναι ανεξάρτητη από 
διοικητικά σύνορα, μπορούν να εξελιχθούν 
σε αποτελεσματικές πλατφόρμες 
συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης 
καταστροφών·

Or. fr

Τροπολογία 14
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι συνέπειες των 
καταστροφών δεν περιορίζονται εντός των 
επισήμων και διοικητικών συνόρων 
περιοχών και κρατών μελών· έχει,
συνεπώς, την πεποίθηση ότι η αναγνώριση 
περιοχών που διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο θα πρέπει να συμβαδίζει με τον 
καθορισμό στόχων προτεραιότητας και 
μηχανισμών συνεργασίας σε αυτούς του 
τομείς· ζητεί από τις περιφέρειες να 
αξιοποιήσουν τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα 
τοπικής συνεργασίας προκειμένου να 
αναπτύξουν συνεργασία με επίκεντρο, 
ειδικότερα, την πρόληψη καταστροφών· 
εκφράζει την πεποίθηση ότι οι 
μακροπεριφέρειες, με τη συνεργασία τους, 
η οποία είναι προσανατολισμένη προς τη 
λειτουργικότητα και είναι ανεξάρτητη από 
διοικητικά σύνορα, μπορούν να εξελιχθούν 
σε αποτελεσματικές πλατφόρμες 
συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης 
καταστροφών·

3. τονίζει ότι οι συνέπειες των 
καταστροφών δεν περιορίζονται εντός των 
επισήμων και διοικητικών συνόρων 
περιοχών και κρατών μελών· έχει, 
συνεπώς, την πεποίθηση ότι η αναγνώριση 
περιοχών που διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο θα πρέπει να συμβαδίζει με τον 
καθορισμό στόχων προτεραιότητας και 
μηχανισμών συνεργασίας σε αυτούς του 
τομείς· ζητεί από τις περιφέρειες να 
αξιοποιήσουν τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα 
τοπικής συνεργασίας προκειμένου να 
αναπτύξουν συνεργασία με επίκεντρο, 
ειδικότερα, την πρόληψη καταστροφών· 
εκφράζει την πεποίθηση ότι οι δομές
διασυνοριακής συνεργασίας, όπως είναι 
οι μακροπεριφέρειες, με τη συνεργασία 
τους, η οποία είναι προσανατολισμένη 
προς τη λειτουργικότητα και είναι 
ανεξάρτητη από διοικητικά σύνορα, 
μπορούν να εξελιχθούν σε 
αποτελεσματικές πλατφόρμες συνεργασίας 
στον τομέα της πρόληψης καταστροφών·

Or. fr

Τροπολογία 15
Veronica Lope Fontagné και Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι συνέπειες των 
καταστροφών δεν περιορίζονται εντός των 
επισήμων και διοικητικών συνόρων 
περιοχών και κρατών μελών· έχει, 
συνεπώς, την πεποίθηση ότι η αναγνώριση 
περιοχών που διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο θα πρέπει να συμβαδίζει με τον 
καθορισμό στόχων προτεραιότητας και 
μηχανισμών συνεργασίας σε αυτούς του 
τομείς· ζητεί από τις περιφέρειες να 

3. τονίζει ότι οι συνέπειες των 
καταστροφών δεν περιορίζονται εντός των 
επισήμων και διοικητικών συνόρων 
περιοχών και κρατών μελών· έχει, 
συνεπώς, την πεποίθηση ότι η αναγνώριση 
περιοχών που διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο, προσδιορίζοντας το είδος του εν 
λόγω κινδύνου, θα πρέπει να συμβαδίζει 
με τον καθορισμό στόχων προτεραιότητας 
και μηχανισμών συνεργασίας σε αυτούς 
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αξιοποιήσουν τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα 
τοπικής συνεργασίας προκειμένου να 
αναπτύξουν συνεργασία με επίκεντρο, 
ειδικότερα, την πρόληψη καταστροφών· 
εκφράζει την πεποίθηση ότι οι 
μακροπεριφέρειες, με τη συνεργασία τους, 
η οποία είναι προσανατολισμένη προς τη 
λειτουργικότητα και είναι ανεξάρτητη από 
διοικητικά σύνορα, μπορούν να εξελιχθούν 
σε αποτελεσματικές πλατφόρμες 
συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης 
καταστροφών·

του τομείς· ζητεί από τις περιφέρειες να 
αξιοποιήσουν τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα 
τοπικής συνεργασίας προκειμένου να 
αναπτύξουν συνεργασία με επίκεντρο, 
ειδικότερα, την πρόληψη καταστροφών· 
εκφράζει την πεποίθηση ότι οι 
μακροπεριφέρειες, με τη συνεργασία τους, 
η οποία είναι προσανατολισμένη προς τη 
λειτουργικότητα και είναι ανεξάρτητη από 
διοικητικά σύνορα, μπορούν να εξελιχθούν 
σε αποτελεσματικές πλατφόρμες 
συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης 
καταστροφών·

Or. es

Τροπολογία 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι οι συνέπειες των 
καταστροφών δεν περιορίζονται εντός των 
επισήμων και διοικητικών συνόρων 
περιοχών και κρατών μελών· έχει, 
συνεπώς, την πεποίθηση ότι η αναγνώριση 
περιοχών που διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο θα πρέπει να συμβαδίζει με τον 
καθορισμό στόχων προτεραιότητας και 
μηχανισμών συνεργασίας σε αυτούς του 
τομείς· ζητεί από τις περιφέρειες να 
αξιοποιήσουν τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα 
τοπικής συνεργασίας προκειμένου να 
αναπτύξουν συνεργασία με επίκεντρο, 
ειδικότερα, την πρόληψη καταστροφών· 
εκφράζει την πεποίθηση ότι οι 
μακροπεριφέρειες, με τη συνεργασία τους, 
η οποία είναι προσανατολισμένη προς τη 
λειτουργικότητα και είναι ανεξάρτητη από 
διοικητικά σύνορα, μπορούν να εξελιχθούν 
σε αποτελεσματικές πλατφόρμες 
συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης 
καταστροφών·

3. τονίζει ότι οι συνέπειες των 
καταστροφών δεν περιορίζονται εντός των 
επισήμων και διοικητικών συνόρων 
περιοχών και κρατών μελών· έχει, 
συνεπώς, την πεποίθηση ότι η αναγνώριση 
περιοχών που διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο θα πρέπει να συμβαδίζει με τον 
καθορισμό στόχων προτεραιότητας και 
μηχανισμών συνεργασίας σε αυτούς του 
τομείς· ζητεί από τις περιφέρειες να 
αξιοποιήσουν τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα 
τοπικού και διασυνοριακού συντονισμού
προκειμένου να αναπτύξουν συνεργασία 
με επίκεντρο, ειδικότερα, την πρόληψη 
καταστροφών· εκφράζει την πεποίθηση ότι 
οι μακροπεριφέρειες, με τη συνεργασία 
τους, η οποία είναι προσανατολισμένη 
προς τη λειτουργικότητα και είναι 
ανεξάρτητη από διοικητικά σύνορα, 
μπορούν να εξελιχθούν σε 
αποτελεσματικές πλατφόρμες συνεργασίας 
στον τομέα της πρόληψης καταστροφών·
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Or. en

Τροπολογία 17
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υποστηρίζει την αξιοποίηση της
πολύτιμης εμπειρίας που έχει αποκτηθεί 
στον τομέα αυτό μέσα από έργα που 
έχουν υλοποιηθεί κατά το παρελθόν στο 
πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας 
INTERREG και θεωρεί καθοριστικής 
σημασίας την περαιτέρω αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρονται στο 
πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας· στο πλαίσιο αυτό 
πιστεύει ότι ο Ευρωπαϊκός Όμιλος 
Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) μπορεί 
να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για 
περαιτέρω ενίσχυση της διακρατικής, 
διασυνοριακής και διαπεριφερειακής 
συνεργασίας, ακόμη και με χώρες μη 
μέλη της ΕΕ, καθώς και σταθερό πλαίσιο 
για ανταλλαγή και μεταφορά 
τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών 
στον τομέα της πρόληψης των 
καταστροφών καθώς και για δημιουργία 
κοινών βάσεων δεδομένων και 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης 
μεταξύ των μελών του·

Or. el

Τροπολογία 18
Veronica Lope Fontagné και Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής 
αποτελεί μέσο κεφαλαιώδους σημασίας
για την πρόληψη του κινδύνου φυσικών 
καταστροφών· εκτιμά ότι τα διάφορα
ταμεία και μέσα θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να δρουν με ευελιξία και 
συντονισμένο τρόπο προκειμένου να 
βελτιωθεί η λειτουργία και η 
αποτελεσματικότητα της εν λόγω 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η πρόληψη 
του κινδύνου πρέπει επίσης να συνδέεται 
και με άλλες πολιτικές που 
ακολουθούνται στο πεδίο της πρόληψης, 
προκειμένου να προληφθεί ο 
κατακερματισμός των μέτρων και να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η 
προστιθέμενη αξία τους·

Or. es

Τροπολογία 19
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. είναι της άποψης ότι η επαρκής 
εκπαίδευση και κατάρτιση του 
πληθυσμού όσον αφορά το είδος 
συμπεριφοράς που πρέπει να υιοθετείται 
σε περίπτωση καταστροφών είναι 
ουσιαστική, καθώς μπορεί να σώσει 
ζωές· προσδίδει, ως εκ τούτου, μεγάλη
σημασία στη δημιουργία και την
εφαρμογή κοινοτικών κατευθυντήριων
γραμμών για τις διάφορες ενδεχόμενες
θεομηνίες· εκτιμά ότι η ενδελεχής 
ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά 
με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης
ανάγκης 112 έχει εξαιρετικά μεγάλη 
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σημασία·

Or. en

Τροπολογία 20
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
για επέκταση των ασκήσεων επί των 
διδαγμάτων που έχουν αντληθεί στο πεδίο 
της πρόληψης των καταστροφών· ζητεί
να επιστηθεί ιδιαίτερη προσοχή στα
διδάγματα που αντλήθηκαν σε διάφορα
σημεία της Ευρώπης, όπως είναι οι 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι οποίες 
έρχονται αντιμέτωπες με συνδυασμό 
κινδύνων (πλημμύρες, κυκλώνες, 
ηφαιστειακές εκρήξεις, σεισμούς)·

Or. fr

Τροπολογία 21
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει
κατάλογο των πηγών πληροφόρησης και 
διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών όσον 
αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης του 
κινδύνου και υποστηρίζει τον συντονισμό 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων 
σχετικά με τους κινδύνους καταστροφών·

Or. en
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Τροπολογία 22
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής που αποσκοπεί στην εκτίμηση 
της πιθανότητας να βελτιωθεί η ένταξη της 
πρόληψης καταστροφών στα 
επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν 
εκπονηθεί για τη χρονική περίοδο 2007-
2013 και καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία που 
διατίθενται άμεσα για την πρόληψη 
κινδύνου, ώστε να αναληφθεί δράση σε 
αυτόν τον τομέα χωρίς χρονοτριβή κατά 
την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, την ανάγκη για 
συντονισμένη δράση σχετικά με το θέμα 
αυτό·

4. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής που αποσκοπεί στην εκτίμηση 
της πιθανότητας να βελτιωθεί η ένταξη της 
πρόληψης καταστροφών στα 
επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν 
εκπονηθεί για τη χρονική περίοδο 2007-
2013 και καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία που 
διατίθενται άμεσα για την πρόληψη 
κινδύνου, ώστε να αναληφθεί δράση σε 
αυτόν τον τομέα χωρίς χρονοτριβή κατά 
την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, την ανάγκη για 
συντονισμένη δράση σχετικά με το θέμα 
αυτό· θεωρεί, ως εκ τούτου, σημαντικό,
ως τμήμα μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
έτους εθελοντισμού 2011, να 
δημιουργηθούν συνθήκες που θα 
συμβάλουν στην τυποποίηση ή/και την 
ανάπτυξη συνεργασίας και ανταλλαγής 
εμπειριών μεταξύ των υπαρχουσών
εθνικών και περιφερειακών οργανώσεων 
εθελοντικής βοήθειας·

Or. de

Τροπολογία 23
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής που αποσκοπεί στην εκτίμηση 
της πιθανότητας να βελτιωθεί η ένταξη της 
πρόληψης καταστροφών στα 
επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν 
εκπονηθεί για τη χρονική περίοδο 2007-
2013 και καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία που 
διατίθενται άμεσα για την πρόληψη 
κινδύνου, ώστε να αναληφθεί δράση σε 
αυτόν τον τομέα χωρίς χρονοτριβή κατά 
την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, την ανάγκη για 
συντονισμένη δράση σχετικά με το θέμα 
αυτό·

4. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής που αποσκοπεί στην εκτίμηση 
της πιθανότητας να βελτιωθεί η ένταξη της 
πρόληψης καταστροφών στα 
επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν 
εκπονηθεί για τη χρονική περίοδο 2007-
2013 και καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία που 
διατίθενται άμεσα για την πρόληψη 
κινδύνου, ώστε να αναληφθεί δράση σε 
αυτόν τον τομέα χωρίς χρονοτριβή κατά 
την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, την ανάγκη για 
συντονισμένη δράση σχετικά με το θέμα 
αυτό· συνιστά, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού, να λάβει υπόψη η 
Επιτροπή την ανάγκη λήψης μέτρων
κοινοτικής χρηματοδότησης για την 
πρόληψη των καταστροφών τα οποία θα 
καλύπτουν όλους τους τομείς δράσης·

Or. ro

Τροπολογία 24
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. διαπιστώνει ότι η κλιματική αλλαγή 
επιδεινώνει σταδιακά τις φυσικές 
καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των 
πλημμυρών και των υδρολογικών 
καταστροφών, για τις οποίες είναι 
ουσιώδους σημασίας η επαρκής και καλά 
συντονισμένη πρόληψη· ζητεί να 
πραγματοποιηθεί έρευνα σε αυτούς τους
τομείς, καθώς και ανταλλαγή εμπειριών
μεταξύ του συνόλου των τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών παραγόντων
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που συμμετέχουν στον κύκλο διαχείρισης
καταστροφών, ούτως ώστε να εγκριθούν 
τα καλύτερα δυνατά μέτρα πρόληψης·

Or. en

Τροπολογία 25
Veronica Lope Fontagné και Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. προτρέπει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι τρέχουσες 
δημοσιονομικές πιέσεις που προκύπτουν 
εξαιτίας της κρίσης δεν θα οδηγήσουν σε 
μείωση των πόρων που διατίθενται στις 
υφιστάμενες πολιτικές για την πρόληψη 
των καταστροφών και, στο πλαίσιο της 
τρέχουσας αναθεώρησης του 
προϋπολογισμού, να αξιολογήσει 
προσεκτικά τυχόν κενά στον τομέα της 
πρόληψης και κατά πόσον καλύπτεται 
κάθε είδος καταστροφής από τα 
διαθέσιμα μέσα·

Or. es

Τροπολογία 26
Veronica Lope Fontagné και Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. εκτιμά ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας 
αναθεώρησης του προϋπολογισμού, η 
Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει κάθε 
δυνατότητα σχετικά με μέσα βελτίωσης
των υφιστάμενων συστημάτων πρόληψης 
των καταστροφών, 
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συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
χρησιμοποίησης των πόρων για την 
έγκαιρη προειδοποίηση και τη 
δορυφορικη παρακολούθηση που 
διατίθενται σήμερα με σκοπό την 
αξιολόγηση των κινδύνων ξηρασίας και 
ερημοποίησης που προκύπτουν εξαιτίας 
της κλιματικής αλλαγής·

Or. es

Τροπολογία 27
Veronica Lope Fontagné και Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. προτρέπει την Επιτροπή να μην ξεχνά 
ότι η βελτίωση της διαχείρισης και η
διατήρηση των δασικών εκτάσεων
αποτελεί βασική προτεραιότητά της στον 
τομέα της καταπολέμησης της 
κλιματικής αλλαγής· εκτιμά ότι η παροχή
μιας γνήσιας δασικής πολιτικής θα
συμβάλει σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο στην
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
αλλά και στην πρόληψη των φυσικών 
καταστροφών·

Or. es

Τροπολογία 28
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την άποψη ότι η 
χρηματοδότηση υποδομών από τα 

5. εκφράζει την άποψη ότι η 
χρηματοδότηση υποδομών από τα 
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διαρθρωτικά ταμεία στις προσεχείς 
περιόδους προγραμματισμού πρέπει να 
εξαρτηθεί από την εφαρμογή 
συγκεκριμένων μέτρων που να είναι 
σύμφωνα προς πρότυπα πρόληψης 
καταστροφών·

διαρθρωτικά ταμεία στις προσεχείς 
περιόδους προγραμματισμού πρέπει να 
συνδέεται με την προγενέστερη εφαρμογή 
συγκεκριμένων μέτρων που να είναι 
σύμφωνα προς πρότυπα πρόληψης 
καταστροφών·

Or. ro

Τροπολογία 29
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. υπογραμμίζει τη σημασία των μέτρων 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των 
πολιτών τόσο για την πρόληψη των 
καταστροφών όσο και για την αντίδρασή 
τους κατά τη διάρκεια και μετά την 
κρίση, και επισημαίνει την ανάγκη για 
περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την 
ευρωπαϊκή ενιαία τηλεφωνική γραμμή 
έκτακτης ανάγκης «112»·

Or. el

Τροπολογία 30
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προχωρήσει άμεσα σε καινούργια 
πρόταση με στόχο την περαιτέρω 
απλοποίηση των κανόνων διαχείρισης και 
την ενίσχυση της ευελιξίας του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της ΕΕ·

Or. el
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