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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 110
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) Η συμμετοχή τρίτων χωρών είναι 
επιθυμητή προκειμένου να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα 
της λειτουργίας του μέσου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δεν αναγνωρίζουν τα σύνορα μεταξύ των κρατών, 
γεγονός που καθιστά απαραίτητη την συμμετοχή των τρίτων χωρών.

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 111
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 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 και ασφάλειας, του 
περιβάλλοντος και των περιουσιών σε 
περίπτωση σοβαρής κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να δοθεί έμφαση στην προστασία της δημόσιας υγεία και ασφάλειας.

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 112
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 κατάσταση που έχει ή είναι 
δυνατόν να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε 
ανθρώπους, στη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια, στις περιουσίες ή στο περιβάλλον 
και ενδέχεται να καταλήξει σε αίτημα 
παροχής βοήθειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να δοθεί έμφαση στην προστασία της δημόσιας υγεία και ασφάλειας.

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 113
Άρθρο 12, παράγραφος 4

4. Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες ή 
εάν η πρόοδος στην εκτέλεση της δράσης 
επιτρέπει να δικαιολογηθεί μέρος µόνο της 
οικονομικής συνδρομής που χορηγήθηκε, η 

4. Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες ή 
εάν η πρόοδος στην εκτέλεση της δράσης 
επιτρέπει να δικαιολογηθεί μέρος µόνο της 
οικονομικής συνδρομής που χορηγήθηκε, η 
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Επιτροπή ζητεί από το δικαιούχο να της 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 
καθορισμένης προθεσμίας. Εάν ο δικαιούχος 
δεν δώσει ικανοποιητική απάντηση, η 
Επιτροπή μπορεί να ακυρώσει το υπόλοιπο 
της οικονομικής συνδρομής και να 
απαιτήσει την επιστροφή των ποσών που 
έχουν ήδη καταβληθεί.

Επιτροπή ζητεί από το δικαιούχο να της 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 
καθορισμένης προθεσμίας. Εάν ο δικαιούχος 
δεν δώσει ικανοποιητική απάντηση, η 
Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει 
διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες. 
Εάν η απάντηση εξακολουθεί να μην είναι 
ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να 
ακυρώσει το υπόλοιπο της οικονομικής 
συνδρομής και να απαιτήσει την επιστροφή 
των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η απάντηση του δικαιούχου εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική και μετά την απαίτηση 
διευκρινίσεων, τότε είναι υποχρεωμένη η Επιτροπή να ακυρώσει αναγκαστικά την πληρωμή και 
να απαιτήσει την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.


