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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία 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 Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία 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 Διαδικασία 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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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας χρηματοδοτικού 
μέσου ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0113)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ,
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0181/2005),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης 
νομικής βάσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
(A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 119, δεύτερη παράγραφος της 
Συνθήκης Ευρατόμ·

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

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

4α. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεωρήσουν την παρούσα γνωμοδότηση ως την 
πρώτη ανάγνωσή του στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, σύμφωνα με την
τροποποιημένη νομική βάση·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 1
Τίτλος

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

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ περί δημιουργίας 
χρηματοδοτικού μέσου, πρόληψης,
ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για 
σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

(Η παρούσα τροπολογία εφαρμόζεται σε
όλο το κείμενο όπου εμφανίζεται η έκφραση
ταχεία επέμβαση και ετοιμότητα).

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν αναφέρεται στην πρόληψη. Το ζήτημα αυτό είναι ζωτικής 
σημασίας, καθόσον μια ολοκληρωμένη διαχείριση έκτακτης ανάγκης, πέρα από μέτρα 
ετοιμότητας και επέμβασης, περιλαμβάνει επίσης και προληπτικά μέτρα. Πέραν αυτών,
ορισμένες επιλέξιμες δράσεις αφορούν όχι μόνο την ετοιμότητα αλλά και την πρόληψη.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 308,

τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 175, παράγραφος 1,

Αιτιολόγηση

Ο βασικός σκοπός του κανονισμού, όπως δηλώνεται ρητώς στο πρώτο άρθρο του 
(αντικείμενο), είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Όλες οι
δράσεις που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης
υπηρετούν τον τελικό σκοπό της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. 

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 2

τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 203,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα πυρηνικά ατυχήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο χωριστού νομοθετικού μέσου.
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Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο υ) της συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
προβλέπεται ότι οι δράσεις της 
Κοινότητας περιλαμβάνουν μέτρα στον 
τομέα της πολιτικής άμυνας.

(1) Οι σοβαρές καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά, 
τόσο τη δημόσια υγεία όσο και το 
περιβάλλον. Στο πλαίσιο της Συνθήκης 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, υπάρχει νομική βάση που
καλύπτει τόσο το περιβάλλον όσο και την 
προστασία της δημόσιας υγείας - άρθρο 
175, παράγραφος 1 - στο οποίο, κατά 
συνέπεια, πρέπει να βασιστεί το εν λόγω 
μέσο.

Αιτιολόγηση

Ο βασικός σκοπός του κανονισμού, όπως δηλώνεται ρητώς στο πρώτο άρθρο του 
(αντικείμενο), είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Όλες οι
δράσεις που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης
υπηρετούν τον τελικό σκοπό της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. 

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε, με 
την απόφαση 2001/792/EΚ, Eυρατόμ του 
Συμβουλίου, κοινοτικός μηχανισμός για τη 
διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας 
στις επεμβάσεις παροχής βοήθειας της 
πολιτικής προστασίας.

(2) Δημιουργήθηκε, με την απόφαση 
2001/792/EΚ, Eυρατόμ του Συμβουλίου, 
κοινοτικός μηχανισμός για τη διευκόλυνση 
της ενισχυμένης συνεργασίας στις 
επεμβάσεις παροχής βοήθειας της 
πολιτικής προστασίας.

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη της αλλαγής στην αιτιολογική σκέψη 1.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

(2α) Η κλιματική αλλαγή έχει σοβαρό 
αρνητικό περιβαλλοντικό, οικονομικό και 
κοινωνικό αντίκτυπο σε παγκόσμιο 
επίπεδο, με εν δυνάμει καταστροφικές 
συνέπειες. Οι οικονομικές απώλειες που 
οφείλονται σε καιρικής φύσεως φυσικές 
καταστροφές, κατά την τελευταία 
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δεκαετία εξαπλασιάστηκαν σε σχέση με 
τα επίπεδα της δεκαετίας του 1960.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένη μνεία για την κλιματική αλλαγή, αλλά 
συνδέεται εμμέσως με θέματα κλιματικής αλλαγής. Αναφέρεται σε πολλούς κινδύνους, αλλά δεν 
υπάρχει συγκεκριμένη μνεία της κλιματικής αλλαγής. Είναι σημαντικό πολλά από τα ζητήματα 
που μνημονεύονται να εξεταστούν υπό το φως των σεναρίων κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

(2β) Η μείωση των κινδύνων
καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης και 
της μείωσης του ευάλωτου σε φυσικές 
καταστροφές, αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της αειφόρου ανάπτυξης και μια 
από τις ουσιώδεις προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της 
Χιλιετίας.

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο του Γιοχάνεσμπουργκ για την υλοποίηση των πορισμάτων της Παγκόσμιας 
Διάσκεψης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ζητεί να υπάρξει μια ολοκληρωμένη, περιεκτική 
προσέγγιση που θα καλύπτει πολλές μορφές ατυχημάτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
κίνδυνοι, να υπάρξει αξιολόγηση και διαχείριση των καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόληψης, της ανακούφισης, της ετοιμότητας, της επέμβασης και της ανάκαμψης.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 3

(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 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 παρακολούθησης και του 
κέντρου πληροφόρησης που συστήνεται
στο πλαίσιο της απόφασης 2001/792/ΕΚ.
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Αιτιολόγηση

Απορρέει από την αλλαγή του τίτλου.

Τροπολογία 9
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 απορρέουν από 
φυσικές, βιομηχανικές και τεχνολογικές 
καταστροφές, μεταξύ των οποίων 
συμπεριλαμβάνεται η θαλάσσια ρύπανση,
ή από πράξεις τρομοκρατίας, 
διευκολύνοντας την παροχή αμοιβαίας 
συνδρομής μέσω της κινητοποίησης των 
μέσων επέμβασης των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Καθόσον το μέσο περιλαμβάνει και την πρόληψη, καταλληλότερη κρίνεται η λέξη
«αντιμετωπίζουν». Η αιτιολογική σκέψη 5 ενσωματώνεται στην αιτιολογική σκέψη 4.
Προστίθεται και η θαλάσσια ρύπανση καθόσον, πέραν του μηχανισμού πολιτικής προστασίας
δεν υφίστανται άλλα συγκεκριμένα μέσα για την αντιμετώπιση της διαχείρισης των συνεπειών
των θαλάσσιων καταστροφών.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 5

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

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το κείμενο ενσωματώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6a) Η έκφραση αλληλεγγύης προς τρίτες 
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χώρες σε περιπτώσεις καταστροφών και 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
αποτελεί από πολλά χρόνια συνιστώσα 
των εξωτερικών δράσεων της Ε.Ε. και 
συνάδει με την αρχή της αλληλεγγύης· η
επέκταση της πολιτικής προστασίας της 
Ε.Ε. και εκτός αυτής, προσφέρει 
προστιθέμενη αξία και αυξάνει την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της δράσης του 
παρόντος μέσου.

Αιτιολόγηση

Η Ε.Ε. πρέπει να επιδείξει με απτό τρόπο την αλληλεγγύη της σε περιπτώσεις σοβαρών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε τρίτες χώρες, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου ο 
αριθμός και η κλίμακα των φυσικών καταστροφών και οι εντεινόμενες επιπτώσεις τους τα 
τελευταία χρόνια είχαν ως αποτέλεσμα τη μαζική απώλεια ανθρώπινων ζωών και 
μακροπρόθεσμες αρνητικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Ενδείκνυται, για λόγους συνέπειας, οι 
δράσεις ταχείας επέμβασης που 
υλοποιούνται εκτός της Κοινότητας να 
καλύπτονται από τον κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. […]/2005 της […] 
για τη θέσπιση μέσου σταθερότητας1. Για 
τον ίδιο λόγο, το χρηματοδοτικό μέσο δεν 
πρέπει να καλύπτει τις δράσεις που 
εμπίπτουν στην απόφαση του Συμβουλίου 
[…]/2005 για τη θέσπιση ειδικού 
προγράμματος «Πρόληψη, ετοιμότητα και 
αντιμετώπιση των τρομοκρατικών 
επιθέσεων» ή που σχετίζονται με τη 
διατήρηση του νόμου και της τάξης και τη 
διασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας.

(7) Ενδείκνυται, για λόγους συνέπειας, το 
χρηματοδοτικό μέσο δεν πρέπει να 
καλύπτει τις δράσεις που εμπίπτουν στην 
απόφαση του Συμβουλίου […]/2005 για τη 
θέσπιση ειδικού προγράμματος «Πρόληψη, 
ετοιμότητα και αντιμετώπιση των 
τρομοκρατικών επιθέσεων» ή που 
σχετίζονται με τη διατήρηση του νόμου και 
της τάξης και τη διασφάλιση της 
εσωτερικής ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Η Κοινότητα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει αλληλεγγύη σε τρίτες χώρες,
ανταποκρινόμενη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο έδαφός τους. Συνεπώς, η ταχεία

  
1 ΕΕ L […] της […], σ. […].
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επέμβαση σε σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εκτός της Ε.Ε. πρέπει να περιληφθεί στο 
πεδίο αναφοράς του παρόντος μέσου.

Η πρόταση για ένα μέσο σταθερότητας (COM(2004)630) που συζητείται επί του παρόντος στο 
Συμβούλιο, δεν θα επιτύχει τον ίδιο στόχο ακόμη και αν περιλάβει τις δράσεις πολιτικής 
προστασίας εκτός της Ε.Ε., λόγω του ευρέος πεδίου αναφοράς της (προώθηση της ειρήνης και
της σταθερότητας· ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού σε τρίτες χώρες).

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Η σύναψη συμβάσεων δημόσιων 
προμηθειών και η χορήγηση επιδοτήσεων 
με βάση τον παρόντα κανονισμό πρέπει να 
υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη 
θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού 
που εφαρμόζεται στο γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων1. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης 
της δράσης στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας, ενδείκνυται να προβλεφθεί η 
χορήγηση επιδοτήσεων και σε φυσικά 
πρόσωπα.

(9) Η σύναψη συμβάσεων δημόσιων 
προμηθειών και η χορήγηση επιδοτήσεων 
με βάση τον παρόντα κανονισμό πρέπει να 
υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη 
θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού 
που εφαρμόζεται στο γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων2. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης 
της δράσης στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας, ενδείκνυται να προβλεφθεί η 
χορήγηση επιδοτήσεων και σε φυσικά 
πρόσωπα και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να εξεταστεί και ο αντίκτυπος της επέκτασης της συμμετοχής των ΜΚΟ στην 
προετοιμασία και τη νέα αντιδράσεις σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

(16a) Η παρούσα απόφαση περιλαμβάνει
για ολόκληρη τη διάρκεια του 
προγράμματος, χρηματοδοτικό πλαίσιο,
κατά την έννοια του άρθρου 33 της 
Διοργανικής Συμφωνία της 6ης Μαΐου 
1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής για τη βελτίωση της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού 1, χωρίς 
αυτό να επηρεάζει τις εξουσίες της

  
1 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
2 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής,
όπως αυτές ορίζονται από τη Συνθήκη. 
____________
1 ΕΕ C 172, 18.6.1999, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Αναφέρεται στη διαδικασία συναπόφασης, μετά την αλλαγή της νομικής βάσης. 

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

(16β) Η κοινοτική δράση στον τομέα της
πολιτικής προστασίας συμπληρώνει τις 
πολιτικές των εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών. Οι περιφερειακές και
τοπικές αρχές είναι οι κατεξοχήν 
ενδιαφερόμενες στις περιπτώσεις
καταστροφής και, συνεπώς, πρέπει να 
εμπλέκονται πλήρως στον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
πολιτικών στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας.

Αιτιολόγηση

Η συνήθης και ορθή επέμβαση σε ένα γεγονός που διακόπτει την καθημερινότητα, πρέπει να 
λαμβάνει χώρα μάλλον σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο και όχι σε εθνικό ή υπερεθνικό. Κατά
συνέπεια, η προετοιμασία για επεμβάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πρέπει επίσης να 
είναι σε τοπικό επίπεδο, καθόσον ο σχεδιασμός πρέπει να γίνεται με βάση την τοπική γνώση.

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Η συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η συνθήκη 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας δεν 
προβλέπουν άλλες εξουσίες για την 
θέσπιση του παρόντος κανονισμού από 
αυτές του άρθρου 308 και του άρθρου 
203 αντιστοίχως,

Διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Ο βασικός σκοπός του κανονισμού, όπως δηλώνεται ρητώς στο πρώτο άρθρο του 
(αντικείμενο), είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Όλες οι
δράσεις που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης
υπηρετούν τον τελικό σκοπό της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

(17a) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
εγκρίνει διάφορα ψηφίσματα μετά από 
φυσικές καταστροφές, με πλέον 
πρόσφατο αυτό της 8ης Σεπτεμβρίου 
2005* που καλούσε την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εργασθούν προς την 
κατεύθυνση στενότερης συνεργασίας των 
μέτρων προστασίας των πολιτών σε 
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με 
στόχο να προλαμβάνονται και να 
ελαχιστοποιούνται οι καταστροφικές 
συνέπειές τους, μέσω ειδικότερα της 
διάθεσης πρόσθετων πόρων προστασίας 
των πολιτών σε περιπτώσεις μείζονος 
κινδύνου,
* P6_TA -PROV(2005)0334, παράγραφος 9

Τροπολογία 18
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, 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 
και των περιουσιών σε περίπτωση σοβαρής 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
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Αιτιολόγηση

Απορρέει από την αλλαγή του τίτλου.

Τροπολογία 19
Άρθρο 1, παράγραφοι 2 και 3

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 ετοιμότητας της Κοινότητας 
για την αντιμετώπιση σοβαρών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

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

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

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 10 προβλέπει παροχή τεχνικής συνδρομής.

Τροπολογία 20
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 όλες τις 
μορφές σοβαρών καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης όπως ορίζονται στο άρθρο 3(a),
εντός και εκτός της Κοινότητας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις πτυχές της 
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 την ετοιμότητα και την 
ταχεία επέμβαση ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στη 
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δημόσια υγεία από σοβαρές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης.

Αιτιολόγηση

Η Κοινότητα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει αλληλεγγύη σε τρίτες χώρες, 
ανταποκρινόμενη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο έδαφός τους. Συνεπώς, στο πεδίο 
αναφοράς του παρόντος μέσου πρέπει να περιληφθεί και η ταχεία επέμβαση σε σοβαρές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εκτός της Ε.Ε.

Η πρόταση για ένα μέσο σταθερότητας (COM(2004)630) που συζητείται επί του παρόντος στο 
Συμβούλιο, δεν θα επιτύχει τον ίδιο στόχο ακόμη και αν περιλάβει τις δράσεις πολιτικής 
προστασίας εκτός της Ε.Ε., λόγω του ευρέος πεδίου αναφοράς της (προώθηση της ειρήνης και
της σταθερότητας· ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού σε τρίτες χώρες).

Τροπολογία 21
Άρθρο 2 α (νέο)

Άρθρο 2a
Διάρκεια και χρηματοδοτικοί πόροι

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από 
την 1η Ιανουαρίου 2007 και λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου 2013.
Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την 
υλοποίηση του μέσου αυτού ορίζεται στο 
ποσό των 278 εκατ. ευρώ για την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 
Δεκεμβρίου 2013 (επτά έτη).

Αιτιολόγηση

Μετά την τροπολογία και τη συμπερίληψη των εξωτερικών δράσεων στο πεδίο αναφοράς του 
παρόντος κανονισμού, ο προϋπολογισμός πρέπει να αυξηθεί· σκόπιμη κρίνεται η προσθήκη 
συμπληρωματικού ποσού ύψους 105 εκατ. ευρώ για περίοδο επτά ετών.

Τροπολογία 22
Άρθρο 3, σημείο (α)

(α) «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·

(α) «σοβαρή κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης» νοείται κάθε συμβάν ή 
κατάσταση που έχει ή είναι δυνατόν να 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε ανθρώπους, 
τη δημόσια υγεία, περιουσίες ή στο 
περιβάλλον, και οφείλεται σε φυσική, 
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βιομηχανική ή τεχνολογική καταστροφή, 
συμπεριλαμβανομένης και της θαλάσσιας 
ρύπανσης, ή σε πράξεις τρομοκρατίας.

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός ήταν υπερβολικά ασαφής. Ο νέος ορισμός απηχεί καλύτερα το 
περιεχόμενο του κανονισμού.

Τροπολογία 23
Άρθρο 3, σημείο (α α) (νέο)

(aa) «πρόληψη» νοείται κάθε δράση που 
αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την 
πραγματική αποτροπή των αρνητικών 
επιπτώσεων των καταστροφών και κάθε 
μέσο που αποσκοπεί στην 
ελαχιστοποίηση των σχετιζόμενων με 
φυσικές ή ανθρώπινης προέλευσης
καταστροφές·

Αιτιολόγηση

Η πρόληψη είναι τμήμα του αντικειμένου του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 24
Άρθρο 3, σημείο (γ)

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

(γ) «ετοιμότητα» νοείται κάθε δράση που 
αναλαμβάνεται εκ των προτέρων ώστε να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματική ταχεία 
επέμβαση στις επιπτώσεις των φυσικών 
και τεχνολογικών καταστροφών και της 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης, 
συμπεριλαμβανομένης και της εκπομπής
έγκαιρων και αποτελεσματικών
προειδοποιήσεων.

Αιτιολόγηση

Η ετοιμότητα και η αντίδραση δεν επαρκούν από μόνες τους για να περιορίσουν τον κίνδυνο, 
εκτός και αν συνοδεύονται από την έγκαιρη προειδοποίηση. Δεν μπορούν να θεωρηθούν 
χωριστά, καθόσον η έγκαιρη προειδοποίηση έχει αποφασιστική σημασία για τη λήψη μέτρων 
προς τη σωστή κατεύθυνση.
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Τροπολογία 25
Άρθρο 3, σημείο (γ α) (νέο)

(γα) «έγκαιρη προειδοποίηση» νοείται η 
παροχή έγκαιρης και αποτελεσματικής 
πληροφόρησης που επιτρέπει την
ανάληψη δράσεων για την αποτροπή ή 
τον περιορισμό των κινδύνων και τη 
διασφάλιση της ετοιμότητας για 
αποτελεσματική επέμβαση.

Αιτιολόγηση

Η έγκαιρη προειδοποίηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τον περιορισμό του κινδύνου 
καταστροφών.

Τροπολογία 26
Άρθρο 4, εισαγωγικό τμήμα

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

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

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί ο αποκλεισμός οιωνδήποτε άλλων δράσεων που ενδέχεται να αποδειχθούν 
αναγκαίες.

Τροπολογία 27
Άρθρο 4, σημείο (γ)

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

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

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συμπληρωθούν οι επιλέξιμες δράσεις που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.
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Τροπολογία 28
Άρθρο 4, σημείο (δ)

(δ) σχέδια επίδειξης· (δ) σχέδια και προγράμματα επίδειξης·

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση ανωτέρω.

Τροπολογία 29
Άρθρο 4, σημείο (ε)

(ε) μεταφορά τεχνολογίας· (ε) η μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας και 
εμπειρογνωμοσύνης·

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση ανωτέρω.

Τροπολογία 30
Άρθρο 4, σημείο (θ)

(θ) δημιουργία και συντήρηση ασφαλούς 
συστήματος επικοινωνιών και εργαλείων·

(θ) δημιουργία και συντήρηση αξιόπιστου 
και ασφαλούς συστήματος επικοινωνιών 
και εργαλείων·

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση ανωτέρω.

Τροπολογία 31
Άρθρο 4, σημείο (ιδ α) (νέο)

(ιδ α) προώθηση διαδικασιών για την 
εναρμόνιση των προσεγγίσεων, μεθόδων 
και μέσων για την πρόληψη και την 
παρέμβαση σε περιπτώσεις σοβαρών
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·

Αιτιολόγηση

Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα είναι απαραίτητο να επιτευχθεί κάποιου είδους 
εναρμόνιση. 
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Τροπολογία 32
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από μια επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από 
εκπροσώπους των κρατών μελών και της 
οποίας προεδρεύει ο εκπρόσωπος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο εξής 
καλούμενη «η επιτροπή».

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από μια επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από 
εκπροσώπους των κρατών μελών, όπου 
συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή των 
αρχών τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης, και της οποίας προεδρεύει 
ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
στο εξής καλούμενη «η επιτροπή».

Αιτιολόγηση

Οι αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης πρέπει να διαδραματίζουν κομβικό ρόλο 
στον τομέα της πρόληψης και διαχείρισης των καταστροφών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η πρόσφατη καταστροφή που προκάλεσε το τσουνάμι στην Ασία, ο ισχυρός τροπικός 
κυκλώνας στη Λουϊζιάνα και τον Μισισιπή, καθώς και οι καταστροφικές πλημμύρες στη 
Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ελβετία, την Αυστρία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, η σοβαρή 
ξηρασία στην Ισπανία και την Πορτογαλία και οι πυρκαγιές που κατέστρεψαν σχεδόν 
180.000 εκτάρια δασικής έκτασης στην Πορτογαλία, μας υπενθύμισαν άλλη μια φορά ότι οι 
φυσικές καταστροφές αποτελούν μια παγκόσμια απειλή. Οι κίνδυνοι που απειλούν το αστικό 
περιβάλλον, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη, 
πρέπει να καταστήσουν τον περιορισμό των καταστροφών κορυφαία προτεραιότητα όλων 
των κυβερνήσεων και της ίδιας της Ε.Ε. και η ενίσχυση του κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας πρέπει να καταστεί επιτακτικός στόχος και όχι να αναμείνουμε την εκδήλωση 
άλλης καταστροφής.

Ιστορικό 

Ο κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας υποστηρίζει και διευκολύνει την 
κινητοποίηση ζωτικής σημασίας συνδρομή στον τομέα της πολιτικής προστασίας για να 
καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των χωρών που πλήττονται από καταστροφή. Ο Μηχανισμός 
αυτός, που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2001 (Απόφαση του Συμβουλίου 2001/792/EΚ-
Ευρατόμ), μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή καταστροφών
ανθρώπινης προέλευσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα πυρηνικά ατυχήματα. Επί 
του παρόντος, στον μηχανισμό αυτό συμμετέχουν 30 χώρες – οι 25 χώρες της Ε.Ε., η 
Βουλγαρία, η Ρουμανία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ισλανδία. Συμπληρώνεται από ένα 
«πρόγραμμα δράσης πολιτικής προστασίας» (Απόφαση του Συμβουλίου 1999/847/EΚ) που 
παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων με σκοπό την ανάληψη προληπτικής 
δράσης, την ετοιμότητα και την αποτελεσματική επέμβαση. Λήγει στα τέλη του 2006.

Για την περίοδο 2007-2013, η Επιτροπή προτείνει τα κάτωθι μέσα, με σκοπό τη δημιουργία
του αναγκαίου νομικού πλαισίου για την ανάληψη μελλοντικών δασών στον τομέα της
πολιτικής προστασίας:

- Το Μέσο Αλληλεγγύης (COM(2005)108) που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο
Ταμείο Αλληλεγγύης. Σκοπός του είναι η επιστροφή του κόστους που καταβάλλουν 
τα κράτη μέλη για την αποκατάσταση τω συνεπειών των μεγάλων καταστροφών.

- Το Μέσο Σταθερότητας (COM (2004)630) για δράσεις εκτός της Ε.Ε.

- Το πρόγραμμα «πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών της 
τρομοκρατίας» (COM (2005)124) που αναφέρεται στην πρόληψη, την ετοιμότητα και 
τη διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας, όσον αφορά τις πληροφορίες
ασφαλείας και την επιβολή του νόμου.

- Το μέσο ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για τις σοβαρές καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης (COM (2005)113 τελικό), πού αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων
επέμβασης της Ε.Ε. στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και τη 
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μεγιστοποίηση της βοήθειας όσον αφορά την ετοιμότητα και την ταχεία επέμβαση σε
σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Βασικός στόχος πολιτικής είναι η στήριξη 
και συμπλήρωση των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την 
προστασία των ανθρώπων, του περιβάλλοντος και των περιουσιών σε περίπτωση 
σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Θεσπίζει κανόνες για την παροχή
οικονομικής βοήθειας ταχείας δράσης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
κατάστασης ετοιμότητας της Κοινότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
ενώ υπάρχει και ειδική πρόβλεψη για οικονομική συνδρομή σε περίπτωση σοβαρής
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία και 
αποτελεσματική επέμβαση.

Οι συστάσεις του εισηγητή 

Νομική βάση

Η Επιτροπή πρότεινε ο κανονισμός θα βασιστεί στα άρθρα 308 της ΣΕΕ και 203 της 
Συνθήκης Ευρατόμ, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες δεν προβλέπουν συγκεκριμένη νομική
βάση για μέτρα πολιτικής προστασίας.
Ο εισηγητής θεωρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό και το περιεχόμενο της πρότασης 
καθώς και το γεγονός ότι ο κυρίαρχος σκοπός του κανονισμού φαίνεται να είναι η προστασία
της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 (αντικείμενο) του 
προτεινόμενου κανονισμού, ορθή νομική βάση είναι το άρθρο 175, παράγραφος 1 της ΣΕΕ. 
Εξάλλου, όλες οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δράσεις στο πλαίσιο της πρότασης (Άρθρο
4) υπηρετούν τον ύψιστο σκοπός την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος.

Πεδίο αναφοράς

Πρόληψη
Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει την πρόληψη.
Ο εισηγητής προτείνει το θέμα να περιληφθεί στο πεδίο αναφοράς του μέσου, καθόσον η 
ολοκληρωμένη διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει προληπτικά 
μέτρα, ετοιμότητα και επέμβαση. Η πρόληψη είναι σημαντικό στοιχείο για τη μείωση των 
κινδύνων καταστροφής και δεν μπορεί να αποχωριστεί από την ετοιμότητα και την άμεση
επέμβαση, καθόσον έχει αποφασιστική σημασία για τον ορθό προσανατολισμό των μέτρων
διαχείρισης κινδύνων, όπως, επί παραδείγματι, των κινδύνων από τις πλημμύρες.

Δράση εκτός της Ε.Ε.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει τη χρηματοδότηση των δράσεων πολιτικής προστασίας 
στο πλαίσιο της Ε.Ε. καθώς και στα κράτη που έχουν συνάψει μνημόνια συνεννόησης και δεν
καλύπτει τη δυνατότητα παρέμβασης σε καταστροφές που λαμβάνουν χώρα εκτός Ε.Ε., 
μολονότι η απόφαση του Συμβουλίου για την δημιουργία κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας το επιτρέπει. Ο εισηγητής προτείνει την επέκταση του πεδίου αναφοράς και 
εκτός Ε.Ε.. Οι εξωτερικές δράσεις πολιτικής προστασίας περιλαμβάνονται επί του παρόντος 
στο πεδίο αναφοράς της πρότασης για το Μέσο Σταθερότητας (COM(2004)630). Ωστόσο, 
καθόσον το Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει τη νομική βάση του εν λόγω μέσου, οι 
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δράσεις πολιτικής προστασίας εκτός της Ε.Ε. δεν θα καλύπτονται πλέον. Συνεπώς, κρίνεται 
σκόπιμο, σύμφωνα με την αρχή της αλληλεγγύης, αυτές να περιληφθούν στον παρόντα 
κανονισμό.

Θαλάσσια ρύπανση 
Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από θαλάσσια ρύπανση πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο 
αναφοράς της πολιτικής προστασίας στο νέο νομικό μέσο ταχείας επέμβασης και 
ετοιμότητας, καθόσον πέρα από τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας δεν υπάρχουν άλλα 
ειδικά μέσα που να αντιμετωπίζουν τη διαχείριση των συνεπειών των θαλάσσιων 
καταστροφών. Η ακούσια θαλάσσια ρύπανση περιλαμβάνεται ρητώς στην πολιτική 
προστασία μαζί με τις φυσικές, τεχνολογικές, ραδιολογικές και περιβαλλοντικές 
καταστροφές, στο άρθρο 1 της απόφασης για τον κοινοτικό μηχανισμό (2001/792/EΚ). Τα 
πρόσφατα θαλάσσια ατυχήματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει παράκτιο κράτος που να είναι σε 
θέση να αντιμετωπίσει από μόνο του μια ευρείας κλίμακας πετρελαιοκηλίδα χωρίς τη 
βοήθεια άλλων κρατών.

Ορισμοί
Κατά την άποψη του εισηγητή, η αξία και η σαφήνεια θα μπορούσαν να βελτιωθούν αν 
υπήρχε ένας σαφής και συμπεφωνημένος σε επίπεδο Ε.Ε. ορισμός της «πολιτικής 
προστασίας» και της συναφούς ορολογίας. Πιστεύει ότι χρήσιμο θα ήταν να υπάρξει επιπλέον 
αποσαφήνιση όρων όπως «πρόληψη», «ετοιμότητα» και «έγκαιρη προειδοποίηση».

Αρχή της επικουρικότητας
Ο εισηγητής συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι το δόγμα πολιτικής προστασίας της 
Ε.Ε. πρέπει να βασιστεί σε μια «από τα κάτω προς την κορυφή» προσέγγιση και ότι η 
πρωταρχική ευθύνη των δράσεων πολιτικής προστασίας πρέπει να εναπόκεινται στα κράτη 
μέλη. Επιθυμεί να επισημάνει ότι η κοινοτική δράση στον τομέα αυτό συμπληρώνει τις 
πολιτικές των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και ότι οι κοινότητες και οι 
περιφέρειες είναι οι κατ’ εξοχήν ενδιαφερόμενοι σε περίπτωση καταστροφών και, κατά 
συνέπεια, πρέπει να εμπλέκονται πλήρως στη χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των 
πολιτικών πολιτικής προστασίας.

Νομική μορφή του μέσου
Ο εισηγητής συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει το μέσο ενός 
κανονισμού. Άλλες μορφές νομικών μέσων δεν θα ήταν πρόσφορες, καθόσον η φύση και το 
περιεχόμενο ορισμένων από τις υποχρεώσεις που προβλέπει η πρόταση μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο με ένα άμεσης εφαρμογής νομικό μέσο.

Προϋπολογισμός
Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, το μέσο δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα, αλλά μόνο κατ' 
εκτίμηση, ενδεικτικά ποσά στο δημοσιονομικό δελτίο της Επιτροπής, με βάση την εμπειρία 
των σημερινών μέσων πολιτικής προστασίας.
Οι παλαιότερες παρεμβάσεις έδειξαν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ενίσχυση του 
συστήματος και να αυξηθούν οι δαπάνες ή να εισαχθούν ορισμένες νέες. Επίσης, η 
τροπολογία του εισηγητή για τη συμπερίληψη στο πεδίο αναφοράς της χρηματοδότησης των 
δράσεων εκτός Κοινότητας, επισημαίνει την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού και, 
συνεπώς, θεωρείται σκόπιμη η προσθήκη συμπληρωματικού ποσού ύψους105 εκατ. ευρώ για 
επτά έτη.
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