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Υπόµνηµα για τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα 

 * ∆ιαδικασία διαβούλευσης 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 **I ∆ιαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 **II ∆ιαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης 

 *** Σύµφωνη γνώµη 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που µνηµονεύονται στα άρθρα  105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο  7 της Συνθήκης ΕΕ 

 ***I ∆ιαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 ***II ∆ιαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης 

 ***III ∆ιαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου 

 
(Η ενδεικνυόµενη διαδικασία στηρίζεται στη νοµική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή) 
 

 
 
 
 

Τροπολογίες σε νοµοθετικό κείµενο 

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήµανση γίνεται µε έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήµανση µε απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νοµοθετικού κειµένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειµένου (για 
παράδειγµα, στοιχεία εµφανώς λανθασµένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε µια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρµόδιων τεχνικών υπηρεσιών. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ......................................................................................................... 6 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 
1999/847/ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της 
πολιτικής άµυνας 
(COM(2004)0512 – C6-0111/2004 – 2004/0162(CNS)) 

(∆ιαδικασία διαβούλευσης) 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο (COM(2004)0512)1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύµφωνα µε το οποίο κλήθηκε από το 
Συµβούλιο να γνωµοδοτήσει (C6-0111/2004), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίµων (A6-0000/2004), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής· 

2. καλεί το Συµβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να αποµακρυνθεί από το κείµενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενηµερώσει σχετικά· 

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωµοδοτήσει σε περίπτωση που το Συµβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο και 
στην Επιτροπή. 

                                                 
1 ΕΕ C ... / ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Απόφαση του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 1999/847/ΕΚ σχετικά µε 
τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της πολιτικής άµυνας 
 
Το τρέχον πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της πολιτικής άµυνας λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 
2004. Προκειµένου να αποφευχθεί το κενό µεταξύ της εκπνοής του τρέχοντος προγράµµατος 
και της έναρξης εφαρµογής του νέου νοµικού µέσου, η Επιτροπή προτείνει την παράταση του 
προγράµµατος για µία διετία, από τον Ιανουάριο του 2005 έως το ∆εκέµβριο του 2006.  
 
Στην πρότασή της, η Επιτροπή ζητεί αύξηση του προϋπολογισµού για το σχέδιο δράσης στον 
τοµέα της πολιτικής άµυνας από 1,5 εκατ. ευρώ (το 2004) σε 2,4 εκατ. ευρώ ετησίως (για το 
2005 και το 2006). Τούτο αντιπροσωπεύει ετήσια αύξηση κατά 0,9 εκατ. ευρώ, εν µέρει λόγω 
της διεύρυνσης και εν µέρει λόγω της αύξησης του προϋπολογισµού του προγράµµατος 
δράσης κατά της θαλάσσιας ρύπανσης που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
 
Λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις µελλοντικές ανάγκες όσον αφορά τις επεµβάσεις στον 
τοµέα της πολιτικής άµυνας, ο εισηγητής θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι 
πραγµατιστική και συµφωνεί, εποµένως, για την παράταση του προγράµµατος και τον 
προτεινόµενο προϋπολογισµό. 
 
Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ενίσχυση των δυνατοτήτων πολιτικής άµυνας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει ανακοίνωση σχετικά µε την ενίσχυση των δυνατοτήτων 
πολιτικής άµυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM (2004) 200).  
 
Η ανακοίνωση έρχεται µετά από µια σειρά από καταστροφές τα τελευταία χρόνια, όπως 
πληµµύρες, καύσωνες, πυρκαγιές, σεισµοί, περιστατικά ρύπανσης µε τοξικά απόβλητα, 
σοβαρά εργατικά ατυχήµατα και τροµοκρατικές επιθέσεις. Προκλήθηκαν, επιπλέον, 
καταστροφές από τον ίδιο τον άνθρωπο, όπως η πετρελαιοκηλίδα του Πρεστίζ. Όλες αυτές οι 
καταστροφές έχουν αµέτρητα θύµατα και προκαλούν διαρκώς µεγαλύτερες οικονοµικές 
ζηµίες, ενώ έχουν καταστρέψει τη ζωή εκατοµµυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσµο. Οι 
καταστροφές αυτές κλονίζουν τις οικονοµίες των κρατών που τις υφίστανται, και πλήττουν 
τα φτωχότερα και πιο ευάλωτα τµήµατα του πληθυσµού των αναπτυσσόµενων χωρών, 
κυρίως στα φτωχότερα κράτη, θεωρούνται δε γενικά µείζον εµπόδιο για την αειφορική 
ανάπτυξη και τις αναπτυξιακές προσπάθειες για τη µείωση τις φτώχειας. Όλα αυτά τα 
περιστατικά απαιτούν την ανάλήψη δράσης από τις κυβερνήσεις για την ενίσχυση των 
προληπτικών µέτρων και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων αντίδρασης. Το Κοινοβούλιο 
εξέφρασε ήδη την αλληλεγγύη του εγκρίνοντας το 2003 ψήφισµα (2003/2066) µε αφορµή τον 
καύσωνα που είχε σηµειωθεί εκείνο το καλοκαίρι, στο οποίο ζητούσε τη δηµιουργία 
ευρωπαϊκού σώµατος πολιτικής άµυνας.  
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η ανακοίνωση περιλαµβάνει ανάλυση και αξιολόγηση των δυνατοτήτων του κοινοτικού 
µηχανισµού αντιµετώπισης καταστροφών που είχε συσταθεί το 2001 (µε την απόφαση του 
Συµβουλίου 2001/792). Ο κοινοτικός µηχανισµός πολιτικής άµυνας παρέχει άµεση βοήθεια 
µέσω των οµάδων πολιτικής άµυνας των συµµετεχόντων κρατών. Το κέντρο 
παρακολούθησης και πληροφόρησης είναι η καρδιά του κοινοτικού µηχανισµού. Λειτουργεί 
σε 24ωρη βάση και υποστηρίζεται από βάση δεδοµένων, προγράµµατα κατάρτισης και 
εργαστήρια, και ένα κοινό σύστηµα επικοινωνίας και πληροφόρησης για καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης. Όταν το µέγεθος της καταστροφής υπερβαίνει τις εθνικές δυνατότητες 
αντίδρασης, µπορεί να προσφερθεί ζωτική πρόσθετη βοήθεια σε σύντοµο διάστηµα αν άλλα 
κράτη είναι πρόθυµα να µοιραστούν την τεχνογνωσία και τον εξοπλισµό τους.  
 
Ο εισηγητής πιστεύει ότι προκειµένου η ολοκληρωµένη διαχείριση να είναι αποτελεσµατική, 
πρέπει να εφαρµόζεται σε όλα τα στάδια. Θεωρεί ότι τα κύρια στάδια είναι τα ακόλουθα: 
 
– πρόληψη: η φάση αυτή περιλαµβάνει µέτρα που λαµβάνονται πριν συµβεί περιστατικό 

και αποσκοπούν στην αποτροπή του ή στη µείωση της σοβαρότητάς του (π.χ. 
χαρτογράφηση των περιοχών υψηλού κινδύνου, αποφυγή των ζηµιών µε την απαγόρευση 
της εγκατάστασης σε ευπαθείς περιοχές), 

– ετοιµότητα: πρόκειται για την «ασφάλεια», που συνίσταται στην προετοιµασία για 
αντίδραση τόσο σε γνωστούς κινδύνους όσο και σε απρόβλεπτα συµβάντα. Ο σχεδιασµός 
µπορεί να υποστηριχτεί µε κατάρτιση, ασκήσεις και τακτική και κατάλληλη 
πληροφόρηση του κοινού σχετικά µε απειλές, και εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας και 
αντίδρασης σε περίπτωση κινδύνου, 

– προστασία: λήψη µέτρων σε συγκεκριµένα σηµεία, 
– µέτρα έκτακτης ανάγκης: κύριοι στόχοι των µέτρων έκτακτης ανάγκης θα είναι η 

διατήρηση της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος, η µείωση στο ελάχιστο των 
επιβλαβών συνεπειών του περιστατικού και η πρόληψη της κλιµάκωσής του, 

– µέτρα αποκατάστασης: περιλαµβάνουν δραστηριότητες που απαιτούνται για την ταχεία 
επάνοδο στην κανονική ζωή. 

 
Στα χαρτιά το σύστηµα φαίνεται καλό. Ωστόσο, επιτόπου και σε πραγµατικό χρόνο ο 
µηχανισµός παρουσιάζει σοβαρές αδυναµίες. Χρειάζεται βελτιωµένη δράση σε επτά τοµείς 
ιδιαίτερα: 

1. Καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τους διαθέσιµους πόρους, την πείρα και 
τις επιτυχηµένες στρατηγικές και πρακτικές σε εθνικό επίπεδο: Η βάση δεδοµένων της 
Επιτροπής εντοπίζει τις δυνατότητες για βοήθεια. Επί του παρόντος, είναι στοιχειώδης και 
περιλαµβάνει κυρίως πληροφορίες σχετικά µε τις οµάδες παρέµβασης. Η πείρα δείχνει ότι 
η βάση δεδοµένων χρειάζεται αναβάθµιση προκειµένου να περιλαµβάνει τις αναγκαίες 
πληροφορίες για τις ικανότητες αντίδρασης, το σχετικό κόστος, τη διαθεσιµότητα και τη 
θέση του εξοπλισµού.  
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2. Περισσότερη κατάρτιση για τις οµάδες παρέµβασης:  Η πείρα έχει δείξει επίσης ότι 
χρειάζεται βελτίωση όσον αφορά την τακτική εκπαίδευση, τις κοινές ασκήσεις βελτίωσης 
της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας, καθώς και άλλες µορφές συνεργασίας. Οι 
ασκήσεις αυτές θα χρησιµεύσουν για την επισήµανση πρακτικών δυσκολιών όπως οι 
επικοινωνίες και η συµβατότητα του τεχνικού εξοπλισµού, που είναι αναγκαία για τη 
διασφάλιση ταχείας αντίδρασης. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
επιστράτευση και την κατάλληλη εκπαίδευση εθελοντών και από τις 25 ευρωπαϊκές 
χώρες. 

3. Βελτίωση της επικοινωνίας, του συντονισµού, των συστηµάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης για την άµεση ενηµέρωση του κοινού και της σύνδεσης µε άλλα 
δίκτυα: Χρειάζονται επίσης βελτίωση, η επικοινωνία, ο συντονισµός και η διερεύνηση 
τρόπων για την αποφυγή επικαλύψεων. Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι µε την 
τρέχουσα απόφαση τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να ενηµερώσουν το κοινοτικό 
κέντρο παρακολούθησης και πληροφόρησης όταν συµβεί µείζων καταστροφή, ακόµη κι 
αν οι συνέπειές της υπερβαίνουν τα εθνικά τους σύνορα. Η Επιτροπή θα επιθυµούσε να 
προτείνει την τροποποίηση της απόφασης του Συµβουλίου 2001/792, προκειµένου να 
διασφαλίσει την παροχή της πληροφορίας αυτής. Ο εισηγητής τάσσεται εδώ µε το µέρος 
της Επιτροπής. Στην περίπτωση χορήγησης βοήθειας σε κράτη εκτός ΕΕ, χρειάζονται 
επίσης να καθιερωθούν καλύτερες διαδικασίες εξέτασης και βελτίωσης των οµάδων 
συντονισµού από τα συµµετέχοντα κράτη και να ανοίξουν δίαυλοι επικοινωνίας µε όλους 
τους ενδιαφεροµένους επιτόπου. 

4. Χρηµατοδότηση: Υπάρχουν ορισµένες οικονοµικές δυσχέρειες. Τα διαθέσιµα κονδύλια 
είναι ανεπαρκή και οι κοινοτικές διαδικασίες για τη διάθεσή τους (έκτακτη παρέµβαση ή 
εκ των υστέρων αποζηµίωση από το Ταµείο Συνοχής, για παράδειγµα) πολύπλοκες και 
συχνά πολύ αργές στην εφαρµογή τους. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η πείρα που 
αποκτήθηκε κυρίως από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2003 έδειξε σαφώς την 
ανάγκη για µια πηγή χρηµατοδότησης που να µπορεί να ελευθερώνεται γρήγορα. 
Παρόµοια προβλήµατα ανακύπτουν στο πλαίσιο των εξωτερικών παρεµβάσεων της ΕΕ. 
Το µελλοντικό νοµικό µέσο θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονοµικά µέσα, 
µεταξύ άλλων από ένα ανανεωµένο Ταµείο Συνοχής που να καλύπτει όλες τις 
δραστηριότητες της ΕΕ, και από το αποθεµατικό για επείγοντα, που καλύπτει 
δραστηριότητες εκτός ΕΕ. 

5. Ενίσχυση της κοινωνικής συνεργασίας µε ενεργότερη συµµετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών και τοπικών αρχών. Πρέπει όλοι να ενηµερωθούν σχετικά µε τους κινδύνους 
που διατρέχουµε, για να διαχειριστούν τις γνώσεις που χρειάζονται προκειµένου να 
δράσουν υπεύθυνα και µε αλληλεγγύη όταν συµβεί καταστροφή. Θα πρέπει να ενεργούµε 
σε στενή συνεργασία µε τις εθνικές, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές, ιδιαίτερα 
στις αποµονωµένες και τις εξαιρετικά αποµακρυσµένες περιοχές της Ένωσης. 

6. Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης συστηµάτων έκτακτης ανάγκης για την 
αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των καταστροφών. 
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7. Εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας και κατάρτιση εθνικών σχεδίων 
συντονισµού έκτακτης ανάγκης. Για την περαιτέρω βελτίωση των διαθέσιµων εθνικών 
δυνατοτήτων στον τοµέα της πολιτικής άµυνας και της αντίδρασης σε κρίσεις µέσα στην 
ΕΕ.  

Ο εισηγητής θεωρεί τα µέτρα αυτά επιτακτικώς αναγκαία, διότι µόνο µε την αύξηση των 
ειδικών ικανοτήτων, τη στενή συνεργασία, τη συγκέντρωση των πόρων και την αύξηση της 
χρηµατοδότησης θα µπορέσει η ΕΕ να προετοιµαστεί καλύτερα για να προστατεύει τους 
πολίτες όταν συµβαίνουν καταστροφές στο εσωτερικό της Ένωσης αλλά και έξω από αυτήν. 
Έτσι, τα θύµατα µπορούν να έχουν τη βεβαιότητα ότι οι ανάγκες τους θα καλυφθούν έγκαιρα 
και αποτελεσµατικά. 
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