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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση απόφασης για τη σύσταση ενός μηχανισμού πολιτικής προστασίας της 
Ένωσης αποτελεί έγγραφο υψηλού επιπέδου, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις 
πρόληψης και ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τομέα. Ο συντάκτης 
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να συνδυάσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας με 
το χρηματοδοτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησής του, σε ένα ενιαίο 
έγγραφο το οποίο υποβλήθηκε ως πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Εκφράζει ιδίως την ικανοποίησή του για ορισμένες από τις προτεινόμενες 
αλλαγές μέσω των οποίων θεσπίζονται απλουστευμένοι κανόνες και διαδικασίες για την 
ενεργοποίηση του μηχανισμού, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότητα, 
την αποδοτικότητα και τη συνοχή της ανταπόκρισης της ΕΕ σε καταστροφές.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, οι τροπολογίες εστιάζουν κυρίως στην 
ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών, των πόλεων και των τοπικών 
κοινοτήτων, καθώς ο καίριος ρόλος που διαδραματίζουν οι εν λόγω ανεξάρτητες αρχές –
τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης – δεν 
μπορεί να αγνοηθεί. Έμφαση δίνεται επίσης στις ιδιαίτερες ανάγκες των παραμεθόριων 
περιοχών όπου, ιδίως κατά τη φάση απόκρισης, η εφαρμογή μιας ενισχυμένης κοινής 
αντιμετώπισης των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης παρουσιάζει μείζονες δυνατότητες. 
Όσον αφορά τους πόρους της ΕΕ, απαιτείται αποτελεσματικότερη σύνδεση του μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας και του Ταμείου Αλληλεγγύης, όπου επί του παρόντος παρατηρείται 
έλλειψη ευελιξίας σε σχέση με την εφαρμογή τους. 

Ο συντάκτης συνιστά επίσης την αναθεώρηση του άρθρου 11, στο πλαίσιο του οποίου η 
Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μιας «ευρωπαϊκής ικανότητας για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης», καθώς και του άρθρου 12 που ακολουθεί, κυρίως επειδή ο 
συγκεκριμένος όρος δεν προσδιορίζεται σε κανένα σημείο της πρότασης.  Όσον αφορά την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ο συντάκτης παρατηρεί μια θεμελιώδη 
διαφορά μεταξύ της χρήσης του συστήματος μονάδων ή των ευρωπαϊκών ικανοτήτων των 
κρατών μελών μόνο σε σχέση με το εάν αυτά μπορούν ή πρέπει να διαθέσουν τους εθνικούς 
πόρους τους στην προσβεβλημένη περιοχή. Όπως προβλέπεται ρητά από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, η Ένωση διαθέτει την εξουσία να δράσει μόνο εφόσον υποστηρίζει, συντονίζει ή 
συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών, παρόλο που η εν λόγω δράση προβλέπεται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 6.  Το γεγονός αυτό συνεπάγεται επίσης μια σειρά από ζητήματα 
ασφαλείας και οικονομικά ζητήματα, όπως η ανάγκη να διευκρινιστεί με ποιον τρόπο και σε 
ποιο βαθμό οι εν λόγω «ευρωπαϊκές ικανότητες» θα χρηματοδοτούνται από την Ένωση. Για 
τους ανωτέρω λόγους, κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση του υπάρχοντος συστήματος μονάδων, 
το οποίο παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αποφασίζουν σε εθελοντική βάση πότε 
και πού μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης εκτός της επικράτειάς τους, και στην Επιτροπή να αποφασίζει πότε να υποστηρίζει 
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τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ή να συντονίζει την εν λόγω συνεργασία μέσω του 
κέντρου παρακολούθησης και πληροφοριών, το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά.

Ένα ακόμη ιδιαίτερο ζήτημα αφορά την υποβολή των εθνικών σχεδίων αντιμετώπισης 
κρίσεων, για το οποίο ο συντάκτης εκφράζει ανησυχίες όσον αφορά την υπερβολική αύξηση 
της γραφειοκρατίας και τον κίνδυνο μη ασφαλούς διαχείρισης των ευαίσθητων δεδομένων 
ασφαλείας. Για τους λόγους αυτούς, ο συντάκτης προτείνει αντί τα κράτη μέλη να υποβάλουν 
τα σχέδια τους για την αντιμετώπιση κρίσεων ή οποιαδήποτε άλλα σχέδια που υπόκεινται σε 
διαβάθμιση ασφαλείας, να κοινοποιούν στην Επιτροπή έναν κατάλογο των εθνικών κινδύνων 
καθώς και το σύστημα μέτρων για την πρόληψη ή την αντιμετώπισή τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. cs

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. Για
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
διαχείρισης καταστροφών, που διασυνδέει 
τις δράσεις πρόληψης κινδύνων, 
ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
καταστροφών είναι ουσιώδους σημασίας η 
κατάρτιση καταλόγων κινδύνων και η 
πρόταση μέτρων για την αντιμετώπισή 
τους. Κατά συνέπεια, ο μηχανισμός θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ένα γενικό πλαίσιο 
για τη γνωστοποίηση και την εφαρμογή 
τους.

Or. cs

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άλλα προπαρασκευαστικά μέτρα 
περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση 
πληροφοριών για τα απαραίτητα ιατρικά 

Άλλα προπαρασκευαστικά μέτρα 
περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση 
πληροφοριών για τα απαραίτητα ιατρικά 
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μέσα και την ενθάρρυνση της χρήσης νέων 
τεχνολογιών. Σύμφωνα με το άρθρο 346 
της Συνθήκης, κανένα κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υποχρεούται να παρέχει 
πληροφορίες τη διάδοση των οποίων 
θεωρεί αντίθετη προς ουσιώδη 
συμφέροντα ασφαλείας του.

μέσα και την ενθάρρυνση της χρήσης νέων 
τεχνολογιών. Σύμφωνα με το άρθρο 346 
παράγραφος 1 στοιχείο α της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κανένα κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υποχρεούται να παρέχει 
πληροφορίες τη διάδοση των οποίων 
θεωρεί αντίθετη προς ουσιώδη 
συμφέροντα ασφαλείας του.

Or. cs

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. Από αυτή την άποψη, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ικανότητες 
πολιτικής προστασίας στις μεθοριακές 
ζώνες των κρατών μελών.

Or. cs
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Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με γνώμονα τη βελτίωση του σχεδιασμού 
των επιχειρήσεων απόκρισης σε 
καταστροφές και τη διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας καίριας σημασίας 

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

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 
και ο προσδιορισμός των κινδύνων και ο 
καθορισμός των μέτρων που απαιτούνται 
για την αντιμετώπισή τους. Η καταγραφή 
των κινδύνων θα μπορούσε επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί αν 
υπάρχουν ελλείψεις στις ικανότητες 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης που διαθέτουν τα κράτη μέλη.  

Or. cs

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Θα πρέπει να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα 
επαρκών μεταφορικών μέσων και 
υποδομών στον τομέα των μεταφορών 
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. 
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Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 και
τις διαδικασίες που έχουν καθορισθεί από 
το Συμβούλιο ή τα αρμόδια όργανά του, 
προκειμένου να διατίθενται στον
μηχανισμό ικανότητες σχετικά με την 
προστασία άμαχων πληθυσμών.

Or. cs

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η ανάγκη 
παροχής ταχείας και ευέλικτης βοήθειας 
σε περίπτωση καταστροφών που 
υπερβαίνουν την ικανότητα 
ανταπόκρισης του πληγέντος κράτους 
μέλους ή των αρχών περιφερειακής ή 
τοπικής διοίκησής του. Από αυτή την 
άποψη, πρέπει να δοθεί έμφαση στη 
δυνατότητα άντλησης οικονομικών 
πόρων από το Ταμείο Αλληλεγγύης, η 
βοήθεια του οποίου προορίζεται για τα 
κράτη μέλη και τις υπό προσχώρηση 
χώρες που πλήττονται από σοβαρή 
φυσική καταστροφή και η ενεργοποίηση
του οποίου πρέπει να συνδέεται πιο 
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αποτελεσματικά με τη λειτουργία του 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Or. cs

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Η βασική αρχή της πολιτικής προστασίας 
πρέπει να είναι η αντιμετώπιση 
προβλημάτων στο χαμηλότερο δυνατό 
επίπεδο. Εντούτοις, σε περίπτωση 
επιχειρήσεων μεγαλύτερης κλίμακας, 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.
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Τροπολογία 11

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 συνεπειών των
τρομοκρατικών ενεργειών και των 
τεχνολογικών, ραδιολογικών ή 
περιβαλλοντικών ατυχημάτων, της 
θαλάσσιας ρύπανσης και σοβαρών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της υγείας που σημειώνονται εντός 
και εκτός της Ένωσης.

Or. cs

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται 
στις δράσεις που υλοποιούνται δυνάμει 
[του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1717/2006,  
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96,  του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 και της 
νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τα 
προγράμματα δράσης της Ένωσης στους 
τομείς της υγείας, των εσωτερικών 
υποθέσεων και της δικαιοσύνης].

7. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται 
στις δράσεις που υλοποιούνται δυνάμει 
[του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1717/2006, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 [και της 
νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τα 
προγράμματα δράσης της Ένωσης στους 
τομείς της υγείας, των εσωτερικών 
υποθέσεων και της δικαιοσύνης] καθώς 
και τυχόν άλλης μη συναφούς νομοθεσίας 
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της Ένωσης.
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Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

9. «κατάλογος κινδύνων και μέτρα 
απόκρισης»: 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 έναν κοινό συνολικό κατάλογο 
κινδύνων και μέτρων αντιμετώπισης
διαφόρων εργαλείων διαχείρισης 
κινδύνων ανά τομέα ή ανά κίνδυνο·

Or. cs

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) στηρίζει την ανάπτυξη των καταλόγων 
κινδύνων και των μέτρων ανταπόκρισης 
των κρατών μελών, περιλαμβανομένων 
των κατευθυντήριων γραμμών για το 
περιεχόμενό τους· 
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Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σχέδια διαχείρισης κινδύνων Κατάλογοι κινδύνων και μέτρα 
αντιμετώπισης

Or. cs

Τροπολογία 16

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 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έναν κατάλογο 
των εθνικών κινδύνων και των μέτρων 
για την αντιμετώπισή τους.

Or. cs

Τροπολογία 17

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.

διαγράφεται
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Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. cs

Τροπολογία 19

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 της Ένωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τους καταλόγους
κινδύνων και τα μέτρα αντιμετώπισης 
που αναφέρονται στο άρθρο 6·

Or. cs

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ευρωπαϊκή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 

διαγράφεται
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ανάγκης
1. Θεσπίζεται ευρωπαϊκή ικανότητα για 
την αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης με τη συγκέντρωση 
προκαθορισμένων ικανοτήτων απόκρισης 
των κρατών μελών που θα διατίθενται 
εθελοντικά.
2. Με βάση τα σενάρια αναφοράς, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, καθορίζει τις κατηγορίες και τις 
ποσότητες των ικανοτήτων που 
απαιτούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
ικανότητας για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (εφεξής 
«στόχοι σε επίπεδο ικανότητας»).
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.
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.
5. Τα κράτη μέλη καθορίζουν και 
καταχωρίζουν, σε εθελοντική βάση, τις 
ικανότητες τις οποίες διαθέτουν στην 
ευρωπαϊκή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης. Την καταχώριση πολυεθνικών 
μονάδων που παρέχονται από δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη αναλαμβάνουν 
από κοινού όλα τα οικεία κράτη μέλη.
6. Οι ικανότητες που καταχωρίζονται 
στην ευρωπαϊκή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης διατίθενται για επιχειρήσεις 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
μηχανισμού, κατόπιν αιτήματος της 
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Επιτροπής μέσω του KAKEA. Τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν αμελλητί την 
Επιτροπή για τυχόν σοβαρούς λόγους που 
καθιστούν αδύνατη τη διάθεση των 
ικανοτήτων αυτών σε συγκεκριμένη 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
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.
8. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
μεριμνούν για την προσήκουσα προβολή 
των παρεμβάσεων της ευρωπαϊκής 
ικανότητας για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Or. cs

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντιμετώπιση ελλείψεων σε επίπεδο 
ικανοτήτων

διαγράφεται

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο 
που συντελείται όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων σε επίπεδο ικανότητας και, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
εντοπίζει τυχόν ελλείψεις στην ευρωπαϊκή 
ικανότητα για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
2. Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη 
για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που 
εντοπίζονται σε επίπεδο ικανοτήτων και 
την κάλυψή τους με τον πλέον πρόσφορο 
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και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο, 
μεταξύ άλλων:
α) στηρίζοντας τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν ικανότητες 
απόκρισης οι οποίες δεν είναι καθόλου ή 
σε ανεπαρκή βαθμό διαθέσιμες στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής ικανότητας για 
την αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης or
β) αναπτύσσοντας ικανότητες απόκρισης 
στο επίπεδο της Ένωσης με τον πλέον 
αποδοτικό οικονομικώς τρόπο, οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την από 
κοινού θωράκιση έναντι κοινών 
κινδύνων.
3. Οι ικανότητες που αναπτύσσονται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο τελούν υπό 
τον έλεγχο και τη διαχείριση των 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Η 
Επιτροπή αναπτύσσει υποδείγματα για 
συμφωνίες μεταξύ της Επιτροπής και 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Τα 
κράτη μέλη που διαχειρίζονται τις 
ικανότητες είναι αρμόδια για την 
καταχώρισή τους σύμφωνα με τις εθνικές 
διαδικασίες.
4. Οι ικανότητες αυτές αποτελούν μέρος 
της ευρωπαϊκής ικανότητας για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης. Διατίθενται για επιχειρήσεις 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
μηχανισμού κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής μέσω του KAKEA. Όταν δεν 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του 
μηχανισμού, οι ικανότητες αυτές είναι 
διαθέσιμες για τους εθνικούς σκοπούς 
των κρατών μελών που τις 
διαχειρίζονται.
5. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
μεριμνούν για την κατάλληλη προβολή 
των ικανοτήτων που αναπτύσσονται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
6. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε δύο 
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χρόνια για την πρόοδο που συντελείται 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων σε 
επίπεδο ικανότητας και για τις τυχόν 
παρατηρούμενες ελλείψεις στην 
ευρωπαϊκή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης.
7. Η Επιτροπή δύναται να καθορίσει, 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις 
ακόλουθες λεπτομέρειες όσον αφορά την 
ανάπτυξη, διαχείριση, διατήρηση και 
διάθεση των ικανοτήτων αυτών σε όλα τα 
κράτη μέλη μέσω του μηχανισμού:
α) λεπτομέρειες για τη στήριξη των 
κρατών μελών ώστε να αναπτύσσουν 
ικανότητες απόκρισης οι οποίες δεν είναι 
καθόλου ή σε ανεπαρκή βαθμό 
διαθέσιμες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
ικανότητας για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·
β) λεπτομέρειες για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων απόκρισης σε επίπεδο 
Ένωσης οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την από κοινού 
θωράκιση έναντι κοινών κινδύνων·
γ) λεπτομέρειες για τη διαχείριση και 
διατήρηση των ικανοτήτων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)·
δ) λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης 
των ικανοτήτων που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) και β) σε όλα τα κράτη μέλη 
μέσω του μηχανισμού.
8. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 31 
παράγραφος 2.

Or. cs
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Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης για 
την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 
455 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

Or. cs

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 21 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. cs


