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Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος που υπέβαλε ο Younous 
Omarjee, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού, αναφορικά 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))

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 

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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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 
οι αναγκαίοι δημοσιονομικοί πόροι για τη στήριξη του μηχανισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Younous OMARJEE


