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Θέμα: Πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος το καλοκαίρι 

Στις αρχές του καλοκαιριού του 2017, η ΕΕ επλήγη από μια σειρά καταστροφικών πυρκαγιών, 
συγκεκριμένα στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Κροατία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, οι 
οποίες προκάλεσαν θανάτους και μεγάλες υλικές ζημιές. 

Τα κράτη μέλη, ιδίως δε όσα εντάσσονται στο Ταμείο Συνοχής, αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στο 
να καταπολεμήσουν μόνα τους πυρκαγιές τέτοιας κλίμακας, και, ως εκ τούτου, ζητούν κοινοτική 
αλληλεγγύη και βοήθεια..  

Επιπλέον, όπως τονίζεται σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 24ης Φεβρουαρίου 
20151, δεν είναι επαρκώς ορθή η διαχείριση της χρηματοδότησης της ΕΕ για την πρόληψη των 
δασικών πυρκαγιών και την αποκατάσταση των δασών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές 
και πυρκαγιές. 

Δεν υπάρχει ειδική ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και της ξηρασίας. 

Κατά συνέπεια, προτίθεται η Επιτροπή: 

– να κινητοποιήσει το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) και να το εφαρμόσει 
με ευελιξία, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι σοβαρές καταστροφές που προκαλούν οι 
πυρκαγιές; 

– να δρομολογήσει ευρωπαϊκούς μηχανισμούς παρέμβασης, δημιουργώντας τα κατάλληλα νομικά 
και δημοσιονομικά μέσα, ειδικότερα μέσω ενός κοινοτικού οργανισμού για την προστασία των 
δασών; 

– να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις οδηγιών για την καταπολέμηση των πυρκαγιών και της 
ξηρασίας στην ΕΕ, όπως γεωργικές ενισχύσεις για τη δημιουργία και τη συντήρηση αντιπυρικών 
ζωνών, προκειμένου να επιτύχει καλύτερο συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών για το 
θέμα αυτό και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα κοινοτικά μέσα; 

                                                      
1  Ειδική έκθεση αριθ. 24/2014 με τίτλο «Είναι ορθή η διαχείριση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ για την 

πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στα δάση από πυρκαγιές και φυσικές 
καταστροφές;» 


