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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.



PR\617028EL.doc 3/23 PE 374.274v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.......................................................................................................



PE 374.274v01-00 4/23 PR\617028EL.doc

EL



PR\617028EL.doc 5/23 PE 374.274v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία 
κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας
(Αναδιατύπωση)
(COM(2006)0029 – C6-0076/2006 – 2006/0009(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0029)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 203 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, 
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0076/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2006),

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 σύμφωνα με το άρθρο 119, δεύτερη 
παράγραφος της Συνθήκης ΕΚΑΕ·

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·

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
ετών έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση 
στον αριθμό, την σοβαρότητα και την 
ένταση των φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών, με αποτέλεσμα απώλεια 

(2) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
ετών έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση 
στον αριθμό, την σοβαρότητα και την 
ένταση των φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών, με αποτέλεσμα απώλεια 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ανθρώπινων ζωών, καταστροφή της 
οικονομικής και κοινωνικής υποδομής και 
ζημία του περιβάλλοντος.

ανθρώπινων ζωών, περιουσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, καταστροφή της 
οικονομικής και κοινωνικής υποδομής και 
ζημία του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

(2α) Η διάσταση δημόσιας υγείας όλων 
των επεμβάσεων κοινωνικής προστασίας 
πρέπει να συμπεριληφθεί, αν ληφθεί 
υπόψη ότι όλες οι καταστροφές 
επηρεάζουν τους ανθρώπους τόσο 
σωματικά όσο και ψυχολογικά, στοιχείο 
που δημιουργεί μεγάλη επιβάρυνση για τα 
συστήματα υγείας και κοινωνικής 
ασφάλισης αρκετό καιρό μετά τη λήξη 
της φάσης της επέμβασης.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

(2β) Ο στόχος της δημιουργίας 
μηχανισμών στον τομέα της κοινωνικής 
προστασίας πρέπει να ωφελεί κατά κύριο 
λόγο τους πολίτες που έχουν πληγεί. Τα 
οφέλη αυτά πρέπει να γίνουν πιο περίοπτα 
και μετρήσιμα ώστε να μεταφέρουν ένα 
ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης των κρατών 
μελών της ΕΕ.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Ενώ χάρη σΤα ληφθέντα από την 
Κοινότητα μέτρα εφαρμογής του 
ψηφίσματος του Συμβουλίου και των 
αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 
κρατών μελών συνελθόντων στα πλαίσια 
του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 1991 
σχετικά με τη βελτίωση της αμοιβαίας 
συνδρομής μεταξύ κρατών μελών σε 

(3) Ενώ χάρη σΤα ληφθέντα από την 
Κοινότητα μέτρα εφαρμογής του 
ψηφίσματος του Συμβουλίου και των 
αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 
κρατών μελών συνελθόντων στα πλαίσια 
του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 1991 
σχετικά με τη βελτίωση της αμοιβαίας 
συνδρομής μεταξύ κρατών μελών σε 
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περίπτωση φυσικών ή τεχνολογικών 
καταστροφών1 έχουν συμβάλει στην 
προστασία ανθρώπων, περιβάλλοντος και 
περιουσιών. Σήμερα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ακόμη μεγαλύτερη 
προστασία σε περίπτωση φυσικών, 
τεχνολογικών, αιτιολογικών και 
περιβαλλοντικών καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, όπου περιλαμβάνεται και η 
ακούσια θαλάσσια ρύπανση, οι οποίες 
σημειώνονται εντός και εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωση, και να ενισχυθούν οι διατάξεις του 
ψηφίσματος.ð Η Σύμβαση της 
Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη 
των Ηνωμένων Εθνών (ΟΕΕ/ΟΗΕ) για τις 
διαμεθοριακές επιπτώσεις των 
βιομηχανικών ατυχημάτων, που έχει 
εγκριθεί από την Κοινότητα με την 
απόφαση 98/685/ΕΚ του Συμβουλίου2, έχει 
συμβάλει στην βελτίωση της πρόληψης και
της διαχείρισης βιομηχανικών 
καταστροφών.ï

περίπτωση φυσικών, ραδιολογικών ή 
τεχνολογικών καταστροφών3 έχουν 
συμβάλει στην προστασία ανθρώπων, 
περιβάλλοντος και περιουσιών. Σήμερα 
πρέπει να εξασφαλιστεί ακόμη μεγαλύτερη 
προστασία σε περίπτωση φυσικών, 
τεχνολογικών, αιτιολογικών και 
περιβαλλοντικών καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, όπου περιλαμβάνεται και η 
ακούσια θαλάσσια ρύπανση, οι οποίες 
σημειώνονται εντός και εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωση, και να ενισχυθούν οι διατάξεις του 
ψηφίσματος.ð Η Σύμβαση της 
Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη 
των Ηνωμένων Εθνών (ΟΕΕ/ΟΗΕ) για τις 
διαμεθοριακές επιπτώσεις των 
βιομηχανικών ατυχημάτων, που έχει 
εγκριθεί από την Κοινότητα με την 
απόφαση 98/685/ΕΚ του Συμβουλίου4, έχει 
συμβάλει στην βελτίωση της πρόληψης και 
της διαχείρισης βιομηχανικών 
καταστροφών.ï

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Με την απόφαση 2001/792/ΕΚ, 
Ευρατόμ δημιουργήθηκε κοινοτικός 
μηχανισμός για τη διευκόλυνση της 
ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις 
παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας 
(που στο εξής θα αναφέρεται ως 
«μηχανισμός»), ο οποίος λαμβάνει υπόψη 
τις ειδικές ανάγκες που έχουν οι
απομονωμένες και απομακρυσμένες 
περιφέρειες καθώς και άλλες περιφέρειες 
και νησιά της Κοινότητας. Κατά τα 
τελευταία χρόνια ο αριθμός των χωρών 
που προσέφυγαν στον μηχανισμό ζητώντας 
άμεση βοήθεια πολιτικής προστασίας 
αυξήθηκε σημαντικά. Ο μηχανισμός 
πρέπει να ενισχυθεί για να γίνει 
αποτελεσματικότερη και να προβληθεί 

(4) Με την απόφαση 2001/792/ΕΚ, 
Ευρατόμ δημιουργήθηκε κοινοτικός 
μηχανισμός για τη διευκόλυνση της 
ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις 
παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας 
(που στο εξής θα αναφέρεται ως 
«μηχανισμός»), ο οποίος λαμβάνει υπόψη 
τις ειδικές ανάγκες από πλευράς βοήθειας 
και παράδοσης της βοήθειας σε 
απομονωμένες και απομακρυσμένες 
περιφέρειες καθώς και άλλες περιφέρειες 
και νησιά της Κοινότητας. Πρέπει να είναι 
διαθέσιμες ειδικευμένες ομάδες 
παρέμβασης ώστε να καθίσταται δυνατή 
η καλύτερη απόκριση στις καταστάσεις 
και τις ανάγκες τέτοιων περιοχών. Κατά 
τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των χωρών 

  
1 ΕΕ C 198 της 27.7.1991, σ. 1.
2 ΕΕ L 326 της 3.12.1998, σ. 1.
3 ΕΕ C 198 της 27.7.1991, σ. 1.
4 ΕΕ L 326 της 3.12.1998, σ. 1.
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περισσότερο η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και 
να γίνει δυνατή η δημιουργία ευρωπαϊκής 
ικανότητας ταχείας επέμβασης, όπως 
ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα 
συμπεράσματά του κατά τη συνάντησή του 
της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005 και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά 
του της 13ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με 
την καταστροφή που προκάλεσε το 
παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι). 

που προσέφυγαν στον μηχανισμό ζητώντας 
άμεση βοήθεια πολιτικής προστασίας 
αυξήθηκε σημαντικά. Ο μηχανισμός 
πρέπει να ενισχυθεί για να γίνει 
αποτελεσματικότερη και να προβληθεί 
περισσότερο η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και 
να γίνει δυνατή η δημιουργία ευρωπαϊκής 
ικανότητας ταχείας επέμβασης, όπως 
ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα 
συμπεράσματά του κατά τη συνάντησή του 
της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005 και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά 
του της 13ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με 
την καταστροφή που προκάλεσε το 
παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι). 

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Ο μηχανισμός πρέπει να 
διευκολύνει τις επεμβάσεις πολιτικής 
προστασίας σε σοβαρές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης όλων των τύπων, 
συμπεριλαμβανομένων φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών, 
τεχνολογικών, ραδιολογικών και 
περιβαλλοντικών ατυχημάτων, 
τρομοκρατικών ενεργειών και της 
ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσης όπως 
προβλέπεται στην απόφαση αριθ. 
2850/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2000, για τη θέσπιση 
κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας στον 
τομέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας 
ρύπανσης1. Βοήθεια πολιτικής προστασίας 
μπορεί να απαιτηθεί σε όλες αυτές τις 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να 
συμπληρωθούν οι δυνατότητες επέμβασης 
της πληγείσας χώρας.

(6) Ο μηχανισμός πρέπει να 
διευκολύνει τις επεμβάσεις πολιτικής 
προστασίας σε σοβαρές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης όλων των τύπων, 
συμπεριλαμβανομένων φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών, 
τεχνολογικών, ραδιολογικών και 
περιβαλλοντικών ατυχημάτων, που 
συμβαίνουν εντός ή εκτός της 
Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων 
τρομοκρατικών ενεργειών και της 
ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης 
όπως προβλέπεται στην απόφαση αριθ. 
2850/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2000, για τη θέσπιση 
κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας στον 
τομέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας 
ρύπανσης και ιδίως στην πρώτη 
παράγραφο του άρθρου 2(β)2. Βοήθεια 
πολιτικής προστασίας μπορεί να απαιτηθεί 
σε όλες αυτές τις καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης για να συμπληρωθούν οι 
δυνατότητες επέμβασης της πληγείσας 
χώρας.

  
1 ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 1.
2 ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 1.
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Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Για την προστασία από φυσικές, 
τεχνολογικές και περιβαλλοντικές 
καταστροφές, ουσιαστική σημασία έχει η 
πρόληψη, για την οποία πρέπει να 
μελετηθεί η ανάληψη περαιτέρω δράσης. 
ð Η Κοινότητα πρέπει να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να ελαχιστοποιήσουν τον 
χρόνο αντίδρασης στις φυσικές 
καταστροφές, συμβάλλοντας στην 
περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων 
έγκαιρης προειδοποίησης. Τα εν λόγω 
συστήματα πρέπει να αξιοποιούν τις 
υφιστάμενες πηγές πληροφοριών.

(7) Για την προστασία από φυσικές, 
τεχνολογικές και περιβαλλοντικές 
καταστροφές, ουσιαστική σημασία έχει η 
πρόληψη, για την οποία πρέπει να 
μελετηθεί η ανάληψη περαιτέρω δράσης. 
ð Η Κοινότητα πρέπει να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να ελαχιστοποιήσουν τον 
χρόνο αντίδρασης στις φυσικές 
καταστροφές και ειδοποίησης των 
πολιτών, συμβάλλοντας στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των συστημάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης και συναγερμού. Τα εν
λόγω συστήματα πρέπει να αξιοποιούν τις 
υφιστάμενες πηγές πληροφοριών.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

(7α) Η διαχείριση των εδαφών και η 
χρήση των εδαφών αποτελούν σημαντικό 
τμήμα της πολιτικής και των σχεδίων για 
την πρόληψη και το μετριασμό 
καταστροφών. Επομένως, τα σχέδια και 
οι πολιτικές πρέπει να εφαρμόζουν 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις διαχείρισης 
του περιβάλλοντος και των φυσικών 
πόρων που να περιλαμβάνουν μείωση του 
κινδύνου καταστροφών.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Πρέπει να ληφθούν 
προπαρασκευαστικά μέτρα σε εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο ώστε οι ομάδες 
επέμβασης για την παροχή βοήθειας σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης να 
κινητοποιούνται γρήγορα και να 
συντονίζονται με την απαιτούμενη 
ευελιξία, καθώς και να εξασφαλίζεται 

(8) Πρέπει να ληφθούν 
προπαρασκευαστικά μέτρα σε εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο ώστε οι ομάδες 
επέμβασης για την παροχή βοήθειας σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης να 
κινητοποιούνται γρήγορα και να 
συντονίζονται με την απαιτούμενη 
ευελιξία, καθώς και να εξασφαλίζεται 
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μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος ότι οι 
ομάδες εκτίμησης ή/και συντονισμού, οι 
ομάδες επέμβασης και τα λοιπά μέσα 
διαθέτουν ικανότητα αποτελεσματικής 
αντίδρασης και συμπληρωματικότητα, 
ανάλογα με την περίπτωση. Άλλα 
προπαρασκευαστικά μέτρα περιλαμβάνουν 
τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα 
απαραίτητα ιατρικά μέσα και την 
ενθάρρυνση της χρήσης νέων τεχνολογιών. 
ð Πρέπει να εξετασθεί η δημιουργία 
πρόσθετων μονάδων επέμβασης και 
παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας, 
από πόρους οι οποίοι προέρχονται από ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, έτσι ώστε να 
ενισχυθεί η δημιουργία ικανότητας ταχείας 
επέμβασης πολιτικής προστασίας.ï

μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος ότι οι 
ομάδες εκτίμησης ή/και συντονισμού, οι 
ομάδες επέμβασης και τα λοιπά μέσα 
διαθέτουν ικανότητα αποτελεσματικής 
αντίδρασης και συμπληρωματικότητα, 
ανάλογα με την περίπτωση. Άλλα 
προπαρασκευαστικά μέτρα περιλαμβάνουν 
τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα 
απαραίτητα ιατρικά μέσα, εξασφαλίζοντας 
τη διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού 
που χρησιμοποιείται κατά τις επεμβάσεις,
και την ενθάρρυνση της χρήσης νέων 
τεχνολογιών. ð Πρέπει να εξετασθεί η 
δημιουργία πρόσθετων μονάδων 
επέμβασης και παροχής βοήθειας 
πολιτικής προστασίας, από πόρους οι 
οποίοι προέρχονται από ένα ή περισσότερα
κράτη μέλη, έτσι ώστε να ενισχυθεί η 
δημιουργία ικανότητας ταχείας επέμβασης 
πολιτικής προστασίας.ï

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

(8α) Οι ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι 
πολίτες είναι λιγότερο τρωτοί. Ως 
συμπλήρωμα στην ανάπτυξη 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης 
και συναγερμού, η Επιτροπή πρέπει κατά 
συνέπεια να παρουσιάσει μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική έναντι των 
ατυχημάτων και των καταστροφών 
(σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε 
δώσει στο πρόγραμμα εργασίας της για 
το 2002 (COM(2001)0620, σημείο 4, 3η
βασική δράση, σελίδα 10) με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ενημέρωση και την 
εκπαίδευση των πολιτών, ιδίως των 
παιδιών.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

(8β ) Προκειμένου να εξασφαλίζεται και 
να διευκολύνεται η αποτελεσματική 
πρόληψη, ετοιμότητα και παρέμβαση σε 
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μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
επιβάλλεται η διεξαγωγή εκτεταμένων 
εκστρατειών πληροφόρησης, καθώς και η 
ανάληψη πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και 
συνειδητοποίησης που απευθύνονται στο 
ευρύ κοινό, και ιδίως τους νέους.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Ένας⌦ Ο⌫ μηχανισμός πρέπει 
να επιτρέπει την κινητοποίηση και να 
διευκολύνει τον συντονισμό των 
επεμβάσεων παροχής βοήθειας ώστε να 
εξασφαλίζεται καλύτερη προστασία των 
ανθρώπων, κατά πρώτο λόγο, αλλά και του 
περιβάλλοντος και των περιουσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, με αποτέλεσμα να 
μειώνονται οι απώλειες σε ανθρώπινες 
ζωές, οι τραυματισμοί, οι υλικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές ζημίες 
και η εκπλήρωση των στόχων της 
κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης να 
γίνονται πιο εφικτοί. ðΗ ενισχυμένη 
συνεργασία στις επεμβάσεις παροχής 
βοήθειας πολιτικής προστασίας πρέπει να 
στηρίζεται σε κοινοτική δομή πολιτικής 
προστασίας που αποτελείται από ένα 
κέντρο παρακολούθησης και πληροφοριών 
και ένα κοινό σύστημα επικοινωνιών και 
πληροφοριών έκτακτης ανάγκης του 
οποίου τη διαχείριση να εξασφαλίζουν η 
Επιτροπή και τα επιχειρησιακά σημεία 
επαφής στα κράτη μέλη. Η δομή αυτή 
πρέπει να εξασφαλίζει επίσης ένα πλαίσιο 
συλλογής έγκυρων πληροφοριών για τις 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την 
κοινοποίησή τους στα κράτη μέλη και την 
ανταλλαγή των διδαγμάτων που 
προκύπτουν από τις επεμβάσεις.ï

(10) Ένας⌦ Ο⌫ μηχανισμός πρέπει 
να επιτρέπει την κινητοποίηση και να 
διευκολύνει τον συντονισμό των 
επεμβάσεων παροχής βοήθειας ώστε να 
εξασφαλίζεται καλύτερη προστασία των 
ανθρώπων, κατά πρώτο λόγο, αλλά και της 
δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και 
των περιουσιών, συμπεριλαμβανομένης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, με 
αποτέλεσμα να μειώνονται οι απώλειες σε 
ανθρώπινες ζωές, οι τραυματισμοί, οι 
υλικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές 
ζημίες και η εκπλήρωση των στόχων της 
κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης να 
γίνονται πιο εφικτοί. ðΗ ενισχυμένη 
συνεργασία στις επεμβάσεις παροχής 
βοήθειας πολιτικής προστασίας πρέπει να 
στηρίζεται σε κοινοτική δομή πολιτικής 
προστασίας που αποτελείται από ένα 
κέντρο παρακολούθησης και πληροφοριών 
και ένα κοινό σύστημα επικοινωνιών και 
πληροφοριών έκτακτης ανάγκης του 
οποίου τη διαχείριση να εξασφαλίζουν η 
Επιτροπή και τα επιχειρησιακά σημεία 
επαφής στα κράτη μέλη. Η δομή αυτή 
πρέπει να εξασφαλίζει επίσης ένα πλαίσιο 
συλλογής έγκυρων πληροφοριών για τις 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την 
κοινοποίησή τους στα κράτη μέλη και την 
ανταλλαγή των διδαγμάτων που 
προκύπτουν από τις επεμβάσεις.ï

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Ένας τέτοιος⌦ Ο⌫ κοινοτικός (16) Ένας τέτοιος⌦ Ο⌫ κοινοτικός 
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μηχανισμός θα μπορούσε επίσης, υπό 
συνθήκες που θα πρέπει να καθοριστούν,
να αποτελέσει εργαλείο για τη 
διευκόλυνση και την παροχή υποστήριξης 
κατά τη διαχείριση κρίσεων ⌦ σύμφωνα 
με την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και 
της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 
σχετικά με την χρήση του κοινοτικού 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την 
διαχείριση κρίσεων⌫ περί της οποίας 
υπάρχει αναφορά στον τίτλο V της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ð καθώς και για να διευκολυνθεί και να 
υποστηριχτεί η προξενική συνεργασία 
κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης σε τρίτες χώρεςï.⌦ Πρέπει να 
είναι δυνατή⌫ η συμμετοχή στο 
μηχανισμό αυτό θα είναι ανοικτή στις
υποψήφιων χωρών ð και η συνεργασία με 
άλλες τρίτες χώρεςïð καθώς έτσι θα 
αυξηθεί η απόδοση και η
αποτελεσματικότητα του μηχανισμούï.

μηχανισμός θα μπορούσε επίσης, υπό 
συνθήκες που θα πρέπει να καθοριστούν,
να αποτελέσει εργαλείο για τη 
διευκόλυνση και την παροχή υποστήριξης 
κατά τη διαχείριση κρίσεων ⌦ σύμφωνα 
με την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και 
της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 
σχετικά με την χρήση του κοινοτικού 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την 
διαχείριση κρίσεων⌫ περί της οποίας 
υπάρχει αναφορά στον τίτλο V της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ð καθώς και για να διευκολυνθεί και να 
υποστηριχτεί η προξενική συνεργασία 
κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης σε τρίτες χώρεςï.⌦ Πρέπει να 
είναι δυνατή⌫ η συμμετοχή στο 
μηχανισμό αυτό θα είναι ανοικτή στις
υποψήφιων χωρών ð και η συνεργασία με 
τρίτες χώρες δεδομένου ότι καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης που συμβαίνουν σε 
τρίτες χώρες μπορεί να έχουν ουσιαστικό 
αντίκτυπο σε κράτη μέλη. Μια τέτοια 
συμμετοχή θα αυξήσει επίσης την ï
ð απόδοση και την αποτελεσματικότητα 
του μηχανισμούï.

Τροπολογία 14
Άρθρο 1, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

2.⌦ Η προστασία που πρέπει να 
εξασφαλιστεί με τον ⌫ Σκοπός του
μηχανισμό ⌦ καλύπτει⌫ είναι η 
καλύτερη προστασία κατά πρώτο λόγο 
τους πολίτες, αλλά και το περιβάλλον και 
τις περιουσίες, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περίπτωση 
μειζόνων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
ήτοι φυσικών ð και ανθρωπογενών 
καταστροφών, τρομοκρατικών ενεργειών 
καιï, τεχνολογικών, ραδιολογικών ή 
περιβαλλοντικών ατυχημάτων, 
⌦ συμπεριλαμβανομένης και της 
ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσης (που στο 
εξής αποκαλούνται «σοβαρές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης») και⌫ που 

2.⌦ Η προστασία που πρέπει να 
εξασφαλιστεί με τον ⌫ Σκοπός του
μηχανισμό ⌦ καλύπτει⌫ είναι η 
καλύτερη προστασία κατά πρώτο λόγο την 
ασφάλεια των πολιτών και τη δημόσια 
υγεία, αλλά και το περιβάλλον και τις 
περιουσίες, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περίπτωση 
μειζόνων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
ήτοι φυσικών ð και ανθρωπογενών 
καταστροφών, τρομοκρατικών ενεργειών 
καιï, τεχνολογικών, ραδιολογικών ή 
περιβαλλοντικών ατυχημάτων, 
⌦ συμπεριλαμβανομένης και της 
ακούσιας και εκούσιας θαλάσσιας 
ρύπανσης, όπως προβλέπεται στην 
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σημειώνονται εντός και εκτός της 
Κοινότητας, ⌦ λαμβανομένων επίσης 
υπόψη των ειδικών αναγκών των 
απομονωμένων και απομακρυσμένων 
περιφερειών καθώς και άλλων περιοχών ή 
νησιών της Κοινότητας.⌫ , 
περιλαμβανομένης και της ακούσιας
θαλάσσιας ρύπανσης, όπως προβλέπει η 
απόφαση 2850/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2000, για τη θέσπιση 
κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας στον 
τομέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας 
ρύπανσης1.

απόφαση 2850/2000/ΕΚ (που στο εξής 
αποκαλούνται «σοβαρές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης») και⌫ που 
σημειώνονται εντός και εκτός της 
Κοινότητας, ⌦ λαμβανομένων επίσης 
υπόψη των ειδικών αναγκών των 
απομονωμένων και απομακρυσμένων 
περιφερειών καθώς και άλλων περιοχών ή 
νησιών της Κοινότητας.⌫ , 
περιλαμβανομένης και της ακούσιας 
θαλάσσιας ρύπανσης, όπως προβλέπει η 
απόφαση 2850/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2000, για τη θέσπιση 
κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας στον 
τομέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας 
ρύπανσης2.

Τροπολογία 15
Άρθρο 2, σημείο 1

(1) προσδιορισμός των ομάδων 
επέμβασης και των άλλων μέσων στήριξης 
που διαθέτουν τα κράτη μέλη για 
επεμβάσεις παροχής βοήθειας σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
ð συμπεριλαμβανομένων και των 
στρατιωτικών πόρων και ικανοτήτων που 
διατίθενται για υποστήριξη της πολιτικής 
προστασίαςï, 

(1) προσδιορισμός των ομάδων 
επέμβασης και των άλλων μέσων στήριξης 
που διαθέτουν τα κράτη μέλη για 
επεμβάσεις παροχής βοήθειας σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
ð συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού
των στρατιωτικών πόρων και ικανοτήτων 
που μπορούν να διατεθούν για υποστήριξη 
της πολιτικής προστασίαςï, 

Τροπολογία 16
Άρθρο 2, σημείο 2

(2) εκπόνηση και εφαρμογή 
εκπαιδευτικού προγράμματος για τις 
ομάδες επέμβασης και τα άλλα μέσα 
υποστήριξης των επεμβάσεων καθώς και 
για τους εμπειρογνώμονες των ομάδων 
⌦ που είναι επιφορτισμένες με την 
εκτίμηση⌫ αξιολόγηση ή/και τον 
συντονισμό,

(2) εκπόνηση και εφαρμογή 
εκπαιδευτικού προγράμματος για τις 
ομάδες επέμβασης και τα άλλα μέσα 
υποστήριξης των επεμβάσεων καθώς και 
για τους εμπειρογνώμονες των ομάδων 
⌦ που είναι επιφορτισμένες με την 
εκτίμηση⌫ αξιολόγηση και/ή/και τον 
συντονισμό,

  
1 ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 1.
2 ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 1.
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Τροπολογία 17
Άρθρο 2, σημείο 3

(3) εργαστήρια, σεμινάρια και έργα 
δοκιμαστικής εφαρμογής με αντικείμενο 
τις μείζονες πτυχές των επεμβάσεων, 

(3) εκπαίδευση, συναντήσεις, 
ανταλλαγή προσωπικού και 
εμπειρογνωμόνων, ασκήσεις, εργαστήρια, 
σεμινάρια και έργα δοκιμαστικής 
εφαρμογής με αντικείμενο τις μείζονες 
πτυχές των επεμβάσεων και με στόχο την 
ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας 
και της αποτελεσματικής επέμβασης σε 
μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 

Τροπολογία 18
Άρθρο 2, σημείο 4

(4) συγκρότηση και, ενδεχομένως,
αποστολή ομάδων ⌦ επιφορτισμένων με 
την εκτίμηση⌫ αξιολόγηση ή/και τον 
συντονισμό,

(4) συγκρότηση και, ενδεχομένως,
αποστολή εμπειρογνωμόνων, 
αξιωματούχων συνδέσμων και ομάδων 
⌦ επιφορτισμένων με την εκτίμηση⌫
αξιολόγηση και/ή/και τον συντονισμό με 
τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο 
εξοπλισμό·

Τροπολογία 19
Άρθρο 2, σημείο 7

(7) ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης, που θα αξιοποιούν τις 
υφιστάμενες πηγές πληροφοριών, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία αντίδραση 
των κρατών μελών και του ΚΠΠ, 

(7) ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης, που θα αξιοποιούν τις 
υφιστάμενες πηγές πληροφοριών, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία αντίδραση 
των κρατών μελών και του ΚΠΠ, καθώς 
και η ενημέρωση και ειδοποίηση των 
πληθυσμών σε περιοχές επιρρεπείς σε 
καταστροφές, μέσω της χρήσης κοινών 
σε ολόκληρη την ΕΕ σημάτων και 
διαδικασιών· 

Τροπολογία 20
Άρθρο 2, σημείο 8

(8) οργάνωση των διευθετήσεων 
σχετικά με τη μεταφορά, την εφοδιαστική 
και την λοιπή υποστήριξη στο επίπεδο της 

(8) οργάνωση και διαχείριση των 
διευθετήσεων σχετικά με την παροχή της 
μεταφοράς των ομάδων και του 
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Κοινότητας, εξοπλισμού διάσωσης, την εφοδιαστική 
στήριξη και την εξασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται καθώς και της λοιπής
υποστήριξης στο επίπεδο της Κοινότητας, 
ώστε να διευκολύνονται οι επεμβάσεις,

Τροπολογία 21
Άρθρο 2, σημείο 8 α (νέο)

(8α) οργάνωση διευθετήσεων για τη 
διευκόλυνση και την υποστήριξη της 
βοήθειας προς πολίτες της ΕΕ σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε τρίτες 
χώρες·

Τροπολογία 22
Άρθρο 2 α (νέο)

Άρθρο 2α
Για τους σκοπούς της παρούσας 
απόφασης:
(a) «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, και που απορρέει από 
φυσικές, βιομηχανικές ή τεχνολογικές 
καταστροφές, συμπεριλαμβανομένης της 
θαλάσσιας ρύπανσης, ή από 
τρομοκρατικές ενέργειες·
(β) «ετοιμότητα» νοείται κάθε δράση που 
αναλαμβάνεται εκ των προτέρων ώστε να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματική ταχεία 
επέμβαση σε περιπτώσεις κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπομπής 
έγκαιρων και αποτελεσματικών 
προειδοποιήσεων και της προσωρινής 
εκκένωσης ανθρώπων και περιουσιακών 
στοιχείων από απειλούμενες θέσεις·
(γ) «έγκαιρη προειδοποίηση» νοείται η 
παροχή έγκαιρης και αποτελεσματικής 
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πληροφόρησης που επιτρέπει την 
ανάληψη δράσεων για την αποτροπή ή 
τον περιορισμό των κινδύνων και τη 
διασφάλιση της ετοιμότητας για 
αποτελεσματική επέμβαση·
(δ) «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·

Τροπολογία 23
Άρθρο 3, παράγραφος 2

(β)2. ⌦ Τα κράτη μέλη⌫ επιλέγουν 
εμπειρογνώμονες που ενδέχεται να 
κληθούν να υπηρετήσουν στον τόπο της 
έκτακτης ανάγκης στα πλαίσια ομάδας 
⌦ επιφορτισμένης με την εκτίμηση⌫
αξιολόγηση και/ή τον συντονισμό,.

(β)2. ⌦ Τα κράτη μέλη⌫ επιλέγουν 
εμπειρογνώμονες που ενδέχεται να 
κληθούν να υπηρετήσουν στον τόπο της 
έκτακτης ανάγκης στα πλαίσια ομάδας 
⌦ επιφορτισμένης με την εκτίμηση⌫
αξιολόγηση και/ή/και τον συντονισμό,.

Τροπολογία 24
Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη συμβάλλουν στην 
δημιουργία μονάδων επέμβασης πολιτικής 
προστασίας που αποτελούνται από πόρους 
ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και οι 
οποίες μπορούν να αναπτυχθούν ταχύτατα 
για να αναλάβουν αποστολές υποστήριξης 
ή για να καλύψουν κατά προτεραιότητα 
ανάγκες.

3. Τα κράτη μέλη συμβάλλουν στην 
δημιουργία μονάδων επέμβασης πολιτικής 
προστασίας που αποτελούνται από πόρους 
ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και οι 
οποίες μπορούν να αναπτυχθούν ταχύτατα 
ιδίως για να καλύψουν κατά 
προτεραιότητα ανάγκες καθώς και για να 
αναλάβουν αποστολές υποστήριξης.

Τροπολογία 25
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (γ)

(γ) συμβάλει στην ανάπτυξη 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης 
προς χρήση από τα κράτη μέλη και το 
ΚΠΠ,

(γ) συμβάλει στην ανάπτυξη 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης 
προς όφελος των πολιτών της ΕΕ, για 
καταστροφές που πλήττουν την 
επικράτεια της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη 
τις υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η γρήγορη 
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επέμβαση από τα κράτη μέλη και το ΚΠΠ,

Τροπολογία 26
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (η)

(η) λαμβάνει μέτρα διευκόλυνσης της
μεταφοράς πόρων για επεμβάσεις παροχής 
βοήθειας και άλλες δράσεις υποστήριξης
ð συγκροτεί την ικανότητα κινητοποίησης 
πρόσθετων μεταφορικών μέσων που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η ταχεία 
επέμβαση σε περιπτώσεις σοβαρών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ï

(η) λαμβάνει μέτρα διευκόλυνσης και 
εξασφάλισης της έγκαιρης μεταφοράς 
πόρων για επεμβάσεις παροχής βοήθειας 
και άλλες δράσεις υποστήριξης
ð συγκροτεί την ικανότητα ταχείας 
κινητοποίησης πρόσθετων μεταφορικών 
μέσων και εξοπλισμού που απαιτούνται 
για να εξασφαλιστεί η ταχεία επέμβαση σε 
περιπτώσεις σοβαρών καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης, ï

Τροπολογία 27
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (θ)

(θ) συγκροτεί την ικανότητα παροχής 
βασικής εφοδιαστικής υποστήριξης για 
τους εμπειρογνώμονες και διευκολύνει την 
κινητοποίηση εφοδιαστικών και άλλων 
μονάδων για την υποστήριξη των ομάδων 
των κρατών μελών που συμμετέχουν στις 
κοινοτικές επεμβάσεις παροχής βοήθειας 
πολιτικής προστασίας,

(θ) συγκροτεί την ικανότητα παροχής 
βασικής εφοδιαστικής υποστήριξης για 
τους εμπειρογνώμονες, τους 
αξιωματούχους συνδέσμους, τους 
παρατηρητές και τις ομάδες συνδέσμων
και διευκολύνει την κινητοποίηση 
εφοδιαστικών και άλλων μονάδων για την 
υποστήριξη των ομάδων των κρατών 
μελών που συμμετέχουν στις κοινοτικές 
επεμβάσεις παροχής βοήθειας πολιτικής 
προστασίας,

Τροπολογία 28
Άρθρο 4, παράγραφος 2

⌦ 2. Η Επιτροπή εκπονεί πρόγραμμα 
εκπαίδευσης με στόχο τον καλύτερο 
συντονισμό της επέμβασης παροχής 
βοήθειας πολιτικής προστασίας 
εξασφαλίζοντας την συμβατότητα και 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των ομάδων 
επέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 ή των άλλων μέσων 
στήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4, κατά περίπτωση, και 

⌦ 2. Η Επιτροπή εκπονεί πρόγραμμα 
εκπαίδευσης με στόχο τον καλύτερο 
συντονισμό της επέμβασης παροχής 
βοήθειας πολιτικής προστασίας 
εξασφαλίζοντας την συμβατότητα και 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των ομάδων 
επέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 ή των άλλων μέσων 
στήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4, κατά περίπτωση, και 
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βελτιώνοντας την ικανότητα των 
εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει κοινά μαθήματα και 
ασκήσεις καθώς και σύστημα ανταλλαγών 
με το οποίο εξασφαλίζεται η απόσπαση 
προσωπικού σε άλλα κράτη μέλη.⌫

βελτιώνοντας την ικανότητα των 
εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 καθώς και την 
ποιότητα της μετέπειτα φροντίδας προς 
τους πληγέντες. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει κοινά μαθήματα και 
ασκήσεις καθώς και σύστημα ανταλλαγών 
με το οποίο εξασφαλίζεται η απόσπαση 
προσωπικού σε άλλα κράτη μέλη.⌫

Τροπολογία 29
Άρθρο 8, παράγραφος 1

21. Κάθε κράτος μέλος προς το οποίο 
απευθύνεται αίτημα παροχής βοήθειας, 
αποφασίζει πάραυτα κατά πόσο είναι σε 
θέση να την προσφέρει και ενημερώνει 
σχετικά το αιτούν κράτος μέλος, είτε μέσω 
του κέντρου παρακολούθησης και 
πληροφοριών,⌦ ΚΠΠ⌫ είτε απευθείας,
και στη συνέχεια, αναλόγως των 
περιπτώσεων, επίσης και το κέντρο,
αναφέροντας την έκταση και τους όρους 
της βοήθειας που είναι σε θέση να 
προσφέρει. ð Σε περίπτωση που κάποιο 
κράτος μέλος ενημερώσει το αιτούν 
κράτος μέλος απ’ ευθείας, ενημερώνει 
επίσης σχετικά και το ΚΠΠ. ï

21. Κάθε κράτος μέλος προς το οποίο 
απευθύνεται αίτημα παροχής βοήθειας, 
αποφασίζει πάραυτα κατά πόσο είναι σε 
θέση να την προσφέρει και ενημερώνει 
σχετικά το αιτούν κράτος μέλος, είτε μέσω 
του κέντρου παρακολούθησης και 
πληροφοριών,⌦ ΚΠΠ⌫ είτε απευθείας,
και στη συνέχεια, αναλόγως των 
περιπτώσεων, επίσης και το κέντρο,
αναφέροντας την έκταση και τους όρους 
της βοήθειας που είναι σε θέση να 
προσφέρει. ð Σε περίπτωση που κάποιο 
κράτος μέλος ενημερώσει το αιτούν 
κράτος μέλος απ’ ευθείας, ενημερώνει 
επίσης σχετικά και το ΚΠΠ. ï Το ΚΠΠ 
τηρεί ενήμερα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 30
Άρθρο 9, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 3

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου η 
βοήθεια παρέχεται στο πλαίσιο τόσο του 
μηχανισμού όσο και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 12547/96 του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουνίου 1996 σχετικά με την ανθρωπιστική 
βοήθεια, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και τη 
συμπληρωματικότητα ολόκληρης της 
κοινοτικής επέμβασης.

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου η 
βοήθεια παρέχεται στο πλαίσιο τόσο του 
μηχανισμού όσο και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 12547/96 του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουνίου 1996 σχετικά με την ανθρωπιστική 
βοήθεια, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και τη 
συμπληρωματικότητα ολόκληρης της 
κοινοτικής επέμβασης. Πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει σύγκρουση 
ή αλληλοκάλυψη μεταξύ των 
προσπαθειών επέμβασης βάσει των δύο 
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μέσων.

Τροπολογία 31
Άρθρο 10 α (νέο)

Άρθρο 10α
Επιπλέον μέσα μεταφοράς και 
εφοδιαστική στήριξη πρέπει να 
εξευρίσκονται μέσω κατάλληλων διεθνών 
διαδικασιών δημόσιου διαγωνισμού, με 
βάση την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ 
για τις δημόσιες προμήθειες, χωρίς 
εφαρμογή της ρήτρας εξαίρεσης για 
λόγους "ασφαλείας".

Τροπολογία 32
Άρθρο 13, σημείο 5 α (νέο)

(5α.) τις μονάδες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3(3)·

Τροπολογία 33
Άρθρο 13, σημείο 5 β (νέο)

(5β.) τα συστήματα έγκαιρης 
προειδοποίησης που προβλέπονται στο 
άρθρο 4(1)(γ);

Τροπολογία 34
Άρθρο 13, σημείο 8 α (νέο)

(8α) κατευθυντήριες γραμμές για τη 
δημιουργία και τη διασύνδεση 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης 
και συναγερμού καθώς και για την 
ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών 
για τον τρόπο αντίδρασης σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης· 
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Τροπολογία 35
Άρθρο 14, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του 
άρθρου 4 παράγραφος 1 της απόφασης 
1999/847/ΕΚ⌦ 13 της πρότασης 
κανονισμού του Συμβουλίου περί 
δημιουργίας χρηματοδοτικού μέσου 
ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για 
σοβαρές καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης⌫. 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του 
άρθρου 4 παράγραφος 1 της απόφασης 
1999/847/ΕΚ⌦ 13 της πρότασης 
κανονισμού του Συμβουλίου περί 
δημιουργίας χρηματοδοτικού μέσου 
ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για 
σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η 
οποία θα περιλαμβάνει εκπροσώπους των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών⌫. 

Τροπολογία 36
Άρθρο 15, παράγραφος 1

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση της 
σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας 
απόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο, αναφέροντας την 
προστιθέμενη αξία της κοινοτικής 
δράσης για τους πολίτες της ΕΕ και ιδίως 
για τους πληγέντες.

Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης ανά τριετία από την 
έναρξη ισχύοςð κοινοποίησήï της και 
διαβιβάζει τα πορίσματα της αξιολόγησης 
μαζί με τυχόν προτάσεις τροποποίησης της 
απόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης ανά τριετία από την 
έναρξη ισχύοςð κοινοποίησήï της και 
διαβιβάζει τα πορίσματα της αξιολόγησης 
μαζί με τυχόν προτάσεις τροποποίησης της 
απόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προτεινόμενη αναδιατύπωση, αν και σέβεται τη συνολική φιλοσοφία του κοινοτικού
μηχανισμού πολιτικής προστασίας, όπως δημιουργήθηκε το 2001, συνίσταται στην εισαγωγή
σειρά βελτιώσεων στην υφιστάμενη απόφαση του Συμβουλίου, κατά τρόπον ώστε να
ενισχύονται οι υποστηρικτικές και συμπληρωματικές δράσεις που θα επιτρέψουν στην 
Κοινότητα συνολικά να προσέρχεται σε βοήθεια όσων πλήττονται από σοβαρές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης. Ταυτόχρονα, η αναδιατύπωση συμπληρώνει την προηγούμενη πρόταση
για ένα χρηματοδοτικό μέσο ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας. Ενώ αυτή η τελευταία
πρόταση προσφέρει τη νομική βάση για τη χρηματοδότηση δράσεων πολιτικής προστασίας
κατά την περίοδο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών, η νέα πρόταση τροποποιεί τους 
επιχειρησιακούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του Κοινοτικού Μηχανισμού Πολιτικής 
Προστασίας και προσφέρει μια νομική βάση για νέες κοινοτικές δράσεις που 
αναλαμβάνονται στον τομέα αυτό.

Οι λόγοι για περαιτέρω δράση

1. Οι πολίτες ενδιαφέρονται άμεσα
Η προστασία των πολιτών από ατυχήματα και καταστροφές αγγίζει όλες τις πτυχές της 
καθημερινής ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Οι πολίτες θεωρούν πολύ σημαντικά όλα τα
ζητήματα που συνδέονται με όλες τις πτυχές της ασφάλειας (απασχόληση, κοινωνική και
οικονομική ασφάλεια, περιβάλλον ζωής και εργασίας, ασφάλεια από εσωτερικές και
εξωτερικές απειλές, κτλ.). Τα τελευταία τρία χρόνια σημειώθηκε μεγάλη αύξηση του αριθμού
των αιτήσεων παροχής βοήθειας από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας από κράτη μέλη, 
υποψήφιες χώρες και χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, δεδομένου ότι η ανάγκη 
ανταπόκρισης σε καταστροφές ξεπερνούσε τις εθνικές δυνατότητες επέμβασης.

2. Η οικονομική διάσταση
Η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος αντιμετωπίζουν επικίνδυνες καταστάσεις κάθε τύπου. Ο
συναφής κίνδυνος (δηλαδή οι αναμενόμενες απώλειες) είναι υψηλός όχι μόνο από πλευράς 
ανθρώπινων ζωών αλλά και από πλευράς οικονομικών απωλειών και τραυματισμών (ιδίως 
ψυχολογικών). Οι τραυματισμοί και οι επιπτώσεις των λεγόμενων διαταραχών
μετατραυματικού σοκ μεταφράζονται σε μεγάλες οικονομικές απώλειες και ασφαλισμένες 
ζημίες και αποτελούν μεγάλο βάρος για τα συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.
Τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα από τον ασφαλιστικό τομέα δείχνουν ότι σε παγκόσμιο 
επίπεδο οι οικονομικές και ασφαλισμένες ζημίες από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές 
αυξάνονται. Αυτή τη στιγμή οι παγκόσμιες οικονομικές ζημίες λόγω φυσικών καταστροφών 
φαίνονται να διπλασιάζονται κάθε δέκα χρόνια. Εάν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, μέσα 
στην επόμενη δεκαετία τα ετήσια ποσά των ζημιών θα πλησιάσουν τα 150 δισ. ευρώ.

Η πρόταση καθιστά δυνατή την ομαδοποίηση πόρων και έτσι την επίτευξη οικονομιών
κλίμακας σε τομείς όπως η εφοδιαστική και οι μεταφορές, αξιοποιώντας έτσι καλύτερα 
ορισμένους σπάνιους πόρους.

3. Η ευρωπαϊκή διάσταση και η διάσταση της πρόληψης
Αν και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πάντοτε πρόκειται να λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο
κατά τη διάρκεια ατυχημάτων ή καταστροφών, πολλά στοιχεία που αφορούν τις διάφορες 
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φάσεις των δραστηριοτήτων πολιτικής προστασίας έχουν ευρωπαϊκή διάσταση (π.χ. 
τυποποίηση) ιδίως σε ειδικούς τομείς όπως οι χημικές ουσίες, οι μεταφορές, οι κατασκευές, 
οι τηλεπικοινωνίες και η υγεία.

Τέλος, οι περισσότερες από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την πολιτική προστασία, 
γίνονται ιδιαίτερα περίοπτες κατά τις περιόδους των κρίσεων. Ωστόσο, η
αποτελεσματικότητα εξαρτάται από την εργασία που έχει γίνει πριν από το ατύχημα ή την 
καταστροφή, από πλευράς πρόληψης και εξασφάλισης ετοιμότητας, καθώς και ικανότητα 
μετριασμού μιας καταστροφής. Πράγματι, μπορούμε να κάνουμε πολλά αν προσεγγίσουμε
το ζήτημα από συστημική πλευρά και το εξετάσουμε ως μια διακλαδική δραστηριότητα με 
εντατική ανάγκη συντονισμού.

Συμπεράσματα

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η Πολιτική Προστασία είναι ένα περίπλοκο σύστημα που αποτελείται
από τρεις σημαντικές φάσεις, δηλαδή Πρόληψη (συμπεριλαμβανομένου του μετριασμού), 
Παρέμβαση (συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας) και Αποκατάσταση 
(συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης μετά την καταστροφή). Επίσης, η Πολιτική Προστασία
εξαρτάται από τρεις επιπλέον οριζόντιες δραστηριότητες, δηλαδή εκτίμηση κινδύνου, 
διοίκηση, έλεγχο και επικοινωνίες και τέλος ενημέρωση και εκπαίδευση.

Ο εισηγητής χαιρετίζει τις αλλαγές που εισάγονται στην πρόταση απόφασης αλλά θα ήθελε
να δει το ζήτημα της ενημέρωσης των πολιτών ως σημαντικό στοιχείο της ετοιμότητας, ιδίως 
στις περιοχές που είναι επιρρεπείς σε καταστροφές. Επιπλέον, η διαχείριση και η χρήση της
γης αποτελούν σημαντικά εργαλεία κατά την πρόληψη και το μετριασμό καταστροφών. Θα
έπρεπε να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των σχεδίων μείωσης και διαχείρισης του 
κινδύνου από καταστροφές.

Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του διότι ούτε η αρχική, ούτε η αναδιατυπωμένη πρόταση 
περιέχουν ορισμούς των όρων "σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης", "έγκαιρη 
προειδοποίηση", "ταχεία επέμβαση" και "ετοιμότητα". Πιστεύει ότι οι όροι αυτοί πρέπει να
εξετάζονται στο πλαίσιο των ορισμών που παρέχονται στο "Διεθνώς Συμφωνημένο
Γλωσσάριο Βασικών Όρων που συνδέονται με τη Διαχείριση Καταστροφών" που είναι
έκδοση του Τμήματος Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (Department of Humanitarian Affairs,
DHA) των Ηνωμένων Εθνών του Ιανουαρίου 1992, καθώς και στο πλαίσιο των ορισμών που 
παρέχονται στο νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας χρηματοδοτικού μέσου ταχείας επέμβασης και 
ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η συνιστώσα δημόσιας υγείας όλων των επεμβάσεων πολιτικής
προστασίας πρέπει να λάβει τη σημασία που της αξίζει λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
καταστροφές επηρεάζουν τους ανθρώπους τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά και ότι κατά 
συνέπεια τόσο τα συστήματα υγείας όσο και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
δοκιμάζονται έντονα από τις καταστροφές για μεγάλο χρονικό διάστημα αφότου 
ολοκληρωθεί η φάση της επέμβασης.

Υποστηρίζει επίσης την αναφορά στη χρήση στρατιωτικών πόρων για υποστήριξη της
πολιτικής προστασίας, δεδομένου ότι η παράλειψη της αναφοράς αυτής αφήνει περιθώριο 
στις ένοπλες δυνάμεις να αναπτύσσουν δικές τους επιχειρήσεις εκτός του υφιστάμενου 
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μηχανισμού και του πλαισίου πολιτικής προστασίας.
Η επιτόπου πραγματικότητα είναι ότι σε ορισμένες χώρες οι πυροσβεστικές δυνάμεις
θεωρούνται τμήμα των ενόπλων δυνάμεων (δεδομένου ότι έχουν στρατιωτική δομή και 
ιεραρχία) ενώ σε πολλές χώρες οι ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν την τεχνογνωσία για 
παρεμβάσεις με μείζονες καταστροφές, όπως χημικές, βιολογικές ή πυρηνικές καταστροφές.

Η ανάπτυξη στρατιωτικού εξοπλισμού και προσωπικού είναι αποτελεσματικότερη και 
περισσότερο αναγκαία κατά την αρχική φάση μιας μεγάλης καταστροφής. Η δυνατότητα 
επισκόπησης και η χρήση τέτοιων πόρων μπορεί να βοηθήσει στο να σωθούν ζωές, να 
αποφευχθεί η διπλοχρησιμοποίηση πόρων και έτσι να καταστεί δυνατό σπάνιοι πόροι να 
διατεθούν σε άλλους τομείς.

Ο εισηγητής επιπλέον είναι της γνώμης ότι πρέπει να δημιουργηθούν επιπλέον δυνατότητες
μεταφορικών μέσων και εφοδιαστικής υποστήριξης, κατά τρόπον ώστε τα κράτη μέλη να μην 
ενισχύουν τις εθνικές τους δυνατότητες με κοινοτικά χρήματα.


