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Τροπολογία  71 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η 

συλλογική ικανότητα ετοιμότητας και 

αντιμετώπισης καταστροφών, κυρίως μέσω 

της παροχής αμοιβαίας στήριξης στην 

Ευρώπη. Πέραν της ενίσχυσης των 

δυνατοτήτων που ήδη παρέχονται από την 

ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης 

έκτακτων αναγκών («ΕΙΑΕΑ» ή 

«εθελοντική δεξαμενή»), στο εξής 

καλούμενη «ευρωπαϊκή δεξαμενή 

πολιτικής προστασίας», η Επιτροπή θα 

πρέπει επίσης να δημιουργήσει το rescEU. 

Στη σύνθεση του rescEU θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται ικανότητες 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε 

περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών, μεγάλης 

κλίμακας πλημμυρών και σεισμών, 

καθώς και κινητό νοσοκομείο και 

ιατρικές ομάδες σύμφωνα με τα πρότυπα 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που 

θα μπορούν να αναπτυχθούν ταχέως. 

(6) Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η 

συλλογική ικανότητα ετοιμότητας και 

αντιμετώπισης καταστροφών, κυρίως μέσω 

της παροχής αμοιβαίας στήριξης στην 

Ευρώπη. Πέραν της ενίσχυσης των 

δυνατοτήτων που ήδη παρέχονται από την 

ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης 

έκτακτων αναγκών («ΕΙΑΕΑ» ή 

«εθελοντική δεξαμενή»), στο εξής 

καλούμενη «ευρωπαϊκή δεξαμενή 

πολιτικής προστασίας», η Επιτροπή θα 

πρέπει επίσης να δημιουργήσει το rescEU. 

Στη σύνθεση του rescEU θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται ικανότητες 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε 

περιπτώσεις κινδύνων που έχουν 

εξαιρετικά σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή, 

στην υγεία και στην περιουσία των 

πολιτών της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, 

οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 

πρέπει να μετέχουν δεόντως στις 

διαδικασίες που ακολουθούνται βάσει της 

παρούσας απόφασης, καθώς αυτές είναι 

οι πρώτες που αποκρίνονται σε 

περίπτωση καταστροφής. 
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Τροπολογία  72 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 6 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) εκπονούν εκτιμήσεις κινδύνου σε 

εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του 

εθνικού επίπεδο και τις διαθέτουν στην 

Επιτροπή έως τις 22 Δεκεμβρίου 2018, και 

στη συνέχεια κάθε τρία έτη· 

α) εκπονούν εκτιμήσεις κινδύνου σε 

εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του 

εθνικού επίπεδο και διαθέτουν στην 

Επιτροπή σύνοψη των σχετικών 

στοιχείων των εκτιμήσεων αυτών έως τις 

22 Δεκεμβρίου 2018, και στη συνέχεια 

κάθε πέντε έτη, με την επιφύλαξη του 

άρθρου 346 ΣΛΕΕ, το οποίο εγγυάται ότι 

κανένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να 

παρέχει πληροφορίες, τη διάδοση των 

οποίων θεωρεί αντίθετη προς ουσιώδη 

συμφέροντα ασφαλείας του· 
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29.5.2018 A8-0180/73 

Τροπολογία  73 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το rescEU απαρτίζεται από τις 

ακόλουθες ικανότητες: 

2. Το rescEU απαρτίζεται από 

πρόσθετες ικανότητες, πέραν εκείνων που 

ήδη υφίστανται στα κράτη μέλη, οι 

οποίες θα προσδιορίζονται με βάση 

αναγνωρισμένες και δεόντως 

αξιολογημένες ελλείψεις στην 

αντιμετώπιση κινδύνων καταστροφών 

που έχουν εξαιρετικά σοβαρό αντίκτυπο 

στη ζωή, στην υγεία και στην περιουσία 

των πολιτών της Ένωσης. Με βάση τις 

ελλείψεις που εντοπίζονται, το rescEU 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 

ικανότητες: 
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Τροπολογία  74 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9α)  Στο άρθρο 13, προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 2α.  Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων που ορίζονται στην 

παράγραφο 1, η Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες 

κατάρτισης και αναγνώρισης προσόντων, 

καθώς και τα εγχειρίδια για τη μείωση 

των κινδύνων και την αντιμετώπιση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 

ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου, 

με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και 

την αντιμετώπιση της βίας κατά των 

γυναικών και των κοριτσιών· 
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29.5.2018 A8-0180/75 

Τροπολογία  75 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο α 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) δημιουργία, διαχείριση και 

διατήρηση του rescEU σύμφωνα με το 

άρθρο 12· 

ι) δημιουργία, διαχείριση και 

διατήρηση του rescEU σύμφωνα με το 

άρθρο 12, με την προϋπόθεση ότι: 

 (i) οι εκτιμήσεις κινδύνων επιβεβαιώνουν 

την ανάγκη για ικανότητες rescEU, 

 (ii) από τη διαδικασία εντοπισμού 

ελλείψεων που προβλέπεται στο άρθρο 12 

καταδεικνύεται ότι τα κράτη μέλη δεν 

διαθέτουν τις ικανότητες αυτές, 

 (iii) εκπονείται εκτίμηση επιπτώσεων του 

rescEU πριν από την έναρξη της 

διαδικασίας αυτής, 

 (iv) η χρηματοδότηση των εν λόγω 

ικανοτήτων είναι αποτελεσματική από 

πλευράς κόστους.» 

Or. en 

 

 


