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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2019)0125),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 196 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0114/2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
19ης Ιουνίου 20191,

– αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την κλιματική 
και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης2,

– έχοντας υπόψη το πλαίσιο Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-
2030,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A9-0080/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν P9_TA(2019)0078.
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3. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αύξηση της 
συχνότητας, της έντασης και της 
πολυπλοκότητας των φυσικών 
καταστροφών παγκοσμίως, και ότι οι 
αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικά οι 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα 
αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη, 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω αφενός της 
περιορισμένης ικανότητάς τους να 
προσαρμόζονται στις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής και να τις 
μετριάζουν, καθώς και να 
αντιμετωπίζουν καταστροφές που 
συνδέονται με το κλίμα, και αφετέρου της 
γεωγραφικής τους έκθεσης σε πλημμύρες, 
ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η πρόταση της Επιτροπής για 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής 
ικανότητας ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
καταστροφών μέσω της ενίσχυσης των 
δυνατοτήτων που προσφέρονται από την 
Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής 

(2) Η πρόταση της Επιτροπής για 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής 
ικανότητας ετοιμότητας και επαρκούς και 
έγκαιρης αντιμετώπισης καταστροφών 
μέσω της ενίσχυσης των δυνατοτήτων που 
προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή 
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Προστασίας. Τούτο συνεπάγεται τη 
δημιουργία εφεδρικών ικανοτήτων 
πολιτικής προστασίας για χρήση σε 
επιχειρήσεις της Ένωσης («rescEU») και 
την ενίσχυση των μέτρων που 
εφαρμόζονται στον τομέα της πρόληψης.

Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας. Τούτο 
συνεπάγεται τη δημιουργία εφεδρικών 
ικανοτήτων πολιτικής προστασίας για 
χρήση σε επιχειρήσεις της Ένωσης 
(«rescEU») και την ενίσχυση των μέτρων 
που εφαρμόζονται στους τομείς της 
πρόληψης, της ετοιμότητας και της 
αντιμετώπισης σε περίπτωση φυσικών 
και ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς 
και ανθρωπιστικών κρίσεων.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Κάθε χρόνο η Ευρώπη πλήττεται 
από δασικές πυρκαγιές που 
καταστρέφουν χιλιάδες δασικά εκτάρια, 
καθώς και ζωές. Το 2017 ο μηχανισμός 
πολιτικής προστασίας της Ένωσης 
ενεργοποιήθηκε 18 φορές κατόπιν 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω 
δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη. Η 
Πορτογαλία, η Ιταλία, το Μαυροβούνιο, η 
Γαλλία και η Αλβανία έλαβαν βοήθεια για 
την αντιμετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών μέσω του μηχανισμού. Ο 
μηχανισμός ενεργοποιήθηκε επίσης 
κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της 
Χιλής. Η Ένωση ήταν σε θέση να 
βοηθήσει τη Χιλή να αντιμετωπίσει μία 
από τις χειρότερες δασικές πυρκαγιές 
στην ιστορία της μέσω της παροχής 
στήριξης από την Πορτογαλία, την 
Ισπανία και τη Γαλλία, καθώς και μέσω 
μιας ομάδας πολιτικής προστασίας της 
Ένωσης αποτελούμενης από εννέα 
εμπειρογνώμονες. Το 2019 ο μηχανισμός 
πολιτικής προστασίας της Ένωσης 
ενεργοποιήθηκε πέντε φορές για την 
καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών στην 
Ευρώπη. Δύο αιτήματα προήλθαν από τη 
Σουηδία και από ένα από την 
Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Λετονία. 
Συνολικά, η Ένωση αντέδρασε με 5 
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αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα, περισσότερους 
από 400 πυροσβέστες και μέλη 
πληρωμάτων, καθώς και με 69 οχήματα.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Ο μηχανισμός πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αξιοποιούν ενωσιακές 
υποδομές, όπως το σύστημα Galileo. Το 
σύστημα Galileo είναι η πρώτη 
παγκόσμια υποδομή δορυφορικής 
πλοήγησης και εντοπισμού θέσης που 
σχεδιάστηκε ειδικά για μη στρατιωτικούς 
σκοπούς στην Ευρώπη και διεθνώς, και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους 
τομείς, όπως στη διαχείριση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
έγκαιρης προειδοποίησης. Στις σχετικές 
υπηρεσίες του Galileo θα περιλαμβάνεται 
υπηρεσία έκτακτης ανάγκης η οποία, 
εκπέμποντας σήματα, θα μεταδίδει 
προειδοποιήσεις σχετικά με φυσικές 
καταστροφές ή άλλες καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης σε συγκεκριμένες 
περιοχές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν την εν 
λόγω υπηρεσία, διότι θα μπορούσε να 
συμβάλει στην καλύτερη προστασία των 
πολιτών τους. Αφ’ ης στιγμής 
αποφασίσουν να κάνουν χρήση αυτής της 
υπηρεσίας, προκειμένου το σύστημα να 
επικυρωθεί, θα πρέπει να ορίσουν τις 
εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες να 
χρησιμοποιούν την εν λόγω υπηρεσία 
έκτακτης ανάγκης και να τις 
κοινοποιήσουν στην Επιτροπή.
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Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Οι δασικές πυρκαγιές όχι μόνο 
απειλούν ή εξαλείφουν ζωές, βιοτικούς 
πόρους και τη βιοποικιλότητα, αλλά 
προκαλούν επίσης την εκπομπή υψηλών 
ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα και 
τη μείωση της ικανότητας απορρόφησης 
του άνθρακα που έχει ο πλανήτης, 
επιδεινώνοντας έτσι περαιτέρω την 
κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερη ανησυχία 
προκαλούν καταστάσεις στις οποίες οι 
πυρκαγιές καταστρέφουν τα πρωτογενή 
δάση, όπως συνέβη πρόσφατα σε 
ορισμένες ισημερινές περιοχές. Η αύξηση 
των καταστροφών που συνδέονται με το 
κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των 
δασικών πυρκαγιών, απαιτεί την 
ενίσχυση των εκτός της Ένωσης 
δραστηριοτήτων του μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της Ένωσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Είναι αναγκαίο να ενταθούν οι 
προσπάθειες πρόληψης και 
προετοιμασίας από τα συμμετέχοντα 
κράτη, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 
κινήτρων ώστε να βελτιωθεί η έρευνα για 
την πρόληψη των καταστροφών και την 
προετοιμασία για αυτές, καθώς και να 
βελτιωθεί η ποιότητα των πληροφοριών 
που διατίθενται σχετικά με τις 
καταστροφές και η πρόσβαση στις εν 
λόγω πληροφορίες.

Τροπολογία 7



PE644.941v02-00 10/46 RR\1200959EL.docx

EL

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Η ασφάλεια των υδάτινων πόρων 
είναι βασικός παράγοντας της 
ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χαρτογραφήσουν τους υφιστάμενους 
υδάτινους πόρους, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η προσαρμογή τους στην 
κλιματική αλλαγή και να αυξηθεί η 
ανθεκτικότητα του πληθυσμού τους όσον 
αφορά τις απειλές που σχετίζονται με το 
κλίμα, όπως οι ξηρασίες, οι πυρκαγιές ή 
οι πλημμύρες.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Η Ένωση και τα κράτη μέλη της 
θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν 
βοήθεια όποτε χρειάζεται για την 
προστασία ανθρώπινων ζωών και 
φυσικών πόρων. Ως εκ τούτου, με σκοπό 
να στηριχθούν τα κράτη μέλη στην 
παροχή της εν λόγω βοήθειας, θα πρέπει 
να ενισχυθεί περαιτέρω η Ευρωπαϊκή 
Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας με τη 
συγχρηματοδότηση των επιχειρησιακών 
δαπανών των δεσμευμένων ικανοτήτων, 
με τους ίδιους κανόνες ανάπτυξης τόσο 
εντός όσο και εκτός της Ένωσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για τη δημιουργία, ανάπτυξη και (4) Για τη δημιουργία, ανάπτυξη και 



RR\1200959EL.docx 11/46 PE644.941v02-00

EL

λειτουργία των ικανοτήτων του rescEU 
απαιτούνται επαρκείς δημοσιονομικές 
πιστώσεις.

λειτουργία των ικανοτήτων του rescEU 
απαιτούνται επαρκείς δημοσιονομικές 
πιστώσεις. Έχοντας υπόψη το άρθρο 349 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεδομένων των 
εδαφικών περιορισμών των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών της Ένωσης, θα 
πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη 
προσοχή στο ποσό των χρηματοδοτικών 
δεσμεύσεων του rescEU που 
προορίζονται για την αγορά εξοπλισμού 
για τις εν λόγω περιοχές.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η δημιουργία ειδικού 
αποθεματικού ικανοτήτων 
αντιμετώπισης συνενώνει μια σειρά 
ομάδων έκτακτης ανάγκης, 
εμπειρογνωμόνων και εξοπλισμού, που τα 
κράτη μέλη τηρούν πάντα σε επιφυλακή 
για τις αποστολές πολιτικής προστασίας 
της Ένωσης. Οι ομάδες αυτές πρέπει να 
πληρούν αυστηρά κριτήρια ποιότητας και 
αξιοπιστίας, τα οποία επιτρέπουν τη 
διαλειτουργικότητα. 

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η Ένωση θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ενισχύσει την ικανότητά 
της να διαχειρίζεται τις απειλές που 
τίθενται από την αύξηση της συχνότητας 
των ακραίων καιρικών φαινομένων που 
προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) στην έκθεσή του: 
«The European Environment – State and 
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outlook 2020» (Το ευρωπαϊκό περιβάλλον 
– Κατάσταση και προοπτικές το 2020) 
(SOER 2020). Είναι σημαντικό να 
χρησιμοποιούνται οι χρηματοδοτικοί 
πόροι με βέλτιστο και διαφανή τρόπο.

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 της απόφασης 
αριθ. 1313/2013/ΕΕ πρέπει να 
επικαιροποιηθεί και να αντικατασταθεί 
από τα νέα αριθμητικά στοιχεία που 
προβλέπονται στην πρόταση της 
Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-202711.

(6) Προκειμένου να είναι δυνατή η 
συνέχιση της χρηματοδότησης του 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας της 
Ένωσης για την περίοδο που καλύπτεται 
από το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο, το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 της απόφασης 
αριθ. 1313/2013/ΕΕ θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί και να αντικατασταθεί 
από τα νέα αριθμητικά στοιχεία που 
προβλέπονται στην πρόταση της 
Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-202711.

_________________ _________________
11 COM(2018) 321 final. 11 COM(2018) 321 final.

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Προκειμένου να αυξηθεί η 
ευελιξία, καθώς και να επιτευχθεί η 
βέλτιστη εκτέλεση του προϋπολογισμού, η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να 
προβλέπει την έμμεση διαχείριση ως 
μέθοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 
εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη φύση 
και το περιεχόμενο της σχετικής δράσης.
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Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε 
θέση να στηρίζει τα κράτη μέλη με τη 
συγχρηματοδότηση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων rescEU, επίσης μέσω 
μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης ή 
απόκτησής τους. Με τον τρόπο αυτό θα 
ενισχυθεί σημαντικά η 
αποτελεσματικότητα του μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της Ένωσης, 
καθώς θα διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
ικανοτήτων σε περιπτώσεις στις οποίες 
δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική αντιμετώπιση 
καταστροφών με άλλο τρόπο, ιδιαίτερα 
όσον αφορά καταστροφές με ευρείες 
επιπτώσεις που πλήττουν σημαντικό 
αριθμό κρατών μελών. Η ομαδοποιημένη 
προμήθεια ικανοτήτων θα πρέπει να 
επιτρέπει την επίτευξη οικονομιών 
κλίμακας και καλύτερο συντονισμό κατά 
την αντιμετώπιση καταστροφών. Κατά 
τη διοργάνωση και τη διενέργεια της 
διαδικασίας ομαδοποιημένων 
προμηθειών προς όφελος των κρατών 
μελών, η Επιτροπή δεν αποκτά αυτή 
καθαυτή νομική κυριότητα επί των 
ικανοτήτων οι οποίες διατίθενται για 
προμήθεια από κοινού.

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το παράρτημα Ι της απόφασης 
αριθ. 1313/2013/ΕΕ δεν είναι αρκετά 
ευέλικτο ώστε να επιτρέπει την 
κατάλληλη προσαρμογή των επενδύσεων 
στην πρόληψη, την ετοιμότητα και την 

διαγράφεται
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αντιμετώπιση. Τα επίπεδα επενδύσεων 
που θα κατανεμηθούν στα διάφορα 
στάδια του κύκλου διαχείρισης κινδύνων 
καταστροφών πρέπει να είναι 
καθορισμένα εκ των προτέρων. Έτσι 
προλαμβάνεται η δυνατότητα αντίδρασης 
της Ένωσης στον απρόβλεπτο 
χαρακτήρα της διαχείρισης 
καταστροφών.

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Προκειμένου να υπάρχουν 
λειτουργικές ικανότητες rescEU, 
διατέθηκαν πρόσθετες χρηματοδοτικές 
πιστώσεις για τη χρηματοδότηση 
δράσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της Ένωσης. Είναι 
σημαντικό να δοθεί στην Ένωση η 
αναγκαία ευελιξία ώστε να είναι σε θέση 
να αντιδρά αποτελεσματικά στον 
απρόβλεπτο χαρακτήρα των 
καταστροφών, ενώ ταυτόχρονα θα 
διατηρείται μια ορισμένη 
προβλεψιμότητα όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
παρούσα απόφαση. Είναι σημαντικό να 
επιτευχθεί η αναγκαία ισορροπία στην 
επίτευξη των στόχων αυτών. 
Προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα 
ποσοστά που ορίζονται στο παράρτημα I 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες του 
μεταρρυθμισμένου μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ.
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Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Θα πρέπει να γίνει κατανομή 
σημαντικών κονδυλίων σε δράσεις 
πρόληψης και ετοιμότητας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχιση των 
επενδύσεων, η ένταση των προσπαθειών 
και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα σε 
αυτά τα στάδια του κύκλου διαχείρισης 
καταστροφών.

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Ο μηχανισμός πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης εδραιώνεται 
στην προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ 
των κρατών μελών. Σε περίπτωση 
απρόβλεπτων καταστροφών που 
σχετίζονται με το κλίμα, ο μηχανισμός 
προβλέπει τη διαχείριση των μέσων για 
την αντιμετώπιση των επιχειρησιακών 
προκλήσεων και απαιτήσεων. Συνεπώς, 
το νέο ειδικό απόθεμα δυνατοτήτων 
αντιμετώπισης και οι επιχειρησιακές του 
βάσεις θα πρέπει να είναι αποκεντρωμένα 
σε διάφορα κράτη μέλη, ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις καταστροφές στις οποίες 
είναι περισσότερο εκτεθειμένα τα εν λόγω 
κράτη μέλη. Με άλλα λόγια, τα κράτη 
μέλη που επηρεάζονται περισσότερο από 
την κλιματική αλλαγή και, συνεπώς, από 
την αύξηση στη συχνότητα και την 
ένταση των καταστροφών θα πρέπει να 
βρίσκονται στο προσκήνιο των 
εκτιμήσεων, όταν λαμβάνονται 
αποφάσεις όσον αφορά τον τόπο 
εγκατάστασης των αποθεμάτων αυτών, 
με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται 
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αποτελεσματικότερη και ταχύτερη 
αντιμετώπιση.

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Ως μέλος της Επιτροπής 
Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΕΑΒ του ΟΟΣΑ), η Ένωση θα πρέπει να 
συνεχίσει να συμμορφώνεται με τους 
κανόνες της επίσημης αναπτυξιακής 
βοήθειας της ΕΑΒ του ΟΟΣΑ, μεταξύ 
άλλων και κατά τη διεξαγωγή σχετικών 
δραστηριοτήτων μέσω του μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της Ένωσης.

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχύσουν την κοινή δεξαμενή πόρων, η 
οποία οργανώνεται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ιατρικού Σώματος, για την 
αντιμετώπιση των απωλειών που 
οφείλονται στη μαζική καύση.

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
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«δ α) βελτιστοποίηση των 
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των 
φάσεων της προσοχής, του 
προσυναγερμού, του συναγερμού και της 
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τη 
βέλτιστη πρακτική διαχείρισης 
κινδύνων·»

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Στο άρθρο 4 προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
«10α. ως «πρώτοι παρεμβαίνοντες» 
νοούνται οι επαγγελματίες οι οποίοι 
εισέρχονται πρώτοι σε μια περιοχή που 
επλήγη από καταστροφή, προκειμένου να 
παρέχουν άμεσες υπηρεσίες υποστήριξης 
κατά τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης και 
αποκατάστασης. Ο ορισμός αυτός 
καλύπτει, αλλά όχι με τρόπο 
περιοριστικό, τη διαχείριση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης, το προσωπικό 
δημόσιας υγείας και δημόσιας ασφάλειας, 
τους πυροσβέστες και τους εργαζόμενους 
στον δημόσιο τομέα·»

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β) Στο άρθρο 9 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«9α. Όταν καταστεί διαθέσιμη η 
υπηρεσία έκτακτης ανάγκης που 
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παρέχεται από το σύστημα Galileo, κάθε 
κράτος μέρος δύναται να τη 
χρησιμοποιεί. 
Αφ’ ης στιγμής ένα κράτος μέλος 
αποφασίσει να κάνει χρήση της 
υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, θα πρέπει 
να ορίσει την εθνική αρχή που είναι 
αρμόδια να χρησιμοποιεί την εν λόγω 
υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και να την 
κοινοποιήσει στην Επιτροπή.»

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 γ (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1γ) Στο άρθρο 9 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«10α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν 
ότι οι πρώτοι παρεμβαίνοντες είναι 
κατάλληλα εξοπλισμένοι και έτοιμοι να 
ανταποκριθούν σε κάθε είδους 
καταστροφική κατάσταση, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1.»

Αιτιολόγηση

Αν οι πρώτοι παρεμβαίνοντες δεν προστατεύονται, μπορούν να καταστούν θύματα 
καταστροφών και/ή επιθέσεων και να θέσουν σε κίνδυνο την ικανότητά τους να φροντίσουν 
επαρκώς τα θύματα των καταστροφών και επιθέσεων αυτών.

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 δ (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1δ) Στο άρθρο 12 παράγραφος 3, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Τα κράτη μέλη αποκτούν ή μισθώνουν 
εκτός ή εντός πλαισίου χρηματοδοτικής 
μίσθωσης τις ικανότητες rescEU. Προς τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί 
άμεσες επιχορηγήσεις στα κράτη μέλη 
χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 
Όταν η Επιτροπή προμηθεύεται τις 
ικανότητες rescEU εξ ονόματος των 
κρατών μελών, εφαρμόζεται η διαδικασία 
ομαδοποιημένων προμηθειών. Η 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
παρέχεται σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης.

«Τα κράτη μέλη αποκτούν ή μισθώνουν 
εκτός ή εντός πλαισίου χρηματοδοτικής 
μίσθωσης τις ικανότητες rescEU. Προς τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί 
άμεσες επιχορηγήσεις στα κράτη μέλη 
χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
παρέχεται σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης. Εν 
όψει του δικαιώματος της Επιτροπής να 
λάβει απόφαση σχετικά με την ανάπτυξη 
και τη λήξη παροχής των ικανοτήτων 
rescEU σύμφωνα με την παράγραφο 6 
του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις για τις 
διαδικασίες ομαδοποιημένων 
προμηθειών του άρθρου 165 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.
_____________
* Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και 
της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 
30.7.2018, σ. 1).»

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 ε (νέο)
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Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1ε) Στο άρθρο 12 παράγραφος 3, 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά 
το πρώτο εδάφιο:
«Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας 
ομαδοποιημένων προμηθειών, η ίδια η 
Επιτροπή δεν υποχρεούται να αποκτά ή 
να μισθώνει εκτός ή εντός πλαισίου 
χρηματοδοτικής μίσθωσης τις 
ικανότητες που αποτελούν αντικείμενο 
των ομαδοποιημένων προμηθειών.»

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 στ (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1στ) Στο άρθρο 12 παράγραφος 3, το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Τις ικανότητες rescEU φιλοξενούν τα 
κράτη μέλη τα οποία τις αποκτούν ή 
μισθώνουν εκτός ή εντός πλαισίου 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. Σε περίπτωση 
ομαδοποιημένων προμηθειών, τις 
ικανότητες rescEU φιλοξενούν τα κράτη 
μέλη εξ ονόματος των οποίων γίνεται η 
προμήθεια των ικανοτήτων rescEU.

«Τις ικανότητες rescEU φιλοξενούν τα 
κράτη μέλη τα οποία τις αποκτούν ή 
μισθώνουν εκτός ή εντός πλαισίου 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. Στις 
περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται η 
διαδικασία ομαδοποιημένων προμηθειών, 
τις ικανότητες rescEU φιλοξενούν τα 
κράτη μέλη εις όφελος των οποίων γίνεται 
η προμήθεια των ικανοτήτων rescEU.»

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 ζ (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – σημείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1ζ) Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«(στ α)δημιουργεί ικανότητες 
εμπειρογνωμοσύνης ειδικής 
ανταπόκρισης οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση 
καταστροφών που επηρεάζουν την 
πολιτιστική κληρονομιά.»

Αιτιολόγηση

Μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κατά τη διάρκεια των 
καταστροφών. Οι χώροι και τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτούν εξειδικευμένη 
αντιμετώπιση· διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος οι ενέργειες να αποβούν περισσότερο βλαπτικές 
παρά επωφελείς κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης έκτακτης ανάγκης. Το δίκτυο θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι ειδικοί στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς περιλαμβάνονται στις 
δράσεις κατάρτισης και ετοιμότητας.

Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται 

«1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του μηχανισμού της Ένωσης 
για την περίοδο 2021 έως 2027 ανέρχεται 
σε 1 400 000 000 EUR σε τρέχουσες 
τιμές.»

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«1α. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για 
την εφαρμογή του μηχανισμού της 
Ένωσης για την περίοδο 2021 έως 2027 
ανέρχεται σε 1 400 000 000 EUR σε 
τρέχουσες τιμές.»

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

α β) στην παράγραφο 3, το πρώτο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
καλύπτει επίσης δαπάνες που συνδέονται 
με δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του 
μηχανισμού της Ένωσης και την επίτευξη 
των στόχων του.

«Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 1α 
μπορεί να καλύπτει επίσης δαπάνες που 
συνδέονται με δραστηριότητες 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 
οικονομικού ελέγχου και αξιολόγησης οι 
οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του 
μηχανισμού της Ένωσης και την επίτευξη 
των στόχων του.»

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφοι 4, 5 και 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι παράγραφοι 4, 5 και 6 
απαλείφονται.

διαγράφεται
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Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

4. Το συνολικό χρηματοδοτικό 
κονδύλι που αναφέρεται στην παράγραφο 
1, για την περίοδο 2014-2020, χορηγείται 
σύμφωνα με τα ποσοστά και τις αρχές που 
παρατίθενται στο Παράρτημα Ι.

«4. Το συνολικό χρηματοδοτικό 
κονδύλι που αναφέρεται στην παράγραφο 
1, για την περίοδο 2014-2020, χορηγείται 
σύμφωνα με τα ποσοστά που παρατίθενται 
στο σημείο 1 του παραρτήματος Ι και τις 
αρχές που παρατίθενται στο σημείο 3 του 
εν λόγω παραρτήματος.»

Τροπολογία 34

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«4α. Το συνολικό χρηματοδοτικό 
κονδύλι που αναφέρεται στην παράγραφο 
1α, για την περίοδο 2021-2027, 
χορηγείται σύμφωνα με τα ποσοστά που 
παρατίθενται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος Ι και τις αρχές που 
παρατίθενται στο σημείο 3 του εν λόγω 
παραρτήματος.»

Τροπολογία 35

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β γ (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 5
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β γ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

5. Η Επιτροπή προβαίνει σε 
επισκόπηση της κατανομής που ορίζεται 
στο Παράρτημα Ι με βάση το αποτέλεσμα 
την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 
στοιχείο α). Η Επιτροπή έχει την εξουσία, 
εφόσον είναι αναγκαίο υπό το πρίσμα των 
αποτελεσμάτων της επισκόπησης αυτής, 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 30, για την 
προσαρμογή εκάστου εκ των αριθμητικών 
δεδομένων του Παραρτήματος Ι, άνω των 
8 και μέχρι και 16 ποσοστιαίων μονάδων. 
Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
εκδίδονται έως τις 30 Ιουνίου 2017.

«5. Η Επιτροπή προβαίνει σε 
επισκόπηση της κατανομής που ορίζεται 
στο παράρτημα Ι με βάση το αποτέλεσμα 
της έκθεσης αξιολόγησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 34 παράγραφος 3. Η Επιτροπή 
έχει την εξουσία, εφόσον είναι αναγκαίο 
υπό το πρίσμα απρόβλεπτων γεγονότων 
που επηρεάζουν την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού ή υπό το πρίσμα της 
θέσπισης ικανοτήτων rescEU, να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 30 με σκοπό την τροποποίηση 
του παραρτήματος Ι, για την προσαρμογή 
εκάστου εκ των αριθμητικών δεδομένων 
στα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος I 
κατά περισσότερες από 10 ποσοστιαίες 
μονάδες.» 

Τροπολογία 36

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β δ (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β δ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

6. Όταν, σε περίπτωση αναγκαίας 
αναθεώρησης των δημοσιονομικών πόρων 
που διατίθενται για δράσεις αντιμετώπισης, 
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας 
ανάγκης, η Επιτροπή έχει την εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
την προσαρμογή εκάστου εκ των 
αριθμητικών δεδομένων του 
Παραρτήματος Ι άνω των 8 και μέχρι και 
16 ποσοστιαίων μονάδων, στο πλαίσιο 
των διαθέσιμων κονδυλίων του 
προϋπολογισμού και σύμφωνα προς τη 

«6. Όταν, σε περίπτωση αναγκαίας 
αναθεώρησης των δημοσιονομικών πόρων 
που διατίθενται για δράσεις αντιμετώπισης, 
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας 
ανάγκης, η Επιτροπή έχει την εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 30 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος Ι για την 
προσαρμογή εκάστου εκ των αριθμητικών 
δεδομένων στα σημεία 1 και 2 του 
παραρτήματος I κατά περισσότερες από 
10 ποσοστιαίες μονάδες, στο πλαίσιο των 
διαθέσιμων κονδυλίων του 
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διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 31. προϋπολογισμού και σύμφωνα προς τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
31.»

Τροπολογία 37

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 20 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναπτύσσει επικοινωνιακή 
στρατηγική για την προβολή των απτών 
αποτελεσμάτων των δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού 
της Ένωσης στους πολίτες.

Η Επιτροπή αναπτύσσει επικοινωνιακή 
στρατηγική για την προβολή των απτών 
αποτελεσμάτων των δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού 
της Ένωσης στους πολίτες. Η Επιτροπή 
αναπτύσσει επίσης μέτρα από κοινού με 
τις τοπικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τη 
συλλογή στοιχείων για τη βελτίωση των 
δραστηριοτήτων του μηχανισμού της 
Ένωσης.

Τροπολογία 38

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 20 α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη και σε συντονισμό με τις 
τοπικές αρχές, λαμβάνει μέτρα 
ευαισθητοποίησης και πρόληψης υπέρ 
των τοπικών πληθυσμών. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες διεξάγονται τακτικά, 
προκειμένου να διευκολύνονται οι 
πληθυσμοί ώστε να αντιδρούν αμέσως σε 
περίπτωση καταστροφής.
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Τροπολογία 39

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 23, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Το ύψος της χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης για ικανότητες που 
προδεσμεύονται στην Ευρωπαϊκή 
Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας δεν 
υπερβαίνει το 75 % των επιχειρησιακών 
δαπανών των ικανοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, σε 
περίπτωση υφιστάμενης ή επαπειλούμενης 
καταστροφής εντός της Ένωσης ή 
συμμετέχοντος κράτους.

«2. Το ύψος της χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης για ικανότητες που 
προδεσμεύονται στην Ευρωπαϊκή 
Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας δεν 
υπερβαίνει το 75 % των επιχειρησιακών 
δαπανών των ικανοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, σε 
περίπτωση υφιστάμενης ή επαπειλούμενης 
καταστροφής εντός ή εκτός της Ένωσης ή 
συμμετέχοντος κράτους, 
συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων 
χωρών και εδαφών (ΥΧΕ).»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Τροπολογία 40

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Στο άρθρο 23, η παράγραφος 3 
απαλείφεται.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 5 είναι αναγκαία για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανακολουθία η οποία 
προκύπτει από τη δυνητική έγκριση της τροπολογίας 4 σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή 
για ικανότητες που προδεσμεύονται στην Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας, σε 
περίπτωση καταστροφής που σημειώνεται εκτός της Ένωσης.
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Τροπολογία 41

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2γ) Στο άρθρο 25, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Η Επιτροπή υλοποιεί τη 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012.

«1. Η Επιτροπή υλοποιεί τη 
χρηματοδοτική στήριξη υπό άμεση 
διαχείριση της Ένωσης σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 ή 
υπό έμμεση διαχείριση με τους φορείς 
χρηματοδότησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 
εν λόγω κανονισμού. Κατά την επιλογή 
του τρόπου υλοποίησης της 
χρηματοδοτικής στήριξης, θα δοθεί 
προτεραιότητα στην άμεση διαχείριση. 
Εφόσον δικαιολογείται από τη φύση και 
το περιεχόμενο της σχετικής δράσης, η 
Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί έμμεση 
διαχείριση. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 
προκειμένου να καθορίζει δράσεις οι 
οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
μηχανισμού της Ένωσης και οι οποίες 
μπορούν να υλοποιούνται στο πλαίσιο 
έμμεσης διαχείρισης.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Τροπολογία 42

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 30 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η παράγραφος 2 διαγράφεται. διαγράφεται

Τροπολογία 43

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

α α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

2. Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων στις οποίες 
αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 5 και 
6, ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020.

2. Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων στις οποίες 
αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 5 και 
6, ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2027.

Τροπολογία 44

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 21 
παράγραφος 3 ανάθεση εξουσιών δύναται 
να ανακληθεί, ανά πάσα στιγμή, από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

4. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 19 
παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 21 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 25 
παράγραφος 1 ανάθεση εξουσιών δύναται 
να ανακληθεί, ανά πάσα στιγμή, από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.
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Τροπολογία 45

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 30 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 21 
παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 21 
παράγραφος 3 και το άρθρο 25 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 46

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το παράρτημα I απαλείφεται. διαγράφεται

Τροπολογία 47

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Παράρτημα I
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(4α) Το παράρτημα I αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο:

Παράρτημα I «Παράρτημα Ι 

Ποσοστά και αρχές για τη χορήγηση του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου για την 
εφαρμογή του μηχανισμού της Ένωσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφοι 1 και 1α

Ποσοστά για τη χορήγηση του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου για την 
εφαρμογή του μηχανισμού της Ένωσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
1

1. Ποσοστά για τη χορήγηση του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου για την 
εφαρμογή του μηχανισμού της Ένωσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
1 για την περίοδο από το 2014 έως το 
2020

Πρόληψη: 20 % +/- 8 ποσοστιαίες μονάδες Πρόληψη: 10 % +/- 10 ποσοστιαίες 
μονάδες

Ετοιμότητα: 50 % +/- 8 ποσοστιαίες 
μονάδες

Ετοιμότητα: 65 % +/- 10 ποσοστιαίες 
μονάδες

Απόκριση: 30 % +/- 8 ποσοστιαίες 
μονάδες

Απόκριση: 25 % +/- 10 ποσοστιαίες 
μονάδες

2. Ποσοστά για τη χορήγηση του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου για την 
εφαρμογή του μηχανισμού της Ένωσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1α για την περίοδο από το 
2021 έως το 2027
Πρόληψη: 8 % +/- 10 ποσοστιαίες 
μονάδες
Ετοιμότητα: 80 % +/- 10 ποσοστιαίες 
μονάδες
Απόκριση: 12 % +/- 10 ποσοστιαίες 
μονάδες

Αρχές 3. Αρχές

Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης, η Επιτροπή δίδει 
προτεραιότητα σε δράσεις για τις οποίες η 
παρούσα απόφαση ορίζει προθεσμία για 
την περίοδο μέχρι τη λήξη της εν λόγω 
προθεσμίας, προκειμένου να τηρηθεί η εν 
λόγω προθεσμία.

Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης, η Επιτροπή δίδει 
προτεραιότητα σε δράσεις για τις οποίες η 
παρούσα απόφαση ορίζει προθεσμία για 
την περίοδο μέχρι τη λήξη της εν λόγω 
προθεσμίας, προκειμένου να τηρηθεί η εν 
λόγω προθεσμία.»
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μία από τις πιο εμφανείς συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι η όλο και συχνότερη 
εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων με συνέπειες που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε 
μέχρι πριν από κάποια χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας πολλών ανθρώπινων ζωών 
κάθε χρόνο. 

Στην Ευρώπη, οι πλημμύρες που πριν εμφανίζονταν κάθε εκατό χρόνια, σήμερα εμφανίζονται 
κάθε δέκα ή και λιγότερο. Στη Νότια Ευρώπη οι δασικές πυρκαγιές είναι η αιτία για την 
απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων εκταρίων και ήταν η αιτία για την απώλεια πάνω από 
διακοσίων ανθρώπων τα καλοκαίρια του 2017 και 2018 στην Πορτογαλία και την Ελλάδα. 
Όμως, το πρόβλημα πλέον δεν περιορίζεται γεωγραφικά στις χώρες του Νότου. Το 2018 η 
εκτεταμένη ξηρασία σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης ήταν η αιτία δασικών πυρκαγιών σε χώρες 
όπως οι βαλτικές, η Σουηδία και η Γερμανία, ένα φαινόμενο το οποίο ήταν σχετικά 
πρωτόγνωρο για τις χώρες αυτές. Τυφώνες προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές σε πολλά 
μέρη του κόσμου συμπεριλαμβανομένων και των υπερπόντιων εδαφών κάποιων κρατών 
μελών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρέμεινε αδρανής σε αυτόν τον κίνδυνο. Από το 2013 έχει 
δημιουργήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για να συνδράμει τα κράτη 
μέλη στην αντιμετώπιση των όλο και αυξανόμενων φυσικών καταστροφών. Ο μηχανισμός 
αυτός βασιζόταν αποκλειστικά στις δυνατότητες που είχαν τα κράτη μέλη, έχοντας ρόλο 
κυρίως συντονιστικό, μεταξύ των κρατών που χρειαζόντουσαν ενίσχυση και των κρατών που 
μπορούσαν να στείλουν είτε προσωπικό είτε μέσα, μέσω της Εθελοντικής Δεξαμενής. 

Ωστόσο, η δομή του είχε περιορισμούς, τόσο ως προς τα μέσα, όσο και στην δυνατότητα 
ανταπόκρισης σε συγκεκριμένους τύπους φυσικών καταστροφών. Ως προς τα μέσα, τα 
προβλήματα εντοπίζονταν κυρίως στο γεγονός ότι για κάποιους αρκετά σπάνιους κινδύνους 
που χρειάζονται πολύ ακριβά μέσα αντιμετώπισης, καμία χώρα δεν ήταν πρόθυμη να διαθέσει 
τα απαραίτητα χρήματα. Παράλληλα, σε φαινόμενα όπως είναι οι δασικές πυρκαγιές το 
καλοκαίρι, οι πλημμύρες, φαινόμενα που σε γενικές γραμμές επηρεάζονται από τις καιρικές 
συνθήκες και είναι πιθανό να συμβούν ταυτόχρονα σε παραπάνω από ένα κράτος μέλος, οι 
ανάγκες ήταν συνήθως περισσότερες από τα διαθέσιμα μέσα.

Μετά από το καλοκαίρι του 2017, έγινε πλέον κατανοητό, ότι ο μηχανισμός όπως λειτουργούσε 
δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής. Για το λόγο αυτό, όπως είχε ήδη 
ανακοινώσει ο Πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης τον 
Σεπτέμβριο του 2017, η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για την ουσιαστική 
αναβάθμιση του μηχανισμού ώστε η «Ευρώπη να μπορεί να προστατεύει τους πολίτες της 
αποτελεσματικά και να μην συλλυπείται απλώς τα θύματα».

Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάρτιο του 2019, επιπλέον 
της Εθελοντικής δεξαμενής εθνικών μέσων, δημιουργήσαμε το rescEU, μία πανευρωπαϊκή 
δεξαμενή μέσων όπως πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα και ειδικό ιατροφαρμακευτικό 
εξοπλισμό. Τα μέσα αυτά θα αγοραστούν από τα κράτη μέλη σε συνεργασία όμως με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα χρηματοδοτήσει το 80 % με 90 % των συνολικών εξόδων 
αγοράς και συντήρησης. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η χρηματοδότηση μπορεί να φτάνει 
και το 100 % των εξόδων. Τα μέσα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη 
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για να καλύψουν εθνικές τους ανάγκες, αλλά όταν θα χρειάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα 
πηγαίνουν στη χώρα που τα έχει ανάγκη, χωρίς να μπορεί να αρνηθεί κάποιος την αποστολή 
τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο ζήτημα της πρόληψης, διατηρήσαμε την υποχρέωση να αποστέλλονται τα κύρια σημεία 
της Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων και της Εθνικής Έκθεσης Μέσων Αντιμετώπισης 
Κινδύνων. Επιπλέον, σε περίπτωση συχνής ενεργοποίησης του μηχανισμού, η Επιτροπή θα 
έχει το δικαίωμα να εξετάζει τα σχέδια πρόληψης του συγκεκριμένου κράτους και όπου 
χρειάζεται να προβαίνει σε συστάσεις για την αλλαγή των σχεδίων ή τη λήψη επιπλέων μέτρων. 

Σε αυτή τη νομοθετική πρόταση, στόχος του εισηγητή, είναι να διασφαλίσει ότι ο μηχανισμός, 
ένα εργαλείο αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, θα έχει στη διάθεσή του την απαραίτητη 
χρηματοδότηση και το θεσμικό πλαίσιο ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά κατά την 
επόμενη χρηματοδοτική περίοδο από το 2021 έως το 2027. 

Για να γίνει αυτό, ο εισηγητής θεωρεί πως το ύψος της χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίσο με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή 1,4 
δισεκατομμύρια EUR. Κατά την περίοδο αυτή, θα αποκτηθεί το σύνολο των νέων συσκευών, 
του υλικού και των πόρων του rescEU, μεγάλο μέρος των οποίων είναι εξαιρετικά δαπανηρό. 
Εκτός των πυροσβεστικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, έχει ήδη αποφασιστεί η αγορά 
ειδικού ιατρικού εξοπλισμού για τον οποίο προβλέπεται η χρηματοδότησή του 100 % των 
σχετικών δαπανών από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Επιπλέον, εκτός των φυσικών 
καταστροφών, ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και ανθρωπογενείς 
κινδύνους. Για όλους αυτούς τους λόγους, η προτεινόμενη χρηματοδότηση για τη νέα 
προγραμματική περίοδο θα πρέπει να διατηρηθεί ως έχει. 

Για μεγαλύτερη διαφάνεια στην αξιοποίηση της χρηματοδότησης αυτής, ο εισηγητής προτείνει 
την επαναφορά του παραρτήματος με το οποίο καθορίζονταν συγκεκριμένα ποσοστά τα οποία 
έπρεπε να διατεθούν για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την απόκριση. Έχοντας όμως υπόψη 
την μεγάλη αλλαγή που έφερε η αναθεώρηση της περασμένης χρονιάς, αλλά και το γεγονός 
ότι τα έργα πρόληψης για τις φυσικές καταστροφές όπως είναι οι πλημμύρες και οι δασικές 
πυρκαγιές, χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της 
Ένωσης, προτείνεται η τροποποίηση των ποσοστών αυτών με σημαντική ενίσχυση της 
ετοιμότητας, στην οποία περιλαμβάνεται και η αγορά των μέσων που θα ανήκουν στο rescEU. 
Ενισχύεται επίσης η ευελιξία που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μπορεί να προβεί στις 
απαραίτητες αλλαγές αν αυτό κριθεί απαραίτητο κατά τη διάρκεια των επόμενων επτά ετών. 

Ο εισηγητής συμφωνεί επίσης με την πρόταση που έχει διατυπωθεί, να χρηματοδοτείται με 
τους ίδιους κανόνες η αποστολή μέσων που ανήκουν στην εθελοντική δεξαμενή, ανεξαρτήτως 
αν αυτά χρησιμοποιούνται εντός ή εκτός της Ένωσης. Η κλιματική αλλαγή είναι μία παγκόσμια 
πρόκληση και οι συνέπειές της είναι εμφανείς παντού. Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να 
συνδράμει και τρίτες χώρες όποτε αυτό ζητηθεί, είτε είναι για την αντιμετώπιση των δυσμενών 
συνεπειών ενός τυφώνα είτε για την καταστροφή ενός τροπικού δάσους που επηρεάζει όλο τον 
πλανήτη.

Ο εισηγητής θεωρεί ακόμα απαραίτητη την αξιοποίηση όλων των εργαλείων που διαθέτει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των πολιτών, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκονται, όπως του συστήματος Galileo για αποστολή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης 
όταν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μην αφήσουν αυτή την 
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ευκαιρία να πάει χαμένη. Η παροχή οδηγιών και πληροφοριών μέσω του Galileo μπορεί να 
αποδειχθεί σωτήρια για την αποφυγή ή τον περιορισμό των ανθρώπινων απωλειών. 

Ολοκληρώνοντας ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής 
Προστασίας και το rescEU είναι μία επένδυση για το μέλλον, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κράτη μέλη της θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την όξυνση των ακραίων καιρικών φαινομένων. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Lukas Mandl

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Έπειτα από την απόφαση (ΕΕ) 2019/420 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 13ης Μαρτίου 2019, η οποία τροποποίησε ουσιωδώς την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 
περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, η παρούσα γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Ανάπτυξης έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Επιδιώκει να επισημάνει τρεις σημαντικές 
πτυχές του μηχανισμού κατά το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, οι 
οποίες σχετίζονται με την ενεργοποίησή του εκτός της Ένωσης και στο πλαίσιο των 
ανθρωπιστικών κρίσεων.

Πρώτον, η γνωμοδότηση τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα του μηχανισμού σε 
σχέση με τις φυσικές καταστροφές που συνδέονται με το κλίμα, ιδίως τις δασικές πυρκαγιές, 
στις οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες οι αναπτυσσόμενες χώρες.

Δεύτερον, η πρόταση αποσκοπεί στην αύξηση της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής για 
ικανότητες που προδεσμεύονται στην Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας, όταν 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση καταστροφών εκτός της Ένωσης. Προτείνεται, 
σύμφωνα τόσο με τη θέση του Συμβουλίου όσο και με το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, έως και το 75 % των 
επιχειρησιακών δαπανών των ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, να 
χρηματοδοτείται από την Ένωση, δηλαδή στο ίδιο επίπεδο με αυτό για τις ενεργοποιήσεις στο 
εσωτερικό της Ένωσης.

Τρίτον, θεσπίζεται απαίτηση διαβούλευσης με ανθρωπιστικούς φορείς πριν από επεμβάσεις 
σε ανθρωπογενείς καταστροφές ή πολύπλοκες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αύξηση της 
συχνότητας, της έντασης και της 
πολυπλοκότητας των φυσικών 
καταστροφών παγκοσμίως, και ότι οι 
αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικά οι 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα 
αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη, 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω αφενός της 
περιορισμένης ικανότητάς τους να 
προσαρμόζονται στις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής και να τις 
μετριάζουν, καθώς και να 
αντιμετωπίζουν καταστροφές που 
συνδέονται με το κλίμα, και αφετέρου της 
γεωγραφικής τους έκθεσης σε πλημμύρες, 
ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η πρόταση της Επιτροπής για 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής 
ικανότητας ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
καταστροφών μέσω της ενίσχυσης των 
δυνατοτήτων που προσφέρονται από την 
Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής 
Προστασίας. Τούτο συνεπάγεται τη 

(2) Η πρόταση της Επιτροπής για 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής 
ικανότητας ετοιμότητας και επαρκούς και 
έγκαιρης αντιμετώπισης καταστροφών 
μέσω της ενίσχυσης των δυνατοτήτων που 
προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή 
Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας. Τούτο 
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δημιουργία εφεδρικών ικανοτήτων 
πολιτικής προστασίας για χρήση σε 
επιχειρήσεις της Ένωσης («rescEU») και 
την ενίσχυση των μέτρων που 
εφαρμόζονται στον τομέα της πρόληψης.

συνεπάγεται τη δημιουργία εφεδρικών 
ικανοτήτων πολιτικής προστασίας για 
χρήση σε επιχειρήσεις της Ένωσης 
(«rescEU») και την ενίσχυση των μέτρων 
που εφαρμόζονται στον τομέα της 
πρόληψης.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Οι δασικές πυρκαγιές όχι μόνο 
απειλούν ή εξαλείφουν ζωές, βιοτικούς 
πόρους και τη βιοποικιλότητα, αλλά 
προκαλούν επίσης την εκπομπή υψηλών 
ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα και 
τη μείωση της ικανότητας απορρόφησης 
του άνθρακα που έχει ο πλανήτης, 
επιδεινώνοντας έτσι περαιτέρω την 
κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερη ανησυχία 
προκαλούν καταστάσεις όπου οι 
πυρκαγιές καταστρέφουν τα πρωτογενή 
δάση, όπως συνέβη πρόσφατα σε 
ορισμένες ισημερινές περιοχές. Η αύξηση 
των καταστροφών που συνδέονται με το 
κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των 
δασικών πυρκαγιών, απαιτεί την 
ενίσχυση των δραστηριοτήτων του 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας της 
Ένωσης εκτός της Ένωσης.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Με σκοπό τη μεγιστοποίηση της 
διαφάνειας και της λογοδοσίας για τους 
πολίτες της Ένωσης, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τη μέτρηση της προόδου που 
σημειώνει η Ένωση ως προς τον στόχο 
του 0,7 % επίσημης αναπτυξιακής 
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βοήθειας, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρουσιάσει κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με το ποσοστό των δαπανών που 
συνιστά να πραγματοποιούνται μέσω του 
τροποποιημένου μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης και που θα 
πρέπει να θεωρούνται επίσημη 
αναπτυξιακή βοήθεια. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 
αντανακλούν με ακρίβεια και να 
συμμορφώνονται πλήρως με τους 
κανόνες της Επιτροπής Αναπτυξιακής 
Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ για την 
επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, και να 
αναφέρουν αν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μεθοδολογίες όπως το 
πρότυπο της πρωτοβουλίας για τη 
διαφάνεια της διεθνούς βοήθειας 
(ΠΔΔΒ)·

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Ως μέλος της ΕΑΒ του ΟΟΣΑ, η 
Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να 
συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΑΒ 
του ΟΟΣΑ σχετικά με την επίσημη 
αναπτυξιακή βοήθεια, μεταξύ άλλων και 
κατά τη διεξαγωγή σχετικών 
δραστηριοτήτων μέσω του μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της Ένωσης·

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1) στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 
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αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2. Οι επεμβάσεις δυνάμει του 
παρόντος άρθρου μπορούν να διεξάγονται 
είτε ως αυτόνομη επέμβαση παροχής 
βοήθειας είτε ως συμβολή σε επέμβαση 
της οποίας ηγείται διεθνής οργανισμός. Ο 
συντονισμός, σε επίπεδο Ένωσης, 
ενσωματώνεται πλήρως στο συνολικό 
συντονισμό τον οποίον παρέχει το Γραφείο 
Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων 
των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΑΥ) και σέβεται 
τον ηγετικό του ρόλο. Σε περίπτωση 
ανθρωπογενών καταστροφών ή 
πολύπλοκων καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, η Επιτροπή διασφαλίζει τη 
συνοχή με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη 
για την ανθρωπιστική βοήθεια (*) και τον 
σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών.

2. Οι επεμβάσεις δυνάμει του 
παρόντος άρθρου μπορούν να διεξάγονται 
είτε ως αυτόνομη επέμβαση παροχής 
βοήθειας είτε ως συμβολή σε επέμβαση 
της οποίας ηγείται διεθνής οργανισμός. Ο 
συντονισμός, σε επίπεδο Ένωσης, 
ενσωματώνεται πλήρως στο συνολικό 
συντονισμό τον οποίον παρέχει το Γραφείο 
Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων 
των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΑΥ) και σέβεται 
τον ηγετικό του ρόλο. Σε περίπτωση 
ανθρωπογενών καταστροφών ή 
πολύπλοκων καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με 
ανθρωπιστικούς φορείς πριν από την 
επέμβαση και διασφαλίζει τη συνοχή με 
την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την 
ανθρωπιστική βοήθεια (*) και τον σεβασμό 
των ανθρωπιστικών αρχών.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2a) στο άρθρο 23, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Το ύψος της χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης για ικανότητες που 
προδεσμεύονται στην Ευρωπαϊκή 
Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας δεν 
υπερβαίνει το 75 % των επιχειρησιακών 
δαπανών των ικανοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, σε 
περίπτωση υφιστάμενης ή επαπειλούμενης 
καταστροφής εντός της Ένωσης ή 
συμμετέχοντος κράτους.

2. Το ύψος της χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης για ικανότητες που 
προδεσμεύονται στην Ευρωπαϊκή 
Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας δεν 
υπερβαίνει το 75 % των επιχειρησιακών 
δαπανών των ικανοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, σε 
περίπτωση υφιστάμενης ή επαπειλούμενης 
καταστροφής εντός ή εκτός της Ένωσης.
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Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) στο άρθρο 23, η παράγραφος 3 
απαλείφεται.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 8 είναι αναγκαία για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανακολουθία η οποία 
προκύπτει από τη δυνητική έγκριση της τροπολογίας 7 σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή 
για ικανότητες που προδεσμεύονται στην Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας, σε 
περίπτωση καταστροφής που σημειώνεται εκτός της Ένωσης.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI
14.3.2019

Γνωμοδότηση της
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE
14.3.2019

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
    Ημερομηνία ορισμού

Lukas Mandl
20.12.2019

Εξέταση στην επιτροπή 23.1.2020

Ημερομηνία έγκρισης 18.2.2020

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

18
0
3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, 
Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Gianna Gancia, Charles Goerens, 
Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, Rasa 
Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, 
Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, 
Bernhard Zimniok

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Caroline Roose

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 
του Κανονισμού) παρόντες κατά την 
τελική ψηφοφορία

Lukas Mandl, László Trócsányi
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ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18 +
GUE/NGL Miguel Urbán Crespo

ID Gianna Gancia

PPE Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Hildegard Bentele, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Tomas Tobé, László 
Trócsányi

RENEW Catherine Chabaud, Charles Goerens

S&D Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella

VERTS/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Caroline Roose

0 -

3 0
ECR Beata Kempa

ID Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Pascal Canfin
Πρόεδρο
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος του Younous Omarjee που 
αφορά την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης (COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – (2019/0070 
(COD)), σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού (COD))

Κύριε Canfin,

Αναφορικά με την εν θέματι πρόταση, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέλαβε να 
υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Η επιτροπή μας αποφάσισε να αποστείλει τη 
γνωμοδότηση αυτή υπό μορφή επιστολής. Η γνωμοδότηση εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 
επιτροπής μας στις 21 Ιανουαρίου 2020, με 35 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και καμία 
αποχή1.

Η πρόταση της Επιτροπής έχει τεχνικό χαρακτήρα και αφορά μόνο τις δημοσιονομικές 
προβλέψεις του άρθρου 19 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, οι οποίες χρειάζεται να 
επικαιροποιηθούν και να αντικατασταθούν από τα νέα αριθμητικά στοιχεία που προβλέπονται 
στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027.

Όλες οι δημοσιονομικές επιπτώσεις συνάδουν με τις τροπολογίες που πρότεινε η επιτροπή 
REGI στην από 26ης Απριλίου 2018 γνωμοδότησή της. Ειδικότερα, η επιτροπή μας 
υποστηρίζει τον στόχο για ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών και της ΕΕ να 
αντιμετωπίζουν καταστροφές, με τη δημιουργία ειδικών εφεδρικών ικανοτήτων αντιμετώπισης 
(rescEU), με τη συγκρότηση ενός δικτύου γνώσεων για την πολιτική προστασία, και με την 
ενίσχυση της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες.

Λαμβανομένων, συνεπώς, υπόψη της σημασίας του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της 
Ένωσης για τη διαχείριση κινδύνων καταστροφών και της ανάγκης για ενίσχυση του 
μηχανισμού κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, η Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης δεν έχει αντιρρήσεις ως προς την πρόταση της Επιτροπής, στην οποία προβλέπονται 

1 Στην ψηφοφορία συμμετείχαν οι ακόλουθοι βουλευτές: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, 
Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Daniel Buda, Andrea 
Cozzolino, Corina Crețu, Josianne Cutajar, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, 
Raffaele Fitto, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, John Howarth, Μανώλης 
Κεφαλογιάννης, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, 
Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, 
Caroline Roose, Bronis Ropė, André Rougé, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez.
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οι αναγκαίοι δημοσιονομικοί πόροι για τη στήριξη του μηχανισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Younous OMARJEE
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ 7.3.2019

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI
14.3.2019

Γνωμοδοτικές επιτροπές
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET
14.3.2019

DEVE
14.3.2019

BUDG
14.3.2019

REGI
14.3.2019
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