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Περί δημιουργίας χρηματοδοτικού μέσου ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για σοβαρές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Πρόταση κανονισμού (COM(2005)0113 – C6-0186/2005 – 2005/0052(CNS))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 33
Τίτλος

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
περί δημιουργίας χρηματοδοτικού μέσου 
ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για 
σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

περί δημιουργίας χρηματοδοτικού μέσου 
επέμβασης πολιτικής προστασίας και 
ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης
(Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το νομοθετικό κείμενο· αν εγκριθεί 
θα απαιτηθούν τεχνικής φύσεως 
τροποποιήσεις σε ολόκληρο το κείμενο).

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο αρχικός τίτλος επιτρέπει να χρηματοδοτηθεί ο,τιδήποτε και οποιοσδήποτε και είναι 
υπερβολικά ασαφής. Για να επιτευχθεί η προστιθέμενη αξία τόσο για την Κοινότητα όσο και για 
τα κράτη μέλη, είναι λογικό το μέσο να περιοριστεί σε παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας και 
προετοιμασίας αυτών.

Τροπολογία: Sebastiano (Nello) Musumeci

Τροπολογία 34
Tίτλος

Πρόταση Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

περί δημιουργίας χρηματοδοτικού μέσου 
ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για 
σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

περί δημιουργίας χρηματοδοτικού μέσου
πρόβλεψης, πρόληψης, ταχείας επέμβασης
και ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης

Or. it

Αιτιολόγηση

Το μέσο πρέπει επίσης να καλύπτει την πρόβλεψη και την πρόληψη των φυσικών και
ανθρώπινης προέλευσης καταστροφών, καθόσον έχουν ζωτική σημασία για την αποτελεσματική
πολιτική προστασία.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

(2a) Η διαχείριση και η χρήση της γης 
αποτελούν σημαντικές συνιστώσες των 
πολιτικών και των σχεδίων για την 
πρόληψη και τον μετριασμό των 
καταστροφών. Κατά συνέπεια, τα σχέδια 
και οι πολιτικές πρέπει να εφαρμόζουν 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στον τομέα 
του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των 
φυσικών πόρων που θα ενσωματώνουν τη 
μείωση του κινδύνου πρόκλησης
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καταστροφών, όπως την ολοκληρωμένη 
διαχείριση πλημμυρών και δασών, την 
κατάλληλη διαχείριση των υγροτόπων και 
άλλων ευαίσθητων οικοσυστημάτων,
καθώς και την εκτίμηση του κινδύνου στις 
αστικές περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση και η ενίσχυση της στοχοθέτησης των νέων περιβαλλοντικών πτυχών στη 
διαχείριση του κινδύνου έχει καταστεί κρίσιμη προτεραιότητα που απαιτεί τη χρηστή διαχείριση
των φυσικών πόρων ως εργαλείο για την πρόληψη των καταστροφών ή τον περιορισμό των
επιπτώσεών τους στους ανθρώπους, τις οικίες και τον τρόπο ζωής τους. 

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

(2β) Οι απομονωμένες και εξόχως 
απόκεντρες περιοχές της Ε.Ε. έχουν 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες
λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών,
εδαφικών, κοινωνικών και οικονομικών 
συνθηκών που επικρατούν σε αυτές. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να έχουν
αρνητικές επιπτώσεις και να δυσχεράνουν
την παροχή συνδρομής και τη διάθεση
παρεμβατικών πόρων, δημιουργώντας 
ιδιαίτερες ανάγκες σε σοβαρές περιπτώσεις
εκτάκτου ανάγκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξόχως απόκεντρες και απομονωμένες περιοχές απαιτούν περισσότερη προσοχή στο πλαίσιο 
των διαφόρων κοινοτικών μηχανισμών και μέσων.

Τροπολογία: Sebastiano (Nello) Musumeci

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη 3
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(3) Απαιτείται η δημιουργία 
χρηματοδοτικού μέσου ταχείας επέμβασης 
και ετοιμότητας με βάση το οποίο να είναι 
δυνατή η παροχή οικονομικής συνδρομής, 
ως συμμετοχή για την βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
προετοιμασίας για σοβαρές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισή 
τους στο πλαίσιο ιδίως της απόφασης 
2001/792/ΕΚ.

(3) Απαιτείται η δημιουργία 
χρηματοδοτικού μέσου πρόβλεψης, 
πρόληψης, ταχείας επέμβασης και 
ετοιμότητας με βάση το οποίο να είναι 
δυνατή η παροχή οικονομικής συνδρομής, 
ως συμμετοχή για την βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
προετοιμασίας για σοβαρές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισή 
τους στο πλαίσιο ιδίως της απόφασης 
2001/792/ΕΚ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζεται με την αλλαγή του τίτλου.

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη 4

Το παρόν μέσο θα εξασφαλίσει την ορατή 
έκφραση της κοινοτικής αλληλεγγύης προς 
χώρες που έχουν πληγεί από σοβαρές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
διευκολύνοντας την παροχή αμοιβαίας 
συνδρομής μέσω της κινητοποίησης των 
μέσων επέμβασης των κρατών μελών.

Το παρόν μέσο θα εξασφαλίσει την ορατή 
έκφραση της κοινοτικής αλληλεγγύης προς 
χώρες που έχουν πληγεί από σοβαρές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
διευκολύνοντας την παροχή αμοιβαίας 
συνδρομής μέσω της κινητοποίησης των 
μέσων επέμβασης των κρατών μελών.
Ωστόσο, πρέπει να αναπτυχθεί μόνο στις 
περιπτώσεις όπου είναι σαφές ότι οι πόροι 
του/των εμπλεκομένου/ων κράτους/ών δεν 
επαρκούν για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών, ή σε περίπτωση 
προπαρασκευαστικών μέτρων, εφόσον 
αυτό θα αποδώσει προστιθέμενη αξία για 
την Κοινότητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθορισθεί ότι οι εθνικοί πόροι δεν αρκούν πριν υπάρξει προσφυγή στα 
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κοινοτικά κονδύλια, και να εξακριβωθεί ότι τα μέτρα που χρηματοδοτεί η Κοινότητα θα έχουν 
προστιθέμενη κοινοτική αξία.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Το παρόν μέσο θα εξασφαλίσει την 
ορατή έκφραση της κοινοτικής αλληλεγγύης 
προς χώρες που έχουν πληγεί από σοβαρές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
διευκολύνοντας την παροχή αμοιβαίας 
συνδρομής μέσω της κινητοποίησης των 
μέσων επέμβασης των κρατών μελών.

(4) Το παρόν μέσο θα εξασφαλίσει την 
ορατή έκφραση της κοινοτικής αλληλεγγύης 
προς χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που
οφείλονται σε φυσικές, βιομηχανικές ή
τεχνολογικές καταστροφές, στις οποίες 
περιλαμβάνονται η θαλάσσια ρύπανση, ή 
τρομοκρατικές ενέργειες, που έχουν
σημειωθεί τόσο εντός όσο και εκτός της
ΕΕ, διευκολύνοντας την παροχή αμοιβαίας 
συνδρομής μέσω της κινητοποίησης των 
μέσων επέμβασης των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση και η ενίσχυση της στοχοθέτησης των νέων περιβαλλοντικών πτυχών στη 
διαχείριση του κινδύνου έχει καταστεί κρίσιμη προτεραιότητα που απαιτεί τη χρηστή διαχείριση
των φυσικών πόρων ως εργαλείο για την πρόληψη των καταστροφών ή τον περιορισμό των
επιπτώσεών τους στους ανθρώπους, τις οικίες και τον τρόπο ζωής τους.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

(4α) Λαμβάνοντας υπόψη τα 
Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη 
βελτίωση των ευρωπαϊκών ικανοτήτων 
ανάληψης δράσεων πολιτικής 
προστασίας.1
1 EE C 304 1.12.2005, σελ. 1. 

Or. el
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο μέσο δράσεις δικτύωσης για συστήματα 
επαγρύπνησης και έγκαιρης προειδοποίησης.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

(4α) Πρέπει να είναι δυνατή η χρήση του 
μέσου για δράσεις τόσο εντός όσο και 
εκτός των εδαφικών συνόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για λόγους 
αλληλεγγύης και για την παροχή 
συνδρομής σε ευρισκόμενους σε ανάγκη 
πολίτες της ΕΕ σε τρίτες χώρες.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Πολλοί πολίτες της ΕΕ ταξιδεύουν εκτός συνόρων της ΕΕ. Συνεπώς, διατρέχουν επίσης κίνδυνο 
να πληγούν από καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης που λαμβάνουν χώρα εκτός των συνόρων της 
ΕΕ. 

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

(4a) Η κοινοτική δράση δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την απεμπόληση των 
ευθυνών τρίτων, οι οποίοι, στο πλαίσιο της
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», έχουν την 
πρωταρχική ευθύνη για τη βλάβη που οι 
ίδιοι προξένησαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» ορίζει ότι ένας φορέας θεωρείται ότι έχει την ευθύνη στο μέτρο 
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που αυτός προξένησε τη συνεπακόλουθη βλάβη.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

(4β) Είναι απαραίτητο να υπάρξει
περισσότερη συνεργασία για την ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας της βάσης 
δεδομένων σχετικά με τις στρατιωτικές 
δυνατότητες και ικανότητες που 
σχετίζονται με δράσεις πολιτικής 
προστασίας που καθίστανται αναγκαίες 
από φυσικές ή ανθρωπογενείς
καταστροφές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση των δράσεων της Ε.Ε. πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέτρα και
ικανότητες.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

(4γ) Για να διευκολυνθεί και να 
διασφαλιστεί καλύτερη πρόληψη,
ετοιμότητα και παρέμβαση σε σοβαρές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, είναι
απαραίτητο να διενεργηθούν εκτενείς
ενημερωτικές εκστρατείες, καθώς επίσης
και να αναληφθούν πρωτοβουλίες στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της 
ευαισθητοποίησης με επίκεντρο το ευρύ 
κοινό και ιδιαίτερα τους νέους, με στόχο
την αύξηση του βαθμού αυτοπροστασίας
και τη λήψη προστατευτικών μέτρων σε
περίπτωση καταστροφών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα μέτρα πολιτικής προστασίας πρέπει να ενσωματωθούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, που θα εντείνουν τη συνειδητοποίηση όσον αφορά την
αναγκαιότητα πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης των σοβαρών ατυχημάτων και θα 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε δράσεις πρόληψης και επέμβασης. 

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Τροπολογία 45
Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

(4δ) Οι εθελοντές αποτελούν αξιόλογο
δυναμικό όσον αφορά τη διαχείριση 
καταστροφών και διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο σε δράσεις πολιτικής
προστασίας, παρέχοντας ευρύ φάσμα
υπηρεσιών στον σχεδιασμό και την
αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης, είτε ως μέλη 
εθελοντικών οργανώσεων είτε ως άτομα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ικανότητα της Κοινότητας να αντεπεξέλθει στις ολέθριες συνέπειες μιας καταστροφής 
προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό και την ετοιμότητα. Οι 
εθελοντές μπορούν να παράσχουν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες στις περιπτώσεις που δεν 
υπάρχουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η άφιξη των οποίων μπορεί να καθυστερήσει λόγω του 
μεγέθους ενός γεγονότος.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 46
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Οι σοβαρές καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης είναι δυνατόν να προκύψουν λόγω 
φυσικών, βιομηχανικών και τεχνολογικών 
καταστροφών ή λόγω τρομοκρατικών 

(5) Οι σοβαρές καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης είναι δυνατόν να προκύψουν λόγω 
διαστημικής προέλευσης, φυσικών, 
βιομηχανικών και τεχνολογικών 
καταστροφών ή λόγω τρομοκρατικών 
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ενεργειών. ενεργειών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στις αρχές του εικοστού αιώνα, χιλιάδες στρέμματα δάσους καταστράφηκαν από τον μετεωρίτη
Tungus στην κεντρική Σιβηρία. Οι συνέπειες της έκρηξης κατεγράφησαν σε μετεωρολογικά 
παρατηρητήρια σε ολόκληρη τη Ρωσία, ακόμη και την Ουάσιγκτον. Μετά την έκρηξη, 
δημιουργήθηκε ένα γιγάντιο σύννεφο σκόνης ύψους 20 χιλιομέτρων. Στην Ευρώπη, επί πολλές 
ημέρες μετά την έκρηξη, τις νύχτες ο ουρανός ήταν φωτισμένος. Από αυτό συνάγεται ότι πρέπει 
να ληφθεί υπόψη και αυτού του είδους η απειλή. 

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 47
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

(5a) Στις περιπτώσεις που το μέσο 
χρησιμοποιείται εκτός των γεωγραφικών 
συνόρων της Ε.Ε., είναι σημαντικό την 
ευθύνη συντονισμού της δράσης να έχουν 
τα Ηνωμένα Έθνη. 

Or. sv

Αιτιολόγηση

Τα ΗΕ διαθέτουν ήδη ένα επιχειρησιακό σύστημα παροχής συνδρομής σε χώρες που πλήττονται 
από καταστροφές και σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Για να αποφευχθεί η επικάλυψη
του έργου και για να αξιοποιηθεί η συγκέντρωση πόρων, το μέσο ταχείας επέμβασης και
ετοιμότητας της ΕΕ πρέπει να συντονίζεται με το αντίστοιχο σύστημα των ΗΕ. Η αιτιολογική 
σκέψη απορρέει από την τροπολογία επί του άρθρου 8.

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 48
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Αυτό το χρηματοδοτικό μέσο πρέπει 
επίσης να συμβάλει στην ετοιμότητα της 
Κοινότητας και στην ικανότητά ταχείας 
επέμβασής της για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων στη δημόσια υγεία λόγω 
σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 

Διαγράφεται
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χωρίς ωστόσο να επηρεάζονται οι δράσεις 
και τα μέτρα που προβλέπονται στην 
απόφαση […]/2005 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της υγείας και της προστασίας 
των καταναλωτών (2007/20013).

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σχεδόν πάντα έχουν επιπτώσεις στην υγεία των 
θυμάτων, οπότε δεν υπάρχει λόγος αναφοράς του θέματος αυτού στο σημείο αυτό. Η επέκταση 
του μέσου και σε θέματα υγείας θα ήταν υπερβολική και θα υπερέβαινε το πεδίο αναφοράς του
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 49
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Πρέπει να είναι δυνατή η συμμετοχή 
τρίτων χωρών, καθώς αυτό θα αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα 
της λειτουργίας του μέσου.

(10) Πρέπει να είναι δυνατή η συμμετοχή 
τρίτων χωρών, καθώς οι καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης σε τρίτες χώρες 
μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα 
κράτη μέλη της ΕΕ και, επιπλέον, αυτό θα 
αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα της λειτουργίας του μέσου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε γειτονικές με την ΕΕ χώρες, μπορούν επίσης να πλήξουν 
και κράτη μέλη της.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 50
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
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(11a) Για την αποτελεσματική εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
πρέπει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
να εκπονήσει, το ταχύτερο δυνατό 
λεπτομερή κατάλογο των πόρων πολιτικής 
προστασίας (προσωπικό, εξοπλισμός, κλπ.)
που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης των απαιτούμενων πόρων για την αντιμετώπιση μιας 
καταστροφής, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε εκ των προτέρων με ακρίβεια τις διαθέσιμες 
εγκαταστάσεις και το προσωπικό.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 51
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες 
διατάξεις προκειμένου να εξασφαλιστεί 
επαρκής παρακολούθηση της υλοποίησης 
των δράσεων που λαμβάνουν οικονομική 
συνδρομή με βάση το μέσο.

(12) Πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες 
διατάξεις προκειμένου να εξασφαλιστεί 
επαρκής παρακολούθηση της υλοποίησης 
των δράσεων που λαμβάνουν οικονομική 
συνδρομή με βάση το μέσο. Στην 
υλοποίηση της κοινοτικής οικονομικής
βοήθειας καθώς και στην παρακολούθηση
της χρήσης των πόρων απαιτείται η 
μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2005
για αύξηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 52
Άρθρο 1, παράγραφος 1
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Με τον παρόντα κανονισμό δημιουργείται 
για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 ως 
31η Δεκεμβρίου 2013, ένα χρηματοδοτικό 
μέσο ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας 
που στη συνέχεια αναφέρεται ως «το μέσο», 
για την ενίσχυση και συμπλήρωση των 
προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη για την προστασία των ανθρώπων, του 
περιβάλλοντος και των περιουσιών σε 
περίπτωση σοβαρής κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης.

Με τον παρόντα κανονισμό δημιουργείται 
για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 ως 
31η Δεκεμβρίου 2013, ένα χρηματοδοτικό 
μέσο πρόληψης, ταχείας επέμβασης και 
ετοιμότητας που στη συνέχεια αναφέρεται 
ως «το μέσο», για την ενίσχυση και 
συμπλήρωση των προσπαθειών που 
καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την 
προστασία των ανθρώπων, της δημόσιας 
υγείας, του περιβάλλοντος, των περιουσιών
και της πολιτισιτικής κληρονομιάς, σε 
περίπτωση σοβαρής κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακολουθεί την αλλαγή του τίτλου.

Τροπολογία: Sebastiano (Nello) Musumeci

Τροπολογία 53
Άρθρο 1, παράγραφος 1

Με τον παρόντα κανονισμό δημιουργείται 
για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 ως 
31η Δεκεμβρίου 2013, ένα χρηματοδοτικό 
μέσο ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας 
που στη συνέχεια αναφέρεται ως «το μέσο», 
για την ενίσχυση και συμπλήρωση των 
προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη για την προστασία των ανθρώπων, του 
περιβάλλοντος και των περιουσιών σε 
περίπτωση σοβαρής κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης.

Με τον παρόντα κανονισμό δημιουργείται 
για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 ως 
31η Δεκεμβρίου 2013, ένα χρηματοδοτικό 
μέσο πρόβλεψης, πρόληψης, ταχείας 
επέμβασης και ετοιμότητας που στη 
συνέχεια αναφέρεται ως «το μέσο», για την 
ενίσχυση και συμπλήρωση των 
προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη για την προστασία των ανθρώπων, του 
περιβάλλοντος και των περιουσιών σε 
περίπτωση σοβαρής κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζεται με την αλλαγή του τίτλου.
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Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 54
Άρθρο 1, παράγραφος 2

Καθορίζει κανόνες για την παροχή 
οικονομικής συνδρομής με βάση το μέσο για 
δράσεις που προορίζονται να ενισχύσουν 
την κατάσταση ετοιμότητας της Κοινότητας 
για την αντιμετώπιση σοβαρών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Καθορίζει κανόνες για την παροχή 
οικονομικής συνδρομής με βάση το μέσο για 
δράσεις που προορίζονται να ενισχύσουν 
την κατάσταση ετοιμότητας της Κοινότητας 
για την αντίδραση προς αντιμετώπιση 
σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Or. de

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 55
Άρθρο 1, παράγραφος 2

Καθορίζει κανόνες για την παροχή 
οικονομικής συνδρομής με βάση το μέσο για 
δράσεις που προορίζονται να ενισχύσουν 
την κατάσταση ετοιμότητας της Κοινότητας 
για την αντιμετώπιση σοβαρών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Καθορίζει κανόνες για την παροχή 
οικονομικής και τεχνικής συνδρομής με 
βάση το μέσο για δράσεις που προορίζονται 
να ενισχύσουν την κατάσταση της
ικανότητας πρόληψης των κινδύνων και
ετοιμότητας της Κοινότητας για την 
αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή τεχνικής βοήθειας προβλέπεται στο άρθρο 10.

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 56
Άρθρο 1, παράγραφος 3

Προβλέπει επίσης ειδικές διατάξεις για την 
παροχή οικονομικής συνδρομής σε 
περιπτώσεις σοβαρών καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης, ώστε να διευκολύνεται 

Προβλέπει επίσης ειδικές διατάξεις για την 
παροχή οικονομικής συνδρομής για 
παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας και την
προετοιμασία τους, ώστε να διευκολύνεται 
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η ταχεία και αποτελεσματική επέμβαση. η ταχεία και αποτελεσματική επέμβαση σε 
περιπτώσεις σοβαρών καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μόνο με σαφείς διατυπώσεις θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια επικεντρώνεται
σε μέτρα που προσφέρουν πραγματικά προστιθέμενη αξία για την Κοινότητα και λειτουργούν 
για τη βελτιστοποίηση της παρέμβασης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 57
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για την 
ετοιμότητα αντιμετώπισης σοβαρών
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
ανεξάρτητα από τη φύση τους.

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για την 
πρόληψη, την ετοιμότητα και την ταχεία
επέμβαση σε όλες τις μορφές σοβαρών
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3(a), εντός και εκτός 
της Κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση σε 
θέματα δημόσιας υγείας.

Ισχύει επίσης για τη διαχείριση των άμεσων 
συνεπειών τέτοιων σοβαρών καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης εντός της Κοινότητας και 
σε χώρες που συμμετέχουν στον Κοινοτικό 
μηχανισμό που δημιουργήθηκε με την 
απόφαση 2001/792.

Ισχύει επίσης για τη διαχείριση των άμεσων 
συνεπειών τέτοιων σοβαρών καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης εντός και εκτός της 
Κοινότητας

Ισχύει επίσης για την ετοιμότητα και την 
ταχεία επέμβαση ώστε να αντιμετωπιστούν 
οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από 
σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Κοινότητα πρέπει να μπορεί να επιδεικνύει αλληλεγγύης σε τρίτες χώρες, ανταποκρινόμενη 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο έδαφός τους. Συνεπώς, η ταχεία επέμβαση σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εκτός της Ε.Ε. πρέπει να περιληφθεί στο πεδίο αναφοράς του 
μέσου.
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Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 58
Άρθρο 2, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για την 
ετοιμότητα αντιμετώπισης σοβαρών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
ανεξάρτητα από τη φύση τους.

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για την 
ετοιμότητα παρεμβάσεων πολιτικής 
προστασίας ανεξάρτητα από τη φύση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Or. de
Αιτιολόγηση

Η «ετοιμότητα αντιμετώπισης σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης» είναι υπερβολικά 
ευρύς όρος και δεν μπορεί να καλύπτεται από το εν λόγω μέσο. 

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 59
Άρθρο 3, σημείο (1)

(1) «σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης» 
νοείται κάθε κατάσταση που έχει ή είναι 
δυνατόν να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε 
ανθρώπους, περιουσίες ή στο περιβάλλον 
και ενδέχεται να καταλήξει σε αίτημα 
παροχής βοήθειας·

(1) «σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης» 
νοείται κάθε γεγονός ή κατάσταση που έχει
ή είναι δυνατόν να έχει δυσμενείς
επιπτώσεις σε ανθρώπους, τη δημόσια
υγεία, περιουσίες, στην πολιτιστική 
κληρονομιά, ή στο περιβάλλον, που
οφείλονται σε φυσικές, βιομηχανικές ή
τεχνολογικές καταστροφές, στις οποίες 
περιλαμβάνονται η θαλάσσια ρύπανση, ή
τρομοκρατικές ενέργειες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός όπως προτείνεται είναι υπερβολικά ασαφής. Ο νέος ορισμός αντικατοπτρίζει 
καλύτερα το περιεχόμενο του κανονισμού.

Τροπολογία: Sebastiano (Nello) Musumeci

Τροπολογία 60
Άρθρο 3, σημείο (1)

(1) «σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης» (1) «σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης» 
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νοείται κάθε κατάσταση που έχει ή είναι 
δυνατόν να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε 
ανθρώπους, περιουσίες ή στο περιβάλλον 
και ενδέχεται να καταλήξει σε αίτημα 
παροχής βοήθειας·

νοείται κάθε κατάσταση που έχει ή είναι 
δυνατόν να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε 
ανθρώπους, περιουσίες ή στο περιβάλλον 
και ενδέχεται να καταλήξει σε αίτημα 
παροχής βοήθειας, μετά από φυσική ή
ανθρωπογενή καταστροφή·

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιγράφονται οι σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία: Sebastiano (Nello) Musumeci

Τροπολογία 61
Άρθρο 3, σημείο (1α) (νέο)

(1a) "πρόβλεψη" νοείται κάθε είδους 
δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη 
μελέτη και τον καθορισμό των αιτιών
καταστροφικών γεγονότων και τον
εντοπισμό των κινδύνων και των
περισσότερο εκτεθειμένων σε αυτούς τους
κινδύνους γεωγραφικών περιοχών·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η πρόβλεψη είναι ουσιώδης συνιστώσα για την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης για την 
αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Τροπολογία: Sebastiano (Nello) Musumeci

Τροπολογία 62
Άρθρο 3, σημείο (2)

(2) «ταχεία επέμβαση» νοείται κάθε δράση 
που αναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια ή μετά 
από μια σοβαρή κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για την αντιμετώπιση των άμεσων 

(2) «ταχεία επέμβαση» νοείται κάθε δράση 
που αναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια ή μετά 
από μια σοβαρή κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για την αντιμετώπιση των άμεσων 
επιπτώσεών της και τον περιορισμό των
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επιπτώσεών της· προκαλουμένων ζημιών·

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει διάκριση μεταξύ της διαχείρισης μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τη 
δράση που αναλαμβάνεται αμέσως, με σκοπό τον περιορισμό των ζημιών που προκαλούνται σε 
πρόσωπα ή περιουσίες.

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 63
Άρθρο 3, σημείο (2)

(2) «ταχεία επέμβαση» νοείται κάθε δράση 
που αναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια ή μετά 
από μια σοβαρή κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για την αντιμετώπιση των άμεσων 
επιπτώσεών της·

(2) «επέμβαση πολιτικής προστασίας» 
νοείται κάθε δράση που αναλαμβάνεται 
κατά τη διάρκεια ή μετά από μια σοβαρή 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την 
αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεών της·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι όροι «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και « ταχεία επέμβαση» (σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης), έχουν διαφορετική έννοια και δεν πρέπει να εξισωθούν με τις παρεμβάσεις πολιτικής 
προστασίας ή με καταστάσεις στις οποίες θα αναλαμβάνονται.

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 64
Άρθρο 3, σημείο (3)

(3) «ετοιμότητα» νοείται κάθε δράση που 
αναλαμβάνεται εκ των προτέρων ώστε να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματική ταχεία 
επέμβαση.

(3) «ετοιμότητα» νοείται κάθε δράση που 
αναλαμβάνεται εκ των προτέρων ώστε να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματική παρέμβαση 
πολιτικής προστασίας.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι όροι «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και « ταχεία επέμβαση» (σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης), έχουν διαφορετική έννοια και δεν πρέπει να εξισωθούν με τις παρεμβάσεις πολιτικής 
προστασίας ή με καταστάσεις στις οποίες θα αναλαμβάνονται.

Τροπολογία: Sebastiano (Nello) Musumeci

Τροπολογία 65
Άρθρο 3, σημείο (3)

(3) «ετοιμότητα» νοείται κάθε δράση που 
αναλαμβάνεται εκ των προτέρων ώστε να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματική ταχεία 
επέμβαση.

(3) «πρόληψη» νοείται κάθε δράση που 
αναλαμβάνεται εκ των προτέρων ώστε να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματική ταχεία 
επέμβαση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εξασφάλιση αποτελεσματικής επέμβασης δεν είναι απλή υπόθεση· στόχος πρέπει επίσης να
είναι, κατ’ αρχάς, η πρόληψη μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 66
Άρθρο 3, σημείο (3α) (νέο)

(3α) «κατάλογος» νοείται η καταγραφή
των εγκαταστάσεων και του προσωπικού 
πολιτικής προστασίας που υπάρχει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή
επικαιροποιεί τακτικά τον κατάλογο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να είναι δυνατή η ανάπτυξη των πόρων που είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση μιας
καταστροφής, είναι σημαντικό να είναι εκ των προτέρων γνωστές οι διαθέσιμες διευκολύνσεις
και το διαθέσιμο προσωπικό.
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Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 67
Άρθρο 3 α (νέο)

Άρθρο 3a
Απόκεντρες περιοχές

Ο παρών κανονισμός παρέχει επαρκή και 
ισοδύναμη βοήθεια σε όλες τις περιοχές, 
διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες που ζουν σε 
απόκεντρες, απομονωμένες, νησιωτικές ή 
απομακρυσμένες περιοχές που δεν είναι 
εύκολα προσβάσιμες, έχουν επίπεδο 
ασφάλειας ίδιο με αυτό που απολαύουν 
άλλες περιοχές της Ε.Ε. Στις περιοχές 
αυτές πρέπει να διατίθενται εξειδικευμένες
ομάδες παρέμβασης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές όπου τα
γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά
προβλήματα κατά τη δημιουργία και ανάπτυξη ομάδων.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 68
Άρθρο 4, εισαγωγικό τμήμα

Στο πλαίσιο του μέσου είναι επιλέξιμες για 
οικονομική συνδρομή οι ακόλουθες δράσεις:

Στο πλαίσιο του μέσου, εντός και εκτός των 
εδαφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
είναι επιλέξιμες για οικονομική συνδρομή οι 
ακόλουθες δράσεις:

Or. sv

Αιτιολόγηση

Πολλοί πολίτες της ΕΕ ταξιδεύουν εκτός συνόρων της ΕΕ. Συνεπώς, διατρέχουν επίσης κίνδυνο 
να πληγούν από καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης που λαμβάνουν χώρα εκτός των συνόρων της 
ΕΕ. 
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Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 69
Άρθρο 4, σημείο (1)

(1) μελέτες, έρευνες, μοντελοποίηση, 
κατάρτιση σεναρίων και σχεδιασμός
έκτακτης ανάγκης·

(1) μελέτες, έρευνες, μοντελοποίηση, 
κατάρτιση σεναρίων που έχουν σχέση με 
παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας και 
σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά κανόνα, οι εθνικές ικανότητες δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από το μέσο. Πρέπει να 
χρηματοδοτούνται μόνο διακρατικοί πόροι και δραστηριότητες με προστιθέμενη αξία για την 
Κοινότητα.

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 70
Άρθρο 4, σημείο (2)

(2) συνδρομή για τη δημιουργία δυναμικού· (2) διακρατική συνδρομή για τη δημιουργία 
δυναμικού·

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά κανόνα, οι εθνικές ικανότητες δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από το μέσο. Πρέπει να 
χρηματοδοτούνται μόνο διακρατικοί πόροι και δραστηριότητες με προστιθέμενη αξία για την 
Κοινότητα.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 71
Άρθρο 4, σημείο (2)

(2) συνδρομή για τη δημιουργία δυναμικού· (2) συνδρομή για τη δημιουργία δυναμικού 
και τον συντονισμο της δράσης·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός της δράσης έχει κομβική σημασία για την επιτυχία του κανονισμού. 

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 72
Άρθρο 4, σημείο (3)

(3) κατάρτιση, ασκήσεις, συναντήσεις 
πρακτικής εργασίας, ανταλλαγή προσωπικού 
και εμπειρογνωμόνων·

(3) κατάρτιση, ασκήσεις, συναντήσεις 
πρακτικής εργασίας, ανταλλαγή προσωπικού 
και εμπειρογνωμόνων μεταξύ κρατών 
μελών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά κανόνα, οι εθνικές ικανότητες δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από το μέσο. Πρέπει να 
χρηματοδοτούνται μόνο διακρατικοί πόροι και δραστηριότητες με προστιθέμενη αξία για την 
Κοινότητα.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπαζή, Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 73
Άρθρο 4, σημείο (3α) (νέο)

(3a) Ειδική κατάρτιση του προσωπικού 
που θα συμμετέχει στις δράσεις στο 
πλαίσιο της πρόληψης, ταχείας επέμβασης 
και ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, ώστε να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαίτερες 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρία·

Or. el

Αιτιολόγηση

Τα άτομα που θα συμμετέχουν σε δράσεις πρόληψης, ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας σε 
περίπτωση σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης πρέπει να γνωρίζουν τις ιδιαίτερες 



PE 365.136v02-00 22/38 AM\594594EL.doc

EL

ανάγκες (πχ επικοινωνίας, τρόπος μετακίνησης κλπ) που έχουν οι διάφορες κατηγορίες ατόμων 
με αναπηρία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλλίτερα στο έργο τους. Στο πλαίσιο 
κατάρτισης του προσωπικού πρέπει να συμπεριλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις 
ιδιαιτερότητες των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 74
Άρθρο 4, σημείο (5) 

(5) μεταφορά τεχνολογίας (5) μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας και 
εμπειρογνωμοσύνης και συμμερισμός
εμπειρίας και πλέον ενδεδειγμένων
πρακτικών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς συμπλήρωση των επιλέξιμων δράσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 75
Άρθρο 4, σημείο (6) 

(6) δράσεις ευαισθητοποίησης και διάδοσης· (6) δράσεις ευαισθητοποίησης και διάδοσης
που αποσκοπούν ειδικότερα στην
επαγρύπνηση όλων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι καταστροφές από πυρκαγιές σχεδόν πάντοτε οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Η
παρότρυνση του κόσμου για επαγρύπνηση με ταυτόχρονη ενημέρωσή του σχετικά με τις
προβλεπόμενες ποινές, είναι χρήσιμο μέτρο πρόληψης.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 76
Άρθρο 4, σημείο (6) 
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(6) δράσεις ευαισθητοποίησης και διάδοσης· Διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η χρήση του προϋπολογισμού του παρόντος μέσου για τη χρηματοδότηση δράσεων
ευαισθητοποίησης και διάδοσης δεν ενδείκνυται. Οι εθνικοί οργανισμοί που πρέπει να
συνεργάζονται, έχουν ήδη επίγνωση της ύπαρξης του εν λόγω μέσου, και δεν υπάρχει λόγος για 
γενικότερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με αυτό. Θα ήταν χρήσιμο τα κονδύλια αυτά να 
αξιοποιηθούν για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα τον αποτελεσματικό 
συντονισμό της βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. 

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης, Vittorio Prodi

Τροπολογία 77
Άρθρο 4, σημείο (6α) (νέο)

(6α) Κατάρτιση και διάδοση χάρτη όπου 
θα εντοπίζονται οι ευαίσθητες περιοχές· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση χάρτη ευαισθησίας των περιοχών, για τις οποίες υπάρχει ανάλυση κινδύνου, θα 
δώσει δυνατότητα να καθοριστούν καλύτερα τα μέτρα πρόληψης καταστροφών. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 78
Άρθρο 4, σημείο (6α) (νέο)

(6α) Συνδρομή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
(προσχολικού και σχολικού επιπέδου) για 
τη διενέργεια μαθημάτων, την εφαρμογή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
ασκήσεων, καθώς επίσης και τη χάραξη
κατευθυντήριων γραμμών λειτουργίας σε 
περίπτωση καταστροφής·

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Οι εκρήξεις ηφαιστείων, οι πλημμύρες, οι χειμαρρώδεις κατακρημνίσεις και άλλες απειλές
προϋποθέτουν τη διατύπωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την πρόβλεψη κατάρτισης για 
τα παιδιά και τους νέους στα κράτη μέλη της Ε.Ε..

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 79
Άρθρο 4, σημείο (7) 

(7) δράσεις επικοινωνίας και μέτρα 
προβολής της Ευρωπαϊκής επέμβασης·

Διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

΄Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο σημειο (6), του ιδίου.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 80
Άρθρο 4, σημείο (7)

(7) δράσεις επικοινωνίας και μέτρα 
προβολής της Ευρωπαϊκής επέμβασης·

(7) δράσεις επικοινωνίας και μέτρα 
προβολής της Ευρωπαϊκής επέμβασης· όπου 
συμπεριλαμβάνονται και διακριτικά 
σημεία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη συμπλήρωση των επιλέξιμων δράσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 81
Άρθρο 4, σημείο (7α) (νέο)

7α. Δικτύωση για συστήματα
επαγρύπνησης, έγκαιρης προειδοποίησης 
και αντίδρασης·
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Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο μέσο δράσεις δικτύωσης για συστήματα 
επαγρύπνησης και έγκαιρης προειδοποίησης.

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 82
Άρθρο 4, σημείο (8) 

(8) παροχή επαρκών μέσων και εξοπλισμού· (8) παροχή επαρκών μέσων και εξοπλισμού
με προστιθέμενη αξία για την Κοινότητα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Γενικώς, οι εθνικές ικανότητες δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από το μέσο. Πρέπει να
χρηματοδοτούνται μόνο υπερεθνικοί πόροι και δραστηριότητες που έχουν προστιθέμενη αξία 
για την Κοινότητα.

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 83
Άρθρο 4, σημείο (10) 

(10) παρακολούθηση, εκτίμηση και 
αξιολόγηση·

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Γενικώς, οι εθνικές ικανότητες δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από το μέσο. Πρέπει να
χρηματοδοτούνται μόνο υπερεθνικοί πόροι και δραστηριότητες που έχουν προστιθέμενη αξία 
για την Κοινότητα.
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Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 84
Άρθρο 4, σημείο (12) 

(12) αποστολή εμπειρογνωμόνων, επίσημων 
συνδέσμων και παρατηρητών·

(12) αποστολή εμπειρογνωμόνων, επίσημων 
συνδέσμων και παρατηρητών με κατάλληλα 
μέσα και εξοπλισμό·

Or. de

Αιτιολόγηση

Γενικώς, οι εθνικές ικανότητες δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από το μέσο. Πρέπει να
χρηματοδοτούνται μόνο υπερεθνικοί πόροι και δραστηριότητες που έχουν προστιθέμενη αξία 
για την Κοινότητα.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Τροπολογία 85
Άρθρο 4, σημείο (12 α) (νέο)

(12a) Προώθηση της εφαρμογής τοπικών 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων 
εκτίμησης του κινδύνου και ετοιμότητας 
για την αντιμετώπιση καταστροφών σε 
σχολεία και ιδρύματα ανώτερης 
εκπαίδευσης και χρήση άλλων διαύλων για
ενημέρωση της νεολαίας και των παιδιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα πολιτικής προστασίας πρέπει να ενσωματωθούν στα προγράμματα διδασκαλίας και 
πρέπει να αναληφθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την αύξηση της συνειδητοποίησης 
των πηγών κινδύνου, ώστε να διασφαλισθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε 
προληπτικές δράσεις και δράσεις αντιμετώπισης.
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Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 86
Άρθρο 4, σημείο (13)

(13) ταχεία κινητοποίηση επαρκών μέσων 
και εξοπλισμού·

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Γενικώς, οι εθνικές ικανότητες δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από το μέσο. Πρέπει να
χρηματοδοτούνται μόνο υπερεθνικοί πόροι και δραστηριότητες που έχουν προστιθέμενη αξία 
για την Κοινότητα.

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 87
Άρθρο 4, σημείο (14)

(14) συγκρότηση και μεταφορά κινητών 
εργαστηρίων, κινητών εγκαταστάσεων 
υψηλής ασφάλειας και ιατρικού 
προστατευτικού εξοπλισμού.

(14) συγκρότηση και μεταφορά ειδικής 
υπερεθνικής τεχνολογίας και εξοπλισμού 
πολιτικής προστασίας, όπως κινητών 
εργαστηρίων, κινητών εγκαταστάσεων 
υψηλής ασφάλειας και ιατρικού 
προστατευτικού εξοπλισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Γενικώς, οι εθνικές ικανότητες δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από το μέσο. Πρέπει να
χρηματοδοτούνται μόνο υπερεθνικοί πόροι και δραστηριότητες που έχουν προστιθέμενη αξία
για την Κοινότητα.
Τα κινητά εργαστήρια κλπ είναι μοναδικά παραδείγματα τεχνολογίας και εξοπλισμού.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 88
Άρθρο 4, σημείο (14 α) (νέα)

(14α) ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ
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περιοχών που διατρέχουν παρεμφερείς 
κινδύνους καταστροφής, προκειμένου να 
υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά 
με τη διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου 
ανάγκης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη συμπλήρωση των επιλέξιμων δράσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 89
Άρθρο 5, σημείο (1)

(1) ανάπτυξη στρατηγικών, διαδικασιών και 
συστημάτων για την εκτίμηση της ανάγκης 
και την προώθηση της συγκρότησης 
επαρκών μέσων και εξοπλισμού που είναι 
δυνατόν να αναπτυχθούν ταχέως σε 
περίπτωση σοβαρής κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης·

(α) ανάπτυξη στρατηγικών, διαδικασιών και
συστημάτων για την εκτίμηση της ανάγκης 
και την προώθηση της συγκρότησης 
επαρκών μέσων και εξοπλισμού για
παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας·

Or. de

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 90
Άρθρο 5, σημείο (2)

(2) δημιουργία μηχανισμών και διαδικασιών 
για τη μεταφορά επαρκών μέσων και 
εξοπλισμού σε αιτούντα κράτη και διεθνείς 
οργανισμούς·

(2) δημιουργία μηχανισμών και διαδικασιών 
για τη μεταφορά επαρκών μέσων σε 
αιτούντα κράτη και διεθνείς οργανισμούς·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Κοινότητα δεν μπορεί να χρηματοδοτεί εξοπλισμό πολιτικής προστασίας.
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Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 91
Άρθρο 5, σημείο (3)

(3) εξασφάλιση της διαθεσιμότητας 
επαρκών μέσων και εξοπλισμού για την
προστασία από τις επιπτώσεις σοβαρών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·

(3) εξασφάλιση της διαθεσιμότητας 
επαρκών μέσων και εξοπλισμού για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών επιπτώσεις 
σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα δεν είναι απλώς η προστασία από τις συνέπειες των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
αλλά η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 92
Άρθρο 5, σημείο (4)

(4) προώθηση ταχείας και αποτελεσματικής 
επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των 
εθνικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας·

(4) προώθηση ταχείας και αποτελεσματικής 
επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των 
εθνικών οργανισμών πολιτικής προστασίας·

Or. de

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 93
Άρθρο 5, σημείο (4α) (νέα)

(4α) συγκέντρωση της εμπειρίας και
προσδιορισμός και εφαρμογή των πλέον 
ενδεδειγμένων πρακτικών όσον αφορά 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για την 
πρόληψη φυσικών, βιομηχανικών ή 
τεχνολογικών καταστροφών·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια της συμπερίληψης της πρόληψης στον τίτλο και το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 94
Άρθρο 5, σημείο (4 β) (νέο)

(4β) συγκέντρωση της εμπειρίας και
προσδιορισμός και εφαρμογή των πλέον 
ενδεδειγμένων πρακτικών όσον αφορά 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
πρωτοβουλίες που στοχεύουν στο ευρύ 
κοινό και ιδιαίτερα τους νέους, με στόχο 
την αύξηση του βαθμού αυτοπροστασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά τη συμπερίληψη στις επιλέξιμες δράσεις του νέου σημείου «ενημέρωση του κοινού».

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 95
Άρθρο 5, σημείο (5)

(5) τόνωση, προώθηση και στήριξη της 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πείρας 
σχετικά με τη διαχείριση των άμεσων 
συνεπειών σοβαρών καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης και της συναφούς τεχνολογίας·

(5) τόνωση, προώθηση και στήριξη της 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πείρας, ιδίως
σχετικά με προληπτικά μέτρα και τη 
διαχείριση των άμεσων συνεπειών σοβαρών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και της 
συναφούς τεχνολογίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόληψη παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου.
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Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 96
Άρθρο 5, σημείο (5)

(5) τόνωση, προώθηση και στήριξη της 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πείρας 
σχετικά με τη διαχείριση των άμεσων 
συνεπειών σοβαρών καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης και της συναφούς τεχνολογίας·

(5) τόνωση, προώθηση και στήριξη της 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πείρας 
σχετικά με τη διαχείριση των άμεσων 
συνεπειών σοβαρών καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης και της συναφούς τεχνολογίας και 
του προσωπικού·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα άτομα αυτά που έχουν τεχνογνωσία και εμπειρία.

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 97
Άρθρο 5, σημείο (8)

(8) διευκόλυνση της παροχής βοήθειας και 
της επέμβασης στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα προβλήματα υγείας συγκαταλέγονται μεταξύ των πιθανών συνεπειών των καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης και δεν χρήζουν ειδικής μνείας.

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 98
Άρθρο 5, σημείο (9)

(9) εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και της 
μεταφοράς κινητών εργαστηρίων και 

(9) εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και της 
μεταφοράς ειδικής τεχνολογίας και 
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κινητών εγκαταστάσεων υψηλής ασφάλειας. εξοπλισμού πολιτικής προστασίας, όπως
κινητών εργαστηρίων και κινητών 
εγκαταστάσεων υψηλής ασφάλειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κινητά εργαστήρια και οι κινητές εγκαταστάσεις υψηλής ασφάλειας αποτελούν απλώς μέρος 
της τεχνολογίας.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 99
Άρθρο 5 α (νέο)

Άρθρο 5a
Συνεκτικότητα και συντονισμός δράσεων
Η Επιτροπή μεριμνά προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι το μέσο και τα συστήματα 
επαγρύπνησης, έγκαιρης προειδοποίησης 
και αντίδρασης είναι αποτελεσματικά και 
συνδεδεμένα με άλλα κοινοτικά συστήματα 
συναγερμού.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να δισφαλίσει τη σύνδεση των δράσεων του μέσου και των συστημάτων
επαγρύπνησης και έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 100
Άρθρο 5 β (νέο)

Άρθρο 5β
Συνεκτικότητα και συντονισμός
Η Επιτροπή συμβάλλει σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη στη διασφάλιση της 
ποιότητας των δράσεων με την 
παρακολούθηση, το συντονισμό και την 
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αξιολόγηση των δραστηριοτήτων
επαγρύπνησης, έγκαιρης προειδοποίησης 
και αντίδρασης με σκοπό την εξασφάλιση 
της βέλτιστης λειτουργίας του μέσου.

Or. el
Αιτιολόγηση

Κρίνεται απαραίτητο η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη να εξασφαλίσει την 
παρακολούθηση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων επαγρύπνησης, έγκαιρης 
προειδοποίησης και αντίδρασης με σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του μέσου.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης, Vittorio Prodi

Τροπολογία 101
Άρθρο 5 α (νέο)

Άρθρο 5a
Διαλειτουργικότητα των πολιτικών και 

στρατιωτικών υπηρεσιών
Προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο συνεργασίας και 
διαλειτουργικότητας των πολιτικών με 
στρατιωτικές υπηρεσίες, είναι απαραίτητο 
να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση της 
βάσης δεδομένων της ΕΕ για θέματα 
στρατιωτικού δυναμικού και δυνατοτήτων
υλικοτεχνικής υποστήριξης, για την 
καθιέρωση επιχειρησιακών διαδικασιών με 
το στρατιωτικό προσωπικό της ΕΕ και την 
παροχή κοινής εκπαίδευσης. Ο συνολικός 
συντονισμός της χρήσης του στρατιωτικού 
δυναμικού και των ικανοτήτων πρέπει
πάντοτε να βρίσκεται υπό τη γενική αιγίδα
της Επιτροπής.

Or. en
Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 8ης Δεκεμβρίου 2003, αποφάσισε ότι το περιεχόμενο 
της βάσης δεδομένων στρατιωτικού χαρακτήρα θα διατεθεί στον υφιστάμενο κοινοτικό 
μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Παρά τη συμφωνία όσον αφορά τις διαδικασίες της χρήσης 
της βάση δεδομένων, το περιεχόμενο, η ροή των δεδομένων και η συνεργασία μεταξύ της MIC, 
της EUMS και των εθνικών σημείων επαφής πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω, προκειμένου να 
καθιερωθεί αποτελεσματική συνεργασία και διαλειτουργικότητα μεταξύ των στρατιωτικών και 
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πολιτικών υπηρεσιών.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Τροπολογία 102
Άρθρο 5 β (νέο)

Άρθρο 5β
Εθελοντές

Η ετοιμότητα των εθελοντών για την 
αντιμετώπιση σοβαρών ανθρωπογενούς
προέλευσης ή φυσικών καταστροφών, 
πρέπει πάντοτε να τελούν υπό τον έλεγχο 
και την εποπτεία μιας τοπικής 
κανονιστικής αρχής και οι εθελοντές 
πρέπει να λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση 
που επιτείνει την ικανότητά τους να 
εντοπίζουν, να ανταποκρίνονται και να 
αντεπεξέρχονται σε σοβαρές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης ή καταστροφές.

Or. en
Αιτιολόγηση

Οι καταστροφές μπορούν να ασκήσουν πιέσεις στους πόρους των τοπικών αρχών και των 
υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης. Σε τέτοιες καταστάσεις, η συμπληρωματική βοήθεια που μπορεί 
να παράσχει ο εθελοντικό τομέας μπορεί να αποδειχθεί ανεκτίμητη. Για να υπάρχει δυνατότητα 
παροχής μιας σωστά συντονισμένης αντίδρασης στην κρίση, οι εθελοντές πρέπει να 
συνεργάζονται στενά με τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και τις τοπικές αρχές πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά μια σοβαρή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Οι εθελοντές που λειτουργούν 
αποσπασματικά μπορούν να παρεμποδίσουν τις προσπάθειες διάσωσης.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 103
Άρθρο 8

Είναι δυνατή η συμμετοχή στο παρόν μέσο 
κρατών που δεν είναι κράτη μέλη εφόσον το 
επιτρέπουν συμφωνίες και διαδικασίες.

Είναι δυνατή η συμμετοχή στο παρόν μέσο 
κρατών που δεν είναι κράτη μέλη εφόσον το
επιτρέπουν συμφωνίες και διαδικασίες.

Στις περιπτώσεις που δράσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος μέσου αναλαμβάνονται εκτός 
των εδαφικών ορίων της Ε.Ε., αυτές 
πρέπει να τελούν υπό την αιγίδα των 
Ηνωμένων Εθνών, εκτός και αν υπάρχουν 
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ειδικοί περί του αντιθέτου λόγοι.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Τα ΗΕ διαθέτουν ήδη επιχειρησιακό σύστημα παροχής βοήθειας σε χώρες που έχουν πληγεί 
από καταστροφές και σοβαρές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Για να αποφευχθούν οι 
επικαλύψεις και για να αξιοποιηθεί η συγκέντρωση πόρων, το μέσο ταχείας επέμβασης και 
ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης της ΕΕ πρέπει να συντονιστεί με τα
αντίστοιχα συστήματα των ΗΕ.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Τροπολογία 104
Άρθρο 8 a (νέα)

Άρθρο 8a
Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς

Για να περιοριστεί η επικάλυψη εργασιών, 
να μεγιστοποιηθεί η οργάνωση 
αποτελεσματικών δράσεων αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών με βάση κοινή
πληροφόρηση και για να βελτιωθεί η
αξιοποίηση όλων των πόρων, πρέπει να 
υπάρξουν στενότεροι δεσμοί και
διαρθρωμένη και συνεχής συνεργασία με
διεθνείς οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία συνεργιών με τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς έχει ζωτική σημασία.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 105
Άρθρο 9, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Αν βάσει των πληροφοριών που 
παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1
προκύψει ότι έχει χορηγηθεί οικονομική 
συνδρομή και από άλλες πηγές, οι 
οικονομικοί πόροι που προβλέπονται στο 
παρόν μέσο περιορίζονται, κατ’ ανώτατο 
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όριο, στο τμήμα της αίτησης για το οποίο 
δεν έχει ακόμη χορηγηθεί χρηματοδότηση.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 1 αναφέρει ότι το μέσο αποσκοπεί στη χορήγηση συνδρομής και τη συμπλήρωση των 
προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη. Για τη χορήγηση οικονομικής συνδρομής πρέπει 
να λαμβάνεται δεόντως υπόψη και η συνδρομή άλλων πόρων από τους οποίους μπορεί να 
επωφεληθεί μια δράση.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 106
Άρθρο 9, παράγραφος 2

2. Επιδιώκεται η δημιουργία συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας με άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της Κοινότητας.

2. Επιδιώκεται η δημιουργία συνεργειών, 
συνοχής και συμπληρωματικότητας με άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της Κοινότητας, μεταξύ άλλων 
του μέσου αλληλεγγύης της Ε.Ε., του 
Μέσου Σταθερότητας και του ECHO,
ούτως ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη
και να διασφαλίζεται η βελτιστοποίηση της
προστιθέμενης αξίας και της αξιοποίησης 
των πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει κίνδυνος ορισμένες από τις δραστηριότητες που αφορούν τα ανωτέρω ταμεία και μέσα 
να είναι τόσο παρεμφερείς ώστε να υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης ή επικάλυψης εάν δεν υπάρχει 
αποτελεσματικός συντονισμός.

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 107
Άρθρο 10, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Οι δαπάνες αυτές είναι δυνατόν να 
καλύψουν ιδίως τα εξής: μελέτες, 

Οι δαπάνες αυτές είναι δυνατόν να 
καλύψουν ιδίως τα εξής: μελέτες, 
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συσκέψεις, δραστηριότητες πληροφόρησης, 
δημοσιεύσεις, δαπάνες για δίκτυα 
πληροφορικής (και τον συναφή εξοπλισμό) 
για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη σχετικά με τεχνική ή 
διοικητική υποστήριξη στην οποία είναι 
δυνατό να χρειαστεί να προσφύγει η 
Επιτροπή για τους σκοπούς εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

συσκέψεις, δραστηριότητες πληροφόρησης, 
δημοσιεύσεις, δαπάνες για δίκτυα 
πληροφορικής (και τον συναφή εξοπλισμό) 
για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη σχετικά με τεχνική 
υποστήριξη, υποστήριξη σε προσωπικό ή 
διοικητική υποστήριξη στην οποία είναι 
δυνατό να χρειαστεί να προσφύγει η 
Επιτροπή για τους σκοπούς εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 108
Άρθρο 10 a (νέα)

Άρθρο 10a
Εφαρμογή των δράσεων και συνεργασία 
μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών
1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, την 
εφαρμογή των δράσεων και των μέτρων 
του μέσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13, εξασφαλίζοντας την αρμονική 
και ισόρροπη ανάπτυξή του.
2.. Για να στηρίξει την εφαρμογή, η 
Επιτροπή εξασφαλίζει το συντονισμό και 
την ολοκλήρωση δικτύων και συστημάτων
επαγρύπνησης και έγκαιρης 
προειδοποίησης και ταχείας αντίδρασης σε 
σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
αναλαμβάνουν δράση, στο πλαίσιο των 
αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, για να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική 
λειτουργία του μέσου και να αναπτύξουν 
μηχανισμούς σε επίπεδο Κοινότητας και 
κρατών μελών για την επίτευξη των 
στόχων του μέσου. Εξασφαλίζουν την 
παροχή της δέουσας ενημέρωσης σχετικά 
με τις δράσεις που υποστηρίζονται από το 
μέσο και την επίτευξη της ευρύτερης 
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δυνατής συμμετοχής σε δράσεις οι οποίες 
εφαρμόζονται από τοπικές και 
περιφερειακές αρχές καθώς και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.

Or. el

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 109
Άρθρο 14, παράγραφος 2, σημείο (α)

(α) το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2010, 
ενδιάμεση αξιολόγηση των επιτευχθέντων 
αποτελεσμάτων και των ποιοτικών και 
ποσοτικών πλευρών της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού·

(α) το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2010, 
ενδιάμεση αξιολόγηση των επιτευχθέντων 
αποτελεσμάτων και των ποιοτικών και 
ποσοτικών πλευρών της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, η 
έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει ορισμένες 
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που 
έχουν υποβληθεί, τις εγκριθείσες 
αποφάσεις χορηγήσεων και την 
ολοκλήρωση της χορήγησης οικονομικής 
συνδρομής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπάρχει τακτική ανασκόπηση της ουσιαστικής εφαρμογής με βάση έκθεση 
της Επιτροπής, η οποία θα ενημερώνεται υπό το φως του συνόλου των διαθέσιμων 
πληροφοριών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη βελτίωση των συστημάτων 
παρακολούθησης των οικονομικών αναλήψεων υποχρεώσεων και των ελέγχων που 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική αξιοποίηση των δεσμευθέντων κονδυλίων.


