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Τροπολογία 24
Younous Omarjee

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 25
Younous Omarjee

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η προστασία που πρέπει να 
εξασφαλιστεί με τον μηχανισμό πολιτικής 

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

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

Or. fr

Τροπολογία 26
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας 
συνιστά ορατή εκδήλωση της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης διασφαλίζοντας κατά 
πρακτικό και έγκαιρο τρόπο την πρόληψη 
και την ετοιμότητα σε σχέση με 
καταστροφές και την απόκριση σε μείζονες 
καταστροφές, υφιστάμενες ή 
επαπειλούμενες. Συνεπώς η παρούσα 
απόφαση δεν θα πρέπει να επηρεάσει τα 
αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις που 
έχουν τα κράτη μέλη δυνάμει διμερών ή 
πολυμερών συνθηκών, οι οποίες 
σχετίζονται με θέματα τα οποία 
καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, 
ούτε την ευθύνη των κρατών μελών να 
προστατεύουν τους πολίτες, το περιβάλλον

(4) Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας 
συνιστά ορατή εκδήλωση της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης διασφαλίζοντας κατά 
πρακτικό και έγκαιρο τρόπο τη συνεπή
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 
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και τις περιουσίες στο έδαφός τους. και τις περιουσίες στο έδαφός τους.

Or. en

Τροπολογία 27
Manfred Weber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο μηχανισμός θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής 
για δράσεις πρόληψης κινδύνων 
καταστροφών σε επίπεδο Ένωσης με 
γνώμονα την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας και ανθεκτικότητας έναντι 
καταστροφών μέσω της πρόληψης ή της 
μείωσης των επιπτώσεών τους, καθώς και 
μέσω της καλλιέργειας νοοτροπίας 
πρόληψης. Η ανάπτυξη σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων είναι ουσιώδους 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της διαχείρισης 
καταστροφών, καθώς διασυνδέει τις 
δράσεις πρόληψης κινδύνων, ετοιμότητας 
και αντιμετώπισης καταστροφών. Κατά 
συνέπεια, ο μηχανισμός θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα γενικό πλαίσιο για τη 
γνωστοποίηση και την εφαρμογή τους.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτείται υποβολή εθνικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων για την αποτελεσματική 
συνεργασία στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Το αίτημα για μονάδες παροχής 
βοήθειας μέσω του μηχανισμού θα υποβάλλεται μελλοντικά και μέσω του εκάστοτε κράτους 
μέλους. Το τελευταίο θα καθορίζει στο σχετικό αίτημα, για ποια πεδία εφαρμογής και σε ποιον 
βαθμό απαιτείται επικουρικό δυναμικό. Δεν αποτελεί καθήκον της Επιτροπής να προβαίνει σε 
έλεγχο ή να προσαρμόζει το αίτημα βάσει εθνικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων.
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Τροπολογία 28
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο μηχανισμός θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής 
για δράσεις πρόληψης κινδύνων 
καταστροφών σε επίπεδο Ένωσης με 
γνώμονα την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας και ανθεκτικότητας έναντι 
καταστροφών μέσω της πρόληψης ή της 
μείωσης των επιπτώσεών τους, καθώς και 
μέσω της καλλιέργειας νοοτροπίας 
πρόληψης. Η ανάπτυξη σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων είναι ουσιώδους 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της διαχείρισης καταστροφών, 
καθώς διασυνδέει τις δράσεις πρόληψης 
κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
καταστροφών. Κατά συνέπεια, ο 
μηχανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ένα γενικό πλαίσιο για τη γνωστοποίηση 
και την εφαρμογή τους.

(6) Ο μηχανισμός θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής 
για δράσεις πρόληψης κινδύνων 
καταστροφών σε επίπεδο Ένωσης με 
γνώμονα την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας και ανθεκτικότητας έναντι 
καταστροφών μέσω της πρόληψης ή της 
μείωσης των επιπτώσεών τους, καθώς και 
μέσω της καλλιέργειας νοοτροπίας 
πρόληψης. Η ανάπτυξη σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων είναι ουσιώδους 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της διαχείρισης καταστροφών, 
καθώς διασυνδέει τις δράσεις πρόληψης 
κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
καταστροφών. Κατά συνέπεια, ο 
μηχανισμός περιλαμβάνει ένα γενικό 
πλαίσιο για τη γνωστοποίηση και την 
εφαρμογή τους. Ο μηχανισμός θα πρέπει 
να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές 
προκειμένου να επιτευχθεί η συνοχή και η 
συγκρισιμότητα των διαφόρων σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 29
Luís Paulo Alves

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 

(6) Ο μηχανισμός θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής 
για δράσεις πρόληψης κινδύνων 
καταστροφών σε επίπεδο Ένωσης με 
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γνώμονα την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας και ανθεκτικότητας έναντι 
καταστροφών μέσω της πρόληψης ή της 
μείωσης των επιπτώσεών τους, καθώς και 
μέσω της καλλιέργειας νοοτροπίας 
πρόληψης. Η ανάπτυξη σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων είναι ουσιώδους 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της διαχείρισης καταστροφών, 
καθώς διασυνδέει τις δράσεις πρόληψης 
κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
καταστροφών. Κατά συνέπεια, ο 
μηχανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
γενικό πλαίσιο για τη γνωστοποίηση και 
την εφαρμογή τους.

γνώμονα την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας και ανθεκτικότητας έναντι 
καταστροφών μέσω της πρόληψης ή της 
μείωσης των επιπτώσεών τους, καθώς και 
μέσω της καλλιέργειας νοοτροπίας 
πρόληψης. Η ανάπτυξη σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων είναι ουσιώδους 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της διαχείρισης καταστροφών, 
καθώς διασυνδέει τις δράσεις πρόληψης 
κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
καταστροφών. Κατά συνέπεια, ο 
μηχανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
γενικό πλαίσιο για τη γνωστοποίηση και 
την εφαρμογή τους. Σε περίπτωση 
κινδύνων που απορρέουν από την αλλαγή 
του κλίματος, σημειώνεται ότι οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές παρέχουν 
εξαιρετικές φυσικές συνθήκες για την 
έρευνα στον τομέα αυτόν· η Ένωση θα 
πρέπει να επωφεληθεί από τις 
δυνατότητες έρευνας που παρέχουν οι εν 
λόγω περιοχές με στόχο τη διεύρυνση της 
συνολικής γνώσης της σε αυτό το κρίσιμο 
πεδίο. 

Or. pt

Τροπολογία 30
David Casa

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ένωση, συμβάλλοντας στην 
περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων 
ανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης, 
θα πρέπει να βοηθά τα κράτη μέλη να 
ελαχιστοποιούν το χρόνο αντίδρασης στις 
καταστροφές και το χρόνο προειδοποίησης 
των πολιτών της Ένωσης. Τα εν λόγω 
συστήματα θα πρέπει λαμβάνουν υπόψη 
και να αξιοποιούν τα υφιστάμενα και 
μελλοντικά συστήματα και πηγές 

(9) Οι προσπάθειες που καταβάλλει η
Ένωση, συμβάλλοντας στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των συστημάτων ανίχνευσης και 
έγκαιρης προειδοποίησης, αναμένεται να 
βοηθήσουν τα κράτη μέλη να 
ελαχιστοποιούν το χρόνο αντίδρασης στις 
καταστροφές και το χρόνο προειδοποίησης 
των πολιτών της Ένωσης. Τα εν λόγω 
συστήματα θα πρέπει λαμβάνουν υπόψη 
και να αξιοποιούν τα υφιστάμενα και 
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πληροφοριών. μελλοντικά συστήματα και πηγές 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 31
Iosif Matula

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ένωση, συμβάλλοντας στην 
περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων 
ανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης, 
θα πρέπει να βοηθά τα κράτη μέλη να 
ελαχιστοποιούν το χρόνο αντίδρασης στις 
καταστροφές και το χρόνο προειδοποίησης 
των πολιτών της Ένωσης. Τα εν λόγω 
συστήματα θα πρέπει λαμβάνουν υπόψη 
και να αξιοποιούν τα υφιστάμενα και 
μελλοντικά συστήματα και πηγές 
πληροφοριών.

(9) Η Ένωση, συμβάλλοντας στην 
περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων 
ανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης, 
θα πρέπει να βοηθά τα κράτη μέλη να 
ελαχιστοποιούν το χρόνο αντίδρασης στις 
καταστροφές και το χρόνο προειδοποίησης 
των πολιτών της Ένωσης. Τα εν λόγω 
συστήματα θα πρέπει λαμβάνουν υπόψη 
και να αξιοποιούν τα υφιστάμενα και 
μελλοντικά συστήματα και πηγές 
πληροφοριών· τονίζει τη σημασία της 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της 
Επιτροπής και των εθνικών υπηρεσιών 
πολιτικής προστασίας.

Or. ro

Τροπολογία 32
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο μηχανισμός θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής 
που θα επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση του 

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

επιπέδου ετοιμότητας των συστημάτων 
πολιτικής προστασίας, του προσωπικού 
τους και των πολιτών της Ένωσης. Το 
πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει 
προγράμματα εκπαίδευσης και δίκτυο 
κατάρτισης -σε επίπεδο Ένωσης αλλά 
κυρίως σε επίπεδο κρατών μελών- σε 
θέματα πρόληψης καταστροφών σε τοπικό 
επίπεδο, ετοιμότητας και απόκρισης, όπως 
ζητείται στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2008
σχετικά με τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για 
την κατάρτιση στον τομέα της διαχείρισης 
καταστροφών.

Or. de

Τροπολογία 33
Markus Pieper

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, 
από πόρους σε εθελοντική βάση, 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. de

Τροπολογία 34
Patrice Tirolien
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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, 
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. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να αποδίδεται στις 
δυνατότητες πολιτικής προστασίας των 
παραμεθόριων περιοχών και των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών των κρατών 
μελών.

Or. fr

Τροπολογία 35
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο μηχανισμός θα πρέπει να επιτρέπει 
την κινητοποίηση και να διευκολύνει το 
συντονισμό των επεμβάσεων παροχής 
βοήθειας. Η ενισχυμένη συνεργασία θα 
πρέπει να στηρίζεται σε δομή της Ένωσης 
που αποτελείται από ένα κέντρο 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, μία ευρωπαϊκή ικανότητα για 
την αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης με τη συγκέντρωση 
προκαθορισμένων ικανοτήτων των κρατών 
μελών που θα διατίθενται εθελοντικά, 

(13) Ο μηχανισμός θα πρέπει να επιτρέπει 
την κινητοποίηση και να διευκολύνει το 
συντονισμό των επεμβάσεων παροχής 
βοήθειας. Η ενισχυμένη συνεργασία θα 
πρέπει να στηρίζεται σε δομή της Ένωσης 
που αποτελείται από ένα κέντρο 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, με τη συγκέντρωση 
προκαθορισμένων ικανοτήτων των κρατών 
μελών που θα διατίθενται εθελοντικά, 
εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες, καθώς 
και από ένα κοινό σύστημα επικοινωνίας 
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εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες, καθώς 
και από ένα κοινό σύστημα επικοινωνίας 
και πληροφόρησης έκτακτης ανάγκης του 
οποίου τη διαχείριση θα εξασφαλίζει η 
Επιτροπή, καθώς και από σημεία επαφής 
στα κράτη μέλη. Η δομή αυτή θα πρέπει να 
εξασφαλίζει επίσης ένα πλαίσιο συλλογής 
έγκυρων πληροφοριών για τις καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, τη διάδοσή τους στα 
κράτη μέλη και την ανταλλαγή των 
διδαγμάτων που προκύπτουν από τις 
επεμβάσεις.

και πληροφόρησης έκτακτης ανάγκης του 
οποίου τη διαχείριση θα εξασφαλίζει η 
Επιτροπή, καθώς και από σημεία επαφής 
στα κράτη μέλη. Η δομή αυτή θα πρέπει να 
εξασφαλίζει επίσης ένα πλαίσιο συλλογής 
έγκυρων πληροφοριών για τις καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, τη διάδοσή τους στα 
κράτη μέλη και την ανταλλαγή των 
διδαγμάτων που προκύπτουν από τις 
επεμβάσεις.

Or. de

Τροπολογία 36
Petru Constantin Luhan

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) . Η ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει 
να στηρίζεται σε δομή της Ένωσης που 
αποτελείται από ένα κέντρο αντιμετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, μία 
ευρωπαϊκή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης με τη συγκέντρωση 
προκαθορισμένων ικανοτήτων των κρατών 
μελών που θα διατίθενται εθελοντικά, 
εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες, καθώς 
και από ένα κοινό σύστημα επικοινωνίας 
και πληροφόρησης έκτακτης ανάγκης του 
οποίου τη διαχείριση θα εξασφαλίζει η 
Επιτροπή, καθώς και από σημεία επαφής 
στα κράτη μέλη. Η δομή αυτή θα πρέπει να 
εξασφαλίζει επίσης ένα πλαίσιο συλλογής 
έγκυρων πληροφοριών για τις καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, τη διάδοσή τους στα 
κράτη μέλη και την ανταλλαγή των 
διδαγμάτων που προκύπτουν από τις 
επεμβάσεις.

(13) Η ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει 
να στηρίζεται σε δομή της Ένωσης που 
αποτελείται από ένα κέντρο αντιμετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, μία 
ευρωπαϊκή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης με τη συγκέντρωση 
προκαθορισμένων ικανοτήτων των κρατών 
μελών που θα διατίθενται εθελοντικά, 
εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες, καθώς 
και από ένα κοινό σύστημα επικοινωνίας 
και πληροφόρησης έκτακτης ανάγκης του 
οποίου τη διαχείριση θα εξασφαλίζει η 
Επιτροπή, καθώς και από σημεία επαφής 
στα κράτη μέλη. Η δομή αυτή θα πρέπει να 
εξασφαλίζει επίσης ένα πλαίσιο συλλογής 
έγκυρων πληροφοριών για τις καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, τη διάδοσή τους στα 
κράτη μέλη και την ανταλλαγή των 
διδαγμάτων που προκύπτουν από τις 
επεμβάσεις με την προώθηση 
παραδειγμάτων ορθής πρακτικής.



PE494.850v01-00 12/55 AM\912151EL.doc

EL

Or. ro

Τροπολογία 37
Iosif Matula

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) . Η ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει 
να στηρίζεται σε δομή της Ένωσης που 
αποτελείται από ένα κέντρο αντιμετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, μία 
ευρωπαϊκή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης με τη συγκέντρωση 
προκαθορισμένων ικανοτήτων των κρατών 
μελών που θα διατίθενται εθελοντικά, 
εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες, καθώς 
και από ένα κοινό σύστημα επικοινωνίας 
και πληροφόρησης έκτακτης ανάγκης του 
οποίου τη διαχείριση θα εξασφαλίζει η 
Επιτροπή, καθώς και από σημεία επαφής 
στα κράτη μέλη. Η δομή αυτή θα πρέπει να 
εξασφαλίζει επίσης ένα πλαίσιο συλλογής 
έγκυρων πληροφοριών για τις καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, τη διάδοσή τους στα 
κράτη μέλη και την ανταλλαγή των 
διδαγμάτων που προκύπτουν από τις 
επεμβάσεις.

(13) Η ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει 
να στηρίζεται σε δομή της Ένωσης που 
αποτελείται από ένα κέντρο αντιμετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, μία 
ευρωπαϊκή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης με τη συγκέντρωση 
προκαθορισμένων ικανοτήτων των κρατών 
μελών που θα διατίθενται εθελοντικά, 
εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες, καθώς 
και από ένα κοινό σύστημα επικοινωνίας 
και πληροφόρησης έκτακτης ανάγκης του 
οποίου τη διαχείριση θα εξασφαλίζει η 
Επιτροπή, καθώς και από σημεία επαφής 
στα κράτη μέλη. Η δομή αυτή θα πρέπει να 
εξασφαλίζει επίσης ένα πλαίσιο συλλογής 
έγκυρων πληροφοριών για τις καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, τη διάδοσή τους στα 
κράτη μέλη, την τυποποίηση των 
συστημάτων συναγερμού των κρατών 
μελών και την ανταλλαγή των διδαγμάτων 
που προκύπτουν από τις επεμβάσεις.

Or. ro

Τροπολογία 38
Iosif Matula

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο μηχανισμός θα πρέπει να επιτρέπει 
την κινητοποίηση και να διευκολύνει το 
συντονισμό των επεμβάσεων παροχής 
βοήθειας. Η ενισχυμένη συνεργασία θα 
πρέπει να στηρίζεται σε δομή της Ένωσης 
που αποτελείται από ένα κέντρο 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, μία ευρωπαϊκή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης με τη συγκέντρωση 
προκαθορισμένων ικανοτήτων των κρατών 
μελών που θα διατίθενται εθελοντικά, 
εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες, καθώς 
και από ένα κοινό σύστημα επικοινωνίας 
και πληροφόρησης έκτακτης ανάγκης του 
οποίου τη διαχείριση θα εξασφαλίζει η 
Επιτροπή, καθώς και από σημεία επαφής 
στα κράτη μέλη. Η δομή αυτή θα πρέπει να 
εξασφαλίζει επίσης ένα πλαίσιο συλλογής 
έγκυρων πληροφοριών για τις καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, τη διάδοσή τους στα 
κράτη μέλη και την ανταλλαγή των 
διδαγμάτων που προκύπτουν από τις 
επεμβάσεις.

(13) Ο μηχανισμός θα πρέπει να επιτρέπει 
την κινητοποίηση και να διευκολύνει το 
συντονισμό των επεμβάσεων παροχής 
βοήθειας. Η ενισχυμένη συνεργασία θα 
πρέπει να στηρίζεται σε δομή της Ένωσης 
που αποτελείται από ένα κέντρο 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, που θα είναι συντονισμένο με τις 
υφιστάμενες εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές δομές, μία ευρωπαϊκή ικανότητα 
για την αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης με τη συγκέντρωση 
προκαθορισμένων ικανοτήτων των κρατών 
μελών που θα διατίθενται εθελοντικά, 
εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες, καθώς 
και από ένα κοινό σύστημα επικοινωνίας 
και πληροφόρησης έκτακτης ανάγκης του 
οποίου τη διαχείριση θα εξασφαλίζει η 
Επιτροπή, καθώς και από σημεία επαφής 
στα κράτη μέλη. Η δομή αυτή θα πρέπει να 
εξασφαλίζει επίσης ένα πλαίσιο συλλογής 
έγκυρων πληροφοριών για τις καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, τη διάδοσή τους στα 
κράτη μέλη και την ανταλλαγή των 
διδαγμάτων που προκύπτουν από τις 
επεμβάσεις.

Or. ro

Τροπολογία 39
Markus Pieper

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 

(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 
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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.

τύπους καταστροφών, η χαρτογράφηση 
των βασικών υφιστάμενων ικανοτήτων που 
μπορούν να διατεθούν από τα κράτη μέλη 
και η εκπόνηση σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης. 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 σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο.

Or. de

Τροπολογία 40
Iosif Matula

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 

(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 
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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. 

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 όσον αφορά τον συντονισμό μεταξύ 
διασυνοριακών περιοχών, 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.

Or. ro

Τροπολογία 41
Petru Constantin Luhan

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
επιστηθεί σε περιφέρειες στα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ και σε απομακρυσμένες 
περιοχές, λόγω του αυξημένου κινδύνου 
φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών και του γεγονότος ότι η 
επέμβαση είναι πιο δύσκολη εκεί από ό, τι 
σε άλλες περιοχές, ενώ συχνά καθίσταται 
αναγκαία η παροχή βοήθειας από τρίτες 
χώρες.

Or. ro

Τροπολογία 42
Nuno Teixeira

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Θα πρέπει να βελτιωθεί η 
διαθεσιμότητα επαρκών μεταφορικών 
μέσων για να ενισχυθεί η ανάπτυξη της 
ικανότητας ταχείας αντίδρασης σε επίπεδο 
Ένωσης. Η Ένωση θα πρέπει να 
υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών 
διευκολύνοντας την ομαδοποίηση των 
μεταφορικών πόρων των κρατών μελών 
και συμβάλλοντας, όπου απαιτείται, στη 
χρηματοδότηση πρόσθετων μεταφορικών 
μέσων βάσει ορισμένων κριτηρίων. 

(16) Θα πρέπει να βελτιωθούν η 
διαθεσιμότητα και η ταχύτητα των
επαρκών μεταφορικών μέσων για να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη της ικανότητας 
ταχείας αντίδρασης σε επίπεδο Ένωσης. Η 
Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει και να 
συμπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών 
μελών διευκολύνοντας την ομαδοποίηση 
των μεταφορικών πόρων των κρατών 
μελών και συμβάλλοντας, όπου απαιτείται, 
στη χρηματοδότηση πρόσθετων 
μεταφορικών μέσων βάσει ορισμένων 
κριτηρίων.

Or. pt

Τροπολογία 43
Petru Constantin Luhan

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16)  Θα πρέπει να βελτιωθεί η 
διαθεσιμότητα επαρκών μεταφορικών 
μέσων για να ενισχυθεί η ανάπτυξη της 
ικανότητας ταχείας αντίδρασης σε επίπεδο 
Ένωσης. Η Ένωση θα πρέπει να 
υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών 
διευκολύνοντας την ομαδοποίηση των 
μεταφορικών πόρων των κρατών μελών 
και συμβάλλοντας, όπου απαιτείται, στη 
χρηματοδότηση πρόσθετων μεταφορικών 
μέσων βάσει ορισμένων κριτηρίων.

(16) Θα πρέπει να βελτιωθεί η 
προσβασιμότητα των μεταφορών σε όλες 
τις περιφέρειες της ΕΕ και η
διαθεσιμότητα επαρκών μεταφορικών 
μέσων για να ενισχυθεί η ανάπτυξη της 
ικανότητας ταχείας αντίδρασης σε επίπεδο 
Ένωσης. Η Ένωση θα πρέπει να 
υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών 
διευκολύνοντας την ομαδοποίηση των 
μεταφορικών πόρων των κρατών μελών 
και συμβάλλοντας, όπου απαιτείται, στη 
χρηματοδότηση πρόσθετων μεταφορικών 
μέσων βάσει ορισμένων κριτηρίων. 

Or. ro
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Τροπολογία 44
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Θα πρέπει να βελτιωθεί η 
διαθεσιμότητα επαρκών μεταφορικών 
μέσων για να ενισχυθεί η ανάπτυξη της 
ικανότητας ταχείας αντίδρασης σε επίπεδο 
Ένωσης. Η Ένωση θα πρέπει να 
υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών 
διευκολύνοντας την ομαδοποίηση των 
μεταφορικών πόρων των κρατών μελών 
και συμβάλλοντας, όπου απαιτείται, στη 
χρηματοδότηση πρόσθετων μεταφορικών 
μέσων βάσει ορισμένων κριτηρίων.

(16) Θα πρέπει να βελτιωθεί η 
διαθεσιμότητα επαρκών μεταφορικών 
μέσων για να ενισχυθεί η ανάπτυξη της 
ικανότητας ταχείας αντίδρασης σε επίπεδο 
Ένωσης. Η Ένωση θα πρέπει να 
υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών 
διευκολύνοντας την ομαδοποίηση των 
μεταφορικών πόρων των κρατών μελών.

Or. de

Τροπολογία 45
Iosif Matula

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι επεμβάσεις παροχής βοήθειας θα 
πρέπει να αποτελούν αντικείμενο πλήρους 
συντονισμού στο εκάστοτε πεδίο δράσης 
ώστε να μεγιστοποιείται η 
αποτελεσματικότητα και να διασφαλίζεται 
η πρόσβαση σε χειμαζόμενους 
πληθυσμούς. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρέχει κατάλληλη υλικοτεχνική στήριξη 
στις ομάδες εμπειρογνωμόνων που 
αποστέλλει επιτόπου.

(17) Οι επεμβάσεις παροχής βοήθειας θα 
πρέπει να αποτελούν αντικείμενο πλήρους 
συντονισμού στο εκάστοτε πεδίο δράσης 
ώστε να μεγιστοποιείται η 
αποτελεσματικότητα και να διασφαλίζεται 
η πρόσβαση σε χειμαζόμενους 
πληθυσμούς. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρέχει κατάλληλη υλικοτεχνική στήριξη 
στις ομάδες εμπειρογνωμόνων που 
αποστέλλει επιτόπου και στη 
χρησιμοποίηση της υλικοτεχνικής 
υποστήριξης από τις ομάδες εθελοντών 
ως απόκριση σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης σε απομονωμένες ή απρόσιτες 
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τοποθεσίες.

Or. ro

Τροπολογία 46
Nuno Teixeira

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Η παροχή βοήθειας και η στήριξη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα 
πρόληψης καταστροφών, ετοιμότητας 
και απόκρισης έχει ιδιαίτερη σημασία σε 
απομονωμένες ή περισσότερο 
απομακρυσμένες περιοχές που 
αντιμετωπίζουν μόνιμες δυσκολίες όσον 
αφορά την προσβασιμότητα και τους 
διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικούς 
πόρους, είναι περισσότερο εκτεθειμένες 
στον κίνδυνο φυσικών καταστροφών και 
όπου οι συνέπειες τέτοιων καταστροφών 
έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο, όπως 
συμβαίνει με τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές.

Or. pt

Τροπολογία 47
Patrice Tirolien

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Λόγω της ιδιαίτερης 
γεωστρατηγικής θέσης τους, η οποία 
καθορίζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2004 με τίτλο 
«Μια ενισχυμένη εταιρική σχέση για τις 
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υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες», και 
της έκθεσης του Michel Barnier με τίτλο 
«Europe AID» η οποία δημοσιεύθηκε τον 
Ιανουάριο του 2006, οι εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες θα πρέπει να 
αναφέρονται σαφώς στα σχέδια 
διαχείρισης κινδύνων των κρατών μελών 
και να ευνοούνται ως προς τη χρήση των 
μονάδων που αποσκοπούν στην 
προετοιμασία και τον συντονισμό των 
επεμβάσεων στο γεωγραφικό περιβάλλον 
τους.

Or. fr

Τροπολογία 48
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Οσάκις κρίνεται 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 και 
τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη 
χρησιμοποίηση των στρατιωτικών πόρων 
και της πολιτικής προστασίας σε 
περίπτωση καταστροφής» των 
Ηνωμένων Εθνών (Κατευθυντήριες 
γραμμές του Όσλο του 2007), προκειμένου 
να διατίθενται στο μηχανισμό ικανότητες 
σχετικά με την προστασία άμαχων 
πληθυσμών.

Or. en
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Τροπολογία 49
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ο στόχος της παρούσας απόφασης 
δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη, και συνεπώς μπορεί, λόγω 
της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της 
προτεινόμενης δράσης, να επιτευχθεί 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, 
λαμβανομένου υπόψη του οφέλους που 
προκύπτει από τη λειτουργία του 
μηχανισμού, λόγω μείωσης των 
απωλειών ανθρώπινων ζωών και των 
ζημιών. Σε περίπτωση που μια μείζων 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης υπερβαίνει 
τις ικανότητες επέμβασης του πληγέντος 
κράτους μέλους, το εν λόγω κράτος θα 
πρέπει να μπορεί να ζητήσει από τον 
μηχανισμό να συμπληρώσει τους πόρους 
πολιτικής προστασίας και τους λοιπούς 
πόρους αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης που διαθέτει το ίδιο. 
Κατά συνέπεια, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου 
αυτού.

(22) Σε περίπτωση που μια μείζων 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης υπερβαίνει 
τις ικανότητες επέμβασης του πληγέντος 
κράτους μέλους, το εν λόγω κράτος θα 
πρέπει να μπορεί να ζητήσει από τον 
μηχανισμό να συμπληρώσει τους πόρους 
πολιτικής προστασίας και τους λοιπούς 
πόρους αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης που διαθέτει το ίδιο. 
Κατά συνέπεια, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου 
αυτού.

Or. de

Τροπολογία 50
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 51
Giommaria Uggias

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 52
Younous Omarjee
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 53
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η παρέμβαση της Ένωσης ενισχύει την 
ικανότητα πρόληψης, ετοιμότητας και 
απόκρισης των κρατών μελών σε 
περίπτωση μειζόνων καταστροφών 
ελαχιστοποιώντας έτσι τις ανθρώπινες και 
υλικές απώλειες.

Or. de
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Τροπολογία 54
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 55
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 56
Giommaria Uggias

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 57
Younous Omarjee

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η παρούσα απόφαση λαμβάνει υπόψη 
τις ειδικές ανάγκες των απομονωμένων, 
των εξόχως απόκεντρων, των 
διασυνοριακών και άλλων περιοχών ή 
νήσων της Ένωσης σε περίπτωση 
καταστροφής. Στις εν λόγω περιοχές, 
μπορεί να είναι απαραίτητη η εφαρμογή 
ολοκληρωμένης προσέγγισης ανά 
θαλάσσια λεκάνη προκειμένου να 
επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές 
συνέργειες.

Or. fr
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Τροπολογία 58
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας 
από καταστροφές μέσω της πρόληψης ή 
της μείωσης των επιπτώσεών τους, καθώς 
και μέσω της καλλιέργειας νοοτροπίας 
πρόληψης·

α) επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας 
από καταστροφές μέσω της πρόληψης ή 
της μείωσης των επιπτώσεών τους, μέσω 
της καλλιέργειας νοοτροπίας πρόληψης,
καθώς και μέσω της βελτίωσης της 
συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών 
πολιτικής προστασίας και λοιπών 
αρμόδιων υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 59
Νίκος Χρυσόγελος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
βελτίωσης της απόκρισης σε καταστροφές 
η οποία θα μετράται βάσει της ταχύτητας 
και του βαθμού συντονισμού των 
παρεμβάσεων δυνάμει του μηχανισμού και 
της καταλληλότητας της βοήθειας που 
παρέχεται για την κάλυψη των επιτόπιων 
αναγκών .

γ) την πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
βελτίωσης της απόκρισης σε καταστροφές 
η οποία θα μετράται βάσει της ταχύτητας 
και του βαθμού συντονισμού των 
παρεμβάσεων και των υπηρεσιών δυνάμει 
του μηχανισμού και της καταλληλότητας 
της βοήθειας που παρέχεται για την 
κάλυψη των επιτόπιων αναγκών.

Or. en

Τροπολογία 60
Giommaria Uggias

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 61
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. «μείζων καταστροφή»: ένα στοιχειώδες 
γεγονός το οποίο, εξαιτίας της 
εξαιρετικής κλίμακάς του, αποτελεί ήδη 
κίνδυνο για τη ζωή και τις περιουσίες ή 
αποτελεί επικείμενο κίνδυνο, και για την 
αντιμετώπιση του οποίου δεν επαρκούν οι 
οικείες δυνάμεις του κράτους μέλους που 
επλήγη από αυτό, κάτι που μπορεί να 
οδηγήσει σε έκκληση για βοήθεια δυνάμει 
του μηχανισμού·

Or. de

Τροπολογία 62
Giommaria Uggias

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 63
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «αντίδραση» ή «απόκριση»: κάθε δράση 
που αναλαμβάνεται δυνάμει του 
μηχανισμού κατά τη διάρκεια ή ύστερα 
από μείζονα καταστροφή για την 
αντιμετώπιση των άμεσων δυσμενών 
συνεπειών της·

3. «αντίδραση» ή «απόκριση»: κάθε δράση
που αναλαμβάνεται δυνάμει του 
μηχανισμού κατά τη διάρκεια ή ύστερα 
από μείζονα καταστροφή για την 
αντιμετώπιση των άμεσων δυσμενών 
συνεπειών της με βιώσιμο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 64
Giommaria Uggias

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «αντίδραση» ή «απόκριση»: κάθε δράση 
που αναλαμβάνεται δυνάμει του 
μηχανισμού κατά τη διάρκεια ή ύστερα 
από μείζονα καταστροφή για την 
αντιμετώπιση των άμεσων δυσμενών 
συνεπειών της·

3. «αντίδραση» ή «απόκριση»: κάθε δράση 
που αναλαμβάνεται δυνάμει του 
μηχανισμού κατά τη διάρκεια ή ύστερα 
από καταστροφή ή μείζονα καταστροφή 
για την αντιμετώπιση των άμεσων 
δυσμενών συνεπειών της·

Or. it

Τροπολογία 65
Markus Pieper
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «μονάδα»: αυτάρκης και αυτόνομη 
οργάνωση ικανοτήτων των κρατών μελών 
ή κινητή επιχειρησιακή ομάδα των κρατών 
μελών σύμφωνα με προκαθορισμένα 
καθήκοντα και ανάγκες που αποτελείται 
από συνδυασμό ανθρώπινων και υλικών 
πόρων και προσδιορίζεται βάσει της 
ικανότητας επέμβασης ή του καθήκοντος 
(των καθηκόντων) που δύναται να 
αναλάβει·

7. «μονάδα»: αυτάρκης και αυτόνομη 
οργάνωση ικανοτήτων των κρατών μελών 
σε εθελοντική βάση ή κινητή 
επιχειρησιακή ομάδα των κρατών μελών 
σύμφωνα με προκαθορισμένα καθήκοντα 
και ανάγκες που αποτελείται από 
συνδυασμό ανθρώπινων και υλικών πόρων 
και προσδιορίζεται βάσει της ικανότητας 
επέμβασης ή του καθήκοντος (των 
καθηκόντων) που δύναται να αναλάβει·

Or. de

Τροπολογία 66
Manfred Weber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτείται υποβολή εθνικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων για την αποτελεσματική 
συνεργασία στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Το αίτημα για μονάδες παροχής 
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βοήθειας μέσω του μηχανισμού θα υποβάλλεται μελλοντικά και μέσω του εκάστοτε κράτους 
μέλους. Το τελευταίο θα καθορίζει στο σχετικό αίτημα, για ποια πεδία εφαρμογής και σε ποιον 
βαθμό απαιτείται επικουρικό δυναμικό. Δεν αποτελεί καθήκον της Επιτροπής να προβαίνει σε 
έλεγχο ή να προσαρμόζει το αίτημα βάσει εθνικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων.

Τροπολογία 67
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 68
Iosif Matula

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – 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 συνεργασίας και της 
ανταλλαγής γνώσεων, βέλτιστων 
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πρακτικών και πληροφοριών·

Or. ro

Τροπολογία 69
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – 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,
τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και 
μεταξύ κρατών μελών σε 
μακροπεριφερειακό ή υποπεριφερειακό 
επίπεδο, όπου τα εδάφη αντιμετωπίζουν 
παρόμοιους κινδύνους καταστροφών·

Or. en

Τροπολογία 70
Manfred Weber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεν απαιτείται υποβολή εθνικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων για την αποτελεσματική 
συνεργασία στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Το αίτημα για μονάδες παροχής 
βοήθειας μέσω του μηχανισμού θα υποβάλλεται μελλοντικά και μέσω του εκάστοτε κράτους 
μέλους. Το τελευταίο θα καθορίζει στο σχετικό αίτημα, για ποια πεδία εφαρμογής και σε ποιον 
βαθμό απαιτείται επικουρικό δυναμικό. Δεν αποτελεί καθήκον της Επιτροπής να προβαίνει σε 
έλεγχο ή να προσαρμόζει το αίτημα βάσει εθνικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων.

Τροπολογία 71
Iosif Matula

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 72
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 73
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ενισχύει την ευαισθητοποίηση για τη 
σημασία της πρόληψης κινδύνων και 
στηρίζει τα κράτη μέλη στους τομείς της 
ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της 
ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης του 
κοινού·

ε) ενισχύει την ευαισθητοποίηση για τη 
σημασία της πρόληψης κινδύνων και 
στηρίζει τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές στους 
τομείς της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης 
και της ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης 
του κοινού·

Or. en

Τροπολογία 74
Iosif Matula

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ενισχύει την ευαισθητοποίηση για τη 
σημασία της πρόληψης κινδύνων και 
στηρίζει τα κράτη μέλη στους τομείς της 
ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της 
ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης του 
κοινού·

ε) ενισχύει την ευαισθητοποίηση για τη 
σημασία της πρόληψης κινδύνων και 
στηρίζει τα κράτη μέλη στους τομείς της 
ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της 
ενίσχυσης της ευαισθησίας και της 
ευαισθητοποίησης του κοινού·

Or. ro

Τροπολογία 75
Νίκος Χρυσόγελος
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) προωθεί τη χρήση των κονδυλίων 
της Ένωσης για βιώσιμη πρόληψη 
καταστροφών και ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες να 
εκμεταλλεύονται τις εν λόγω ευκαιρίες 
χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 76
Younous Omarjee

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) λαμβάνει υπόψη τον ιδιαιτέρως 
ευάλωτο χαρακτήρα των περιοχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της 
Συνθήκης.

Or. fr

Τροπολογία 77
Manfred Weber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Σχέδια διαχείρισης κινδύνων
1. Με γνώμονα τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής συνεργασίας στους 
κόλπους του μηχανισμού, τα κράτη μέλη 
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κοινοποιούν στην Επιτροπή τα οικεία 
σχέδια διαχείρισης κινδύνων.
2. Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
λαμβάνουν υπόψη τις αντίστοιχες εθνικές 
και άλλες συναφείς εκτιμήσεις κινδύνου 
και είναι συμβατά με άλλα συναφή σχέδια 
που ισχύουν στο εκάστοτε κράτος μέλος.
3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν το αργότερο 
έως τα τέλη του 2016 για την 
οριστικοποίηση των οικείων σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων και για την 
κοινοποίηση στην Επιτροπή της πλέον 
πρόσφατης μορφής τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτείται υποβολή εθνικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων για την αποτελεσματική 
συνεργασία στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Το αίτημα για μονάδες παροχής 
βοήθειας μέσω του μηχανισμού θα υποβάλλεται μελλοντικά και μέσω του εκάστοτε κράτους 
μέλους. Το τελευταίο θα καθορίζει στο σχετικό αίτημα, για ποια πεδία εφαρμογής και σε ποιον 
βαθμό απαιτείται επικουρικό δυναμικό. Δεν αποτελεί καθήκον της Επιτροπής να προβαίνει σε 
έλεγχο ή να προσαρμόζει το αίτημα βάσει εθνικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων.

Τροπολογία 78
Oldřich Vlasák

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με γνώμονα τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής και συνεκτικής 
προσέγγισης της πρόληψης καταστροφών 
και της ετοιμότητας μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών στους κόλπους του 
μηχανισμού της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής τα 
σχετικά μη ευαίσθητα στοιχεία των 
οικείων εκτιμήσεων κινδύνων και τα 
οικεία σχέδια διαχείρισης κινδύνων το 
αργότερο έως το 2016.
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Or. en

Τροπολογία 79
Luís Paulo Alves

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με γνώμονα τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής συνεργασίας στους 
κόλπους του μηχανισμού, τα κράτη μέλη, 
μετά από διαβούλευση με τις οικείες 
αρμόδιες δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών,
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα οικεία 
σχέδια διαχείρισης κινδύνων. Πρέπει να 
δοθεί έμφαση στη βοήθεια που παρέχεται 
σε εξόχως απόκεντρες, νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές, που 
συχνά δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, 
ώστε να αποκρίνονται σύντομα σε 
καταστροφές.

Or. pt

Τροπολογία 80
Oldřich Vlasák

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
λαμβάνουν υπόψη τις αντίστοιχες εθνικές 
και άλλες συναφείς εκτιμήσεις κινδύνου 
και είναι συμβατά με άλλα συναφή σχέδια 
που ισχύουν στο εκάστοτε κράτος μέλος.

2. Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους 
μειζόνων φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών που αναλύονται στις
αντίστοιχες εθνικές και άλλες συναφείς 
εκτιμήσεις κινδύνου σε εθνικό ή σε 
ενδεδειγμένο υποεθνικό επίπεδο και είναι 
συμβατά με άλλα συναφή σχέδια στο 
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κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 81
Younous Omarjee

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
λαμβάνουν υπόψη τις αντίστοιχες εθνικές 
και άλλες συναφείς εκτιμήσεις κινδύνου 
και είναι συμβατά με άλλα συναφή σχέδια 
που ισχύουν στο εκάστοτε κράτος μέλος.

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

Or. fr

Τροπολογία 82
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
λαμβάνουν υπόψη τις αντίστοιχες εθνικές 
και άλλες συναφείς εκτιμήσεις κινδύνου 
και είναι συμβατά με άλλα συναφή σχέδια 
που ισχύουν στο εκάστοτε κράτος μέλος.

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

Or. en

Τροπολογία 83
Iosif Matula
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
λαμβάνουν υπόψη τις αντίστοιχες εθνικές 
και άλλες συναφείς εκτιμήσεις κινδύνου 
και είναι συμβατά με άλλα συναφή σχέδια 
που ισχύουν στο εκάστοτε κράτος μέλος.

2. Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
λαμβάνουν υπόψη τις αντίστοιχες εθνικές 
και άλλες συναφείς εκτιμήσεις κινδύνου 
και είναι συμβατά με άλλα συναφή σχέδια 
που ισχύουν στο εκάστοτε κράτος μέλος. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν 
στρατηγική για τον συντονισμό του 
σχεδιασμού διαχείρισης κινδύνων σε 
διασυνοριακές περιοχές.
       

Or. ro

Τροπολογία 84
Giommaria Uggias

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. με σκοπό να διασφαλιστεί ότι όλοι οι 
δημόσιοι φορείς που εμπλέκονται στην 
περιβαλλοντική προστασία συμμετέχουν 
αποτελεσματικά, τα κράτη μέλη οφείλουν 
να θεσπίσουν, σε υποχρεωτική βάση, σε 
κάθε γενικό ή συγκεκριμένο, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επιχειρησιακό 
προγραμματισμό, ένα συγκεκριμένο 
στοιχείο και τίτλο δαπάνης καλούμενο 
«δαπάνες για την πρόληψη φυσικών 
φαινομένων και καταστροφών»· η 
Επιτροπή στηρίζει τις ανάγκες 
αναδιαμόρφωσης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη στον εν λόγω τομέα·

Or. it
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Τροπολογία 85
Oldřich Vlasák

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 86
Younous Omarjee

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 87
Iosif Matula

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συμβολή στην ανάπτυξη συστημάτων 
ανίχνευσης, έγκαιρης προειδοποίησης και 
συναγερμού για καταστροφές, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η ταχεία 
αντίδραση και να προωθηθούν οι 
διασυνδέσεις τους και η σύνδεσή τους με 
το KAKEA και το ΚΣΕΠΕΑ. Τα 
συστήματα αυτά λαμβάνουν υπόψη και 
αξιοποιούν τις υπάρχουσες και 
μελλοντικές πληροφορίες και τις πηγές, 
καθώς και τα συστήματα παρακολούθησης 
και ανίχνευσης·

γ) συμβολή στην ανάπτυξη συστημάτων 
ανίχνευσης, έγκαιρης προειδοποίησης και 
συναγερμού για καταστροφές και στην
τυποποίηση κώδικα συναγερμού, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η ταχεία 
αντίδραση και να προωθηθούν οι 
διασυνδέσεις τους και η σύνδεσή τους με 
το KAKEA και το ΚΣΕΠΕΑ. Τα 
συστήματα αυτά λαμβάνουν υπόψη και 
αξιοποιούν τις υπάρχουσες και 
μελλοντικές πληροφορίες και τις πηγές, 
καθώς και τα συστήματα παρακολούθησης 
και ανίχνευσης·

Or. ro

Τροπολογία 88
Nuno Teixeira

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

την εκτίμηση των αναγκών σε κράτος που 
έχει ζητήσει βοήθεια,

την εκτίμηση των αναγκών σε κράτος ή 
περιφέρεια που έχει ζητήσει βοήθεια,

Or. pt

Τροπολογία 89
Nuno Teixeira

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τη διευκόλυνση, εν ανάγκη, του επιτόπου 
συντονισμού των επιχειρήσεων παροχής 

τη διευκόλυνση, εν ανάγκη, του επιτόπου 
συντονισμού των επιχειρήσεων παροχής 



PE494.850v01-00 40/55 AM\912151EL.doc

EL

βοήθειας έκτακτης ανάγκης και, οσάκις 
απαιτείται και ενδείκνυται, την 
εξασφάλιση της επαφής με τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους που ζήτησε βοήθεια,

βοήθειας έκτακτης ανάγκης και, οσάκις 
απαιτείται και ενδείκνυται, την 
εξασφάλιση της επαφής με τις αρμόδιες 
εθνικές ή περιφερειακές αρχές του 
κράτους που ζήτησε βοήθεια,

Or. pt

Τροπολογία 90
Iosif Matula

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δημιουργία και διατήρηση ικανότητας 
παροχής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
βοήθειας σε ομάδες εμπειρογνωμόνων, 
μονάδες και λοιπές ικανότητες απόκρισης 
που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του 
μηχανισμού, καθώς και σε άλλους 
παράγοντες που δραστηριοποιούνται 
επιτόπου·

ε) δημιουργία και διατήρηση ικανότητας 
παροχής υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
βοήθειας σε ομάδες εμπειρογνωμόνων, 
μονάδες και λοιπές ικανότητες απόκρισης 
που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του 
μηχανισμού, καθώς και σε άλλους 
παράγοντες που δραστηριοποιούνται 
επιτόπου και σε ομάδες εθελοντών σε 
απομονωμένες ή απρόσιτες περιοχές·

Or. ro

Τροπολογία 91
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στήριξη των κρατών μελών όσον 
αφορά την προεγκατάσταση μέσων 
παρέμβασης έκτακτης ανάγκης στα κέντρα 
υλικοτεχνικής υποστήριξης εντός της 
Ένωσης·

στ) υλικοτεχνική στήριξη των κρατών 
μελών όσον αφορά την προεγκατάσταση 
μέσων παρέμβασης έκτακτης ανάγκης στα 
κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης εντός 
της Ένωσης·
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Or. de

Τροπολογία 92
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι μονάδες αποτελούνται από τους πόρους 
ενός ή περισσότερων κρατών μελών.

Οι μονάδες αποτελούνται από τους πόρους 
ενός ή περισσότερων κρατών μελών που 
διατίθενται σε εθελοντική βάση.

Or. de

Τροπολογία 93
Manfred Weber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, αναπτύσσει σενάρια αναφοράς για 
καταστροφές εντός και εκτός της Ένωσης,
λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια 
διαχείρισης κινδύνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 6·

α) η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, αναπτύσσει σενάρια αναφοράς για 
καταστροφές εντός και εκτός της Ένωσης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτείται υποβολή εθνικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων για την αποτελεσματική 
συνεργασία στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Το αίτημα για μονάδες παροχής 
βοήθειας μέσω του μηχανισμού θα υποβάλλεται μελλοντικά και μέσω του εκάστοτε κράτους 
μέλους. Το τελευταίο θα καθορίζει στο σχετικό αίτημα, για ποια πεδία εφαρμογής και σε ποιον 
βαθμό απαιτείται επικουρικό δυναμικό. Δεν αποτελεί καθήκον της Επιτροπής να προβαίνει σε 
έλεγχο ή να προσαρμόζει το αίτημα βάσει εθνικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων.
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Τροπολογία 94
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα κράτη μέλη προσδιορίζουν και 
χαρτογραφούν τις βασικές υφιστάμενες 
ικανότητες που θα μπορούσαν να 
διατεθούν για την αντιμετώπιση των 
σεναρίων αυτών στο πλαίσιο του 
μηχανισμού και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή·

β) τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις 
οικείες περιφέρειες, προσδιορίζουν και 
χαρτογραφούν τις βασικές υφιστάμενες 
ικανότητες που θα μπορούσαν να 
διατεθούν για την αντιμετώπιση των 
σεναρίων αυτών στο πλαίσιο του 
μηχανισμού και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 95
Patrice Tirolien

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν και διασφαλίζουν 
συνέργειες μεταξύ της βοήθειας σε είδος 
και της βοήθειας που παρέχουν οι 
ανθρωπιστικές χρηματοδοτήσεις της 
Ένωσης και των κρατών μελών κατά τον 
σχεδιασμό επιχειρήσεων αντιμετώπισης 
καταστροφών εκτός της Ένωσης, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες όταν τα εν λόγω 
σχέδια πρόκειται να υλοποιηθούν σε 
αυτές.

Or. fr

Τροπολογία 96
Markus Pieper
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 97
Oldřich Vlasák

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, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, καθορίζει απαιτήσεις 
ποιότητας για τις ικανότητες που 
διαθέτουν τα κράτη μέλη στην ευρωπαϊκή 
ικανότητα για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Τα κράτη 
μέλη είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της 
ποιότητάς τους.

Or. en

Τροπολογία 98
Oldřich Vlasák

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει και διαχειρίζεται 
διαδικασία πιστοποίησης και καταχώρισης 
των ικανοτήτων που διαθέτουν τα κράτη 
μέλη στην ευρωπαϊκή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης.

4. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, θεσπίζει και διαχειρίζεται 
διαδικασία πιστοποίησης και καταχώρισης 
των ικανοτήτων που διαθέτουν τα κράτη 
μέλη στην ευρωπαϊκή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
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ανάγκης.

Or. en

Τροπολογία 99
Oldřich Vlasák

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης των 
ικανοτήτων, οι τελευταίες παραμένουν 
υπό τις εντολές και τις οδηγίες των 
κρατών μελών. Ο συντονισμός των 
διαφόρων ικανοτήτων γίνεται από την 
Επιτροπή μέσω του KAKEA. Οι 
ικανότητες παραμένουν στη διάθεση των 
κρατών μελών για εθνικούς σκοπούς όταν 
δεν χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις στο 
πλαίσιο του μηχανισμού.

7. Οι ικανότητες απόκρισης που 
διαθέτουν τα κράτη μέλη στην 
ευρωπαϊκή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης παραμένουν ανά πάσα στιγμή
στη διάθεση των κρατών μελών για 
εθνικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 100
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 101
Petru Constantin Luhan
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) παρέχοντας βοήθεια στα κράτη μέλη 
για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε 
περιφέρειες που κινδυνεύουν περισσότερο 
να βρεθούν σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης.

Or. ro

Τροπολογία 102
Iosif Matula

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εκπονεί πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
αναπτύσσει δίκτυο κατάρτισης για το 
προσωπικό πολιτικής προστασίας και 
διαχείρισης λοιπών καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης σε θέματα πρόληψης 
καταστροφών, ετοιμότητας και απόκρισης, 
με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού, 
της συμβατότητας και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
μονάδων και των λοιπών ικανοτήτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 8, 9, και 11, και 
βελτιώνοντας την ικανότητα των 
εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 στοιχείο δ). Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει κοινά μαθήματα, ασκήσεις 
και σύστημα ανταλλαγών 
εμπειρογνωμόνων με το οποίο 
εξασφαλίζεται η απόσπαση προσωπικού σε 
άλλα κράτη μέλη·

α) εκπονεί πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
αναπτύσσει δίκτυο κατάρτισης για το 
προσωπικό πολιτικής προστασίας και 
διαχείρισης λοιπών καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, σε θέματα πρόληψης 
καταστροφών, ετοιμότητας και απόκρισης, 
με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού, 
της συμβατότητας και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
μονάδων και των λοιπών ικανοτήτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 8, 9, και 11, και 
βελτιώνοντας την ικανότητα των 
εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 στοιχείο δ). Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει κοινά μαθήματα, ασκήσεις 
και σύστημα ανταλλαγών 
εμπειρογνωμόνων με το οποίο 
εξασφαλίζεται η απόσπαση προσωπικού σε 
άλλα κράτη μέλη·

Or. ro
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Τροπολογία 103
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα 
συμφέροντα των κρατών μελών σε 
μακροπεριφερειακό ή υποπεριφερειακό 
επίπεδο, όπου τα εδάφη αντιμετωπίζουν 
παρόμοιους κινδύνους καταστροφών·

Or. en

Τροπολογία 104
Νίκος Χρυσόγελος

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 εντός και εκτός της Ένωσης, 
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·

Or. en

Τροπολογία 105
Markus Pieper
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης για 
την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 400
000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

Or. de

Τροπολογία 106
Karin Kadenbach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης για 
την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 513 
000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα δημοσιονομικά μέσα για 
επιχειρήσεις τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ 
θα καθορίζονται/ρυθμίζονται ανάλογα με 
τις ανάγκες.

Or. en

Τροπολογία 107
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

Το ποσό των 200.000.000 EUR σε 
τρέχουσες τιμές προέρχεται από τον τομέα 
3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια» του 
δημοσιονομικού πλαισίου, το δε ποσό των 
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237.000.000 EUR σε τρέχουσες τιμές από 
τον τομέα 4 «Η ΕΕ ως παγκόσμιος 
παράγων».

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

Or. de

Τροπολογία 108
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενημέρωση του κοινού, εκπαίδευση, 
ευαισθητοποίηση και συναφείς δράσεις 
διάδοσης που αποβλέπουν στην 
ελαχιστοποίηση των συνεπειών των 
καταστροφών για τους πολίτες της Ένωσης 
και στη στήριξη των πολιτών της Ένωσης 
ώστε να προστατεύσουν εαυτούς πιο 
αποτελεσματικά·

δ) ενημέρωση του κοινού, εκπαίδευση, 
ευαισθητοποίηση και συναφείς δράσεις 
διάδοσης που αποβλέπουν στην 
ελαχιστοποίηση των συνεπειών των 
καταστροφών για τους πολίτες της Ένωσης 
και στη στήριξη των πολιτών της Ένωσης 
ώστε να προστατεύσουν εαυτούς πιο 
αποτελεσματικά και με βιώσιμο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 109
Nuno Teixeira

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών είναι επιλέξιμες όλες οι γενικές 
δράσεις.

Or. pt

Τροπολογία 110
Manfred Weber
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης 
κινδύνων και συνολική επισκόπηση των 
κινδύνων στο επίπεδο της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτείται υποβολή εθνικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων για την αποτελεσματική 
συνεργασία στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Το αίτημα για μονάδες παροχής 
βοήθειας μέσω του μηχανισμού θα υποβάλλεται μελλοντικά και μέσω του εκάστοτε κράτους 
μέλους. Το τελευταίο θα καθορίζει στο σχετικό αίτημα, για ποια πεδία εφαρμογής και σε ποιον 
βαθμό απαιτείται επικουρικό δυναμικό. Δεν αποτελεί καθήκον της Επιτροπής να προβαίνει σε 
έλεγχο ή να προσαρμόζει το αίτημα βάσει εθνικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων.

Τροπολογία 111
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης 
κινδύνων και συνολική επισκόπηση των 
κινδύνων στο επίπεδο της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 112
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) σύσταση και διατήρηση της 
ευρωπαϊκής ικανότητας για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 11.

διαγράφεται

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης για δράσεις που προβλέπονται 
στο σημείο αυτό έχει τη μορφή 
μοναδιαίων δαπανών καθορισμένων ανά 
τύπο ικανότητας και δεν υπερβαίνει το 
25% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Or. de

Τροπολογία 113
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) εντοπισμός και κάλυψη τυχόν 
ελλείψεων στην ευρωπαϊκή ικανότητα για 
την αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 
12.

διαγράφεται

Οι δράσεις που υλοποιούνται σύμφωνα με 
το παρόν σημείο βασίζονται σε ενδελεχή 
ανάλυση των αναγκών και της σχέσης 
κόστους-οφέλους ανά τύπο ικανότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα και 
τον αντίκτυπο των συναφών κινδύνων. Η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
για τις δράσεις που προβλέπονται στο 
παρόν σημείο δεν υπερβαίνει το 85% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Or. de
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Τροπολογία 114
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) διασφάλιση της διαθεσιμότητας των 
αναγκαίων ικανοτήτων υλικοτεχνικής 
υποστήριξης για την παροχή τεχνικής 
βοήθειας και στήριξης στην ευρωπαϊκή 
ικανότητα για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σε 
ομάδες εμπειρογνωμόνων και λοιπές 
μονάδες και ικανότητες απόκρισης που 
αποστέλλονται επιτόπου -στο πλαίσιο του 
μηχανισμού- , καθώς και σε άλλους 
παράγοντες·

θ) διασφάλιση της διαθεσιμότητας των 
αναγκαίων ικανοτήτων υλικοτεχνικής 
υποστήριξης για την παροχή τεχνικής 
βοήθειας και στήριξης, σε ομάδες 
εμπειρογνωμόνων και λοιπές μονάδες και 
ικανότητες απόκρισης που αποστέλλονται 
επιτόπου -στο πλαίσιο του μηχανισμού- , 
καθώς και σε άλλους παράγοντες·

Or. de

Τροπολογία 115
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) χρησιμοποίηση των ικανοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 21 στοιχεία ζ), η) 
και θ) σε περίπτωση μειζόνων 
καταστροφών, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής μέσω του KAKEA·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 116
Nuno Teixeira

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ανάληψη κάθε άλλης 
συμπληρωματικής δράσης και δράσης 
υποστήριξης που απαιτείται στο πλαίσιο 
του μηχανισμού για την επίτευξη των 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1α στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και συνεπάγονται προσφυγή σε 
συνεργασία με τρίτες χώρες. 

Or. pt

Τροπολογία 117
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ύψος της χρηματοδοτικής στήριξης
της Ένωσης για μεταφορικούς πόρους και 
συναφή υλικοτεχνική υποστήριξη δεν 
υπερβαίνει το 85% των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών. Η χρηματοδοτική 
στήριξη της Ένωσης για μεταφορικούς 
πόρους και συναφή υλικοτεχνική 
υποστήριξη δύναται να καλύπτει έως και 
το 100% των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών εφόσον πληρούται ένα από τα 
ακόλουθα κριτήρια:

2. Το ύψος της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης για μεταφορικούς πόρους και 
συναφή υλικοτεχνική υποστήριξη δεν 
υπερβαίνει το 85% των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών.

Or. de

Τροπολογία 118
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι δαπάνες αφορούν λειτουργίες 
υλικοτεχνικής υποστήριξης σε κέντρα 
μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, της φόρτωσης ή της 
εκφόρτωσης φορτίων και της μίσθωσης 
χώρων αποθήκευσης)·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 119
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι δαπάνες αφορούν τα τη μεταφορά σε 
τοπικό επίπεδο και είναι αναγκαίες για τη 
διευκόλυνση της συγκέντρωσης 
ικανοτήτων ή τη συντονισμένη παροχή 
της βοήθειας·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 120
Markus Pieper

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι δαπάνες αφορούν τη μεταφορά των 
ικανοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 
21 στοιχεία ζ), η) και θ).

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 121
Nuno Teixeira

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται δυνάμει 
της παρούσας απόφασης δεν λαμβάνουν 
συνδρομή από άλλα χρηματοδοτικά μέσα 
της Ένωσης.

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται δυνάμει 
της παρούσας απόφασης δεν λαμβάνουν 
συνδρομή από άλλα χρηματοδοτικά μέσα 
της Ένωσης, εκτός από τις δράσεις 
παροχής βοήθειας σε περίπτωση 
καταστροφών στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και τις περιοχές με γεωγραφικά 
ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως οι 
νησιωτικές, ορεινές ή αραιοκατοικημένες 
περιοχές.

Or. pt

Τροπολογία 122
Giommaria Uggias

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 123
Markus Pieper
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις λεπτομέρειες για τον εντοπισμό και 
την κάλυψη ελλείψεων στην ευρωπαϊκή 
ικανότητα για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 12·

διαγράφεται

Or. de


