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Η κατάσταση στο Νεπάλ μετά τους σεισμούς  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την 

κατάσταση στο Νεπάλ μετά από τους σεισμούς (2015/2734(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Νεπάλ, 

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 25ης Απριλίου 2015 της Αντιπροέδρου της 

Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας Federica Mogherini, του αρμοδίου για την ανάπτυξη Επιτρόπου 

της ΕΕ Neven Mimica και του αρμοδίου Επιτρόπου για την ανθρωπιστική βοήθεια και 

τη διαχείριση κρίσεων Χρήστου Στυλιανίδη σχετικά με το σεισμό στην Ασία, καθώς 

και άλλες επίσημες δηλώσεις, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 30ής Απριλίου 2015 στην οποία προέβη ο πρόεδρος της 

αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας σχετικά με το σεισμό 

στο Νεπάλ, 

– έχοντας υπόψη την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του για τις σχέσεις με τις χώρες της 

Νότιας Ασίας στο Νεπάλ με την ευκαιρία της 9ης διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης 

ΕΚ/Νεπάλ από τις 8 έως τις 10 Απριλίου 2015· 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 15ης 

Μαΐου 2015, σχετικά με την ενίσχυση της έκτακτης βοήθειας, της αποκατάστασης και 

της ανοικοδόμησης μετά τις καταστροφικές συνέπειες του σεισμού στο Νεπάλ· 

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) 

του 1966, 

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών του 1966 για τα 

Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, 

– έχοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Νεπάλ μετά τον σεισμό, όπως το 

εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και αποκατάστασης και η αξιολόγηση των αναγκών 

μετά την καταστροφή· 



 

 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του 

Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση που αντιμετωπίζει το Νεπάλ και η 

γύρω περιοχή μετά τον καταστροφικό σεισμό της 25ης Απριλίου 2015 και τον 

επακόλουθο σεισμό της 12ης Μαΐου 2015 παραμένει εξαιρετικά σοβαρή, δεδομένου 

ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο έως σήμερα απολογισμός είναι περισσότεροι από 

8 800 νεκροί, πολύ περισσότεροι τραυματίες, τουλάχιστον μισό εκατομμύριο 

κατεστραμμένες κατοικίες, 2,8 εκατομμύρια εκτοπισθέντες και εκατομμύρια ανθρώπων 

που χρήζουν επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη, εκτός αυτού, ότι περίπου 1,7 εκατομμύρια παιδιά έχουν επίσης 

υποστεί τις συνέπειες του εκτοπισμού, του θανάτου του ενός ή και των δύο γονέων 

τους, ή της καταστροφής των κατοικιών ή των σχολείων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ο κίνδυνος ασιτίας, ασθενειών, κακομεταχείρισης, αμέλειας ή εμπορίας είναι αυξημένος 

για τα ορφανά παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία του Νεπάλ έχει καταγράψει 

περιπτώσεις απαγωγής ομάδων παιδιών από άγνωστους ενήλικες· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι έχει αναγγελθεί η επιβολή ταξιδιωτικής απαγόρευσης σε ασυνόδευτους ανηλίκους 

και ότι έχουν ανασταλεί οι διεθνείς υιοθεσίες· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από την τραγική απώλεια ζωών και τους πολλούς 

τραυματίες, ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην πολιτιστική, θρησκευτική και 

ιστορική κληρονομιά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ζημιές σε τέσσερα από τα 

επτά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς και σε χιλιάδες μνημεία, ναούς και μοναστήρια, 

γεγονός που κατάφερε πλήγμα στην εθνική ταυτότητα, καθώς και σε ορισμένες 

απαραίτητες πηγές εσόδων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί περισσότερες από 500 μεγάλες κατολισθήσεις 

ξηρών εδαφικών μαζών σε ορεινές περιοχές, οι οποίες συχνά παρεμποδίζουν την ροή 

των ποταμών με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν πλημμύρες λόγω 

υπερχείλισης τους ή λόγω υπερχείλισης παγετώδων λιμνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κίνδυνος περαιτέρω κατολισθήσεων, πλημμυρών και υπερχείλισης λιμνών είναι πολύ 

υψηλός, δεδομένου ότι προσεχώς θα ξεκινήσει η περίοδος των μουσσώνων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο 

εμφάνισης κρουσμάτων μεταδοτικών ασθενειών, ιδίως σε πληθυσμιακά κορεσμένες 

περιοχές και σε περιοχές με προβλήματα στα συστήματα ύδρευσης, αποχέτευσης και 

υγιεινής· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βροχοπτώσεις λόγω των μουσώνων αναμένεται να ξεκινήσουν 

πολύ σύντομα και ότι θα πλήξουν σημαντικά τις προσπάθειες παροχής βοήθειας, ιδίως 

στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, 1,4 εκατομμύρια άτομα 

έχουν ανάγκη επισιτιστικής βοήθειας λόγω των μεγάλων ζημιών που υπέστησαν τα 

μέσα διαβίωσής τους που βασίζονται στη γεωργία· λαμβάνοντας υπόψη ότι την περίοδο 

φύτευσης που αρχίζει αυτόν τον μήνα, 236 000 άνθρωποι θα χρειαστούν σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις γεωργικές εισροές, στις οποίες περιλαμβάνονται το ρύζι και οι σπόροι 

λαχανικών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της μεγάλης 

κλίμακας των απωλειών ζωικού κεφαλαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγρότες που θα 

χάσουν τη φετινή περίοδο φύτευσης δεν θα έχουν σοδειά μέχρι τα τέλη του 2016· 



 

 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος κ. Στυλιανίδης επισκέφτηκε τις πληγείσες 

περιοχές μαζί με την Γενική Υπογραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Valerie Amos, από 

τις 30 Απριλίου 2015 έως τις 2 Μαΐου 2015· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ανταποκρινόμενα στις παραπάνω 

ανάγκες, χορήγησαν σημαντική χρηματοδοτική βοήθεια, μέσω της άμεσης 

αποδέσμευσης 6 εκατ. EUR για επείγουσες ανάγκες και μέσω της χορήγησης ποσών 

συνολικού ύψους 22,6 εκατ. EUR έως σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ 

χορηγήθηκαν επίσης είδη αρωγής στις ομάδες έρευνας και διάσωσης μέσω του 

μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ο συντονιστής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική 

βοήθεια δήλωσε στις 4 Ιουνίου 2015 ότι η διεθνής χρηματοδότηση για τη στήριξη του 

Νεπάλ εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική και ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν λάβει 

μόνο 120 εκατ. δολάρια ΗΠΑ από το συνολικό ποσό των 422 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ που 

είχε υποσχεθεί η ΕΕ· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσφάτως εγκαινιασθέν κέντρο αντιμετώπισης των 

καταστροφών και ο βοηθητικός χώρος παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, που 

χορηγούσαν τρόφιμα με δελτίο σε 200 000 άτομα επί δύο εβδομάδες, και τα οποία 

είχαν επίσης λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ, λειτούργησαν με επιτυχία και 

αποτελούν θετικά παραδείγματα που καταδεικνύουν την κατεύθυνση που ακολουθούσε 

η κυβέρνηση πριν από το σεισμό· 

ΙΒ. λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι παρόλο που η προσπάθεια χορήγησης αρωγής 

παρεμποδίζεται από τις περιορισμένες και κατεστραμμένες υποδομές, έχουν 

δημιουργηθεί οδοί εφοδιασμού που διέρχονται από τις γειτονικές χώρες, και ιδίως από 

την Ινδία η οποία δημιούργησε την «Επιχείρηση φιλίας»· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη μερική επίλυσή τους, εξακολουθούν να υφίστανται 

προβλήματα όσον αφορά τις χρονοβόρες τελωνειακές διαδικασίες που σχετίζονται με 

την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας που αποστέλλεται στο Νεπάλ από 

επίσημους και ιδιώτες χορηγούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 30ήμερη απαλλαγή από 

τους εισαγωγικούς δασμούς έληξε και έχει αντικατασταθεί από κατάλογο ειδών που 

απαλλάσσονται πλήρως ή εν μέρει από φόρους εισαγωγής, με αποτέλεσμα σήμερα να 

επιβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί σε ορισμένα από τα είδη πρώτης ανάγκης· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες άτομα που χρήζουν βοήθειας μετά τους σεισμούς 

κινδυνεύουν να αφεθούν στην τύχη τους, εν μέσω ανησυχητικών ενδείξεων ότι 

παρεμποδίζεται η χορήγησης της ανθρωπιστικής βοήθειας λόγω διακρίσεων με βάση το 

φύλο, την κάστα και την εθνοτική καταγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 

ήμισυ των μελών της κοινότητας Ντάλιτ αναμένει ακόμη να του χορηγηθεί καταφύγιο 

και τρόφιμα· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών του 

Νεπάλ το κόστος της ανοικοδόμησης ανέρχεται σε περίπου 10 δισ. δολάρια ΗΠΑ, ποσό 

που ισούται με το ήμισυ του ετήσιου ΑΕγχΠ της χώρας· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι στις 25 Ιουνίου 2015 

θα διοργανώσει διεθνή διάσκεψη  στο Κατμαντού, με σκοπό την κινητοποίηση της 



 

 

διεθνούς χρηματοδοτικής στήριξης για την ανοικοδόμηση και ανασυγκρότηση της 

χώρας· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νεπάλ, που είναι μία από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο, 

μόλις πρόσφατα κατάφερε να εξέλθει σταδιακά από μια κατάσταση εμφυλίου πολέμου 

που διήρκεσε 10 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλα αυτά η κυβέρνηση είχε 

καταβάλει προσπάθειες κατά τα τελευταία έτη για να προετοιμαστεί για το 

αναμενόμενο ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού· 

1. εκφράζει τα συλλυπητήρια σε όλους όσους επλήγησαν από αυτή την φρικτή τραγωδία, 

συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών των πάνω από 8 800 ανθρώπων που έχασαν τη 

ζωή τους στο Νεπάλ, την Ινδία, την Κίνα και το Μπανγκλαντές· 

2. επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι φορείς και η κοινωνία του Νεπάλ μετά 

τους σεισμούς· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία βοήθεια που χορήγησαν η Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη στο Νεπάλ και καλεί τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να συνδράμει 

την κυβέρνηση του Νεπάλ με βραχυπρόθεσμη ανθρωπιστική βοήθεια και 

μακροπρόθεσμες προσπάθειες ανασυγκρότησης και αποκατάστασης, αποδίδοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στον γεωργικό τομέα και τις δυσπρόσιτες περιοχές, καθώς και να 

συνεχίσει να τηρεί τις δεσμεύσεις της· 

4. τονίζει τη σημασία της επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης και των μέτρων που 

αποσκοπούν στην πρόληψη της εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών· ζητεί από την ΕΕ 

και τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξουν την αποκατάσταση των υγειονομικών 

εγκαταστάσεων και υπηρεσιών στη χώρα, ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές, μέσω, 

μεταξύ άλλων, της παροχής ιατρικών σκηνών και εξοπλισμού ειδικού για 

εγκαταστάσεις υγείας που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί· 

5. ζητεί από την κυβέρνηση του Νεπάλ και από τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσουν την 

οικογενειακή επανένωση των παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους το 

συντομότερο δυνατόν και να τοποθετήσουν τα παιδιά στο επίκεντρο της ανθρωπιστικής 

παρέμβασης· ζητεί, επιπλέον, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξαιρετικά ευάλωτη 

κατάσταση των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των πολλών περιπτώσεων υποσιτισμού 

και των περιπτώσεων όπου τα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακομεταχείρισης 

και εμπορίας ανθρώπων· τονίζει τη σημασία της επιστροφής των παιδιών στο σχολείο· 

6. εκφράζει την ανησυχία του για τις αναφορές σχετικά με κακομεταχείριση και 

παρενόχληση γυναικών και παιδιών σε πρόχειρους καταυλισμούς και ζητεί από την 

κυβέρνηση του Νεπάλ να λάβει πρόσθετα μέτρα για να κατοχυρώσει την ασφάλεια των 

ευάλωτων ατόμων και την ταχεία διερεύνηση των αναφορών αυτών· 

7. καλεί τη διεθνή κοινότητα να συνδράμει την κυβέρνηση του Νεπάλ μέσω της διάσωσης 

και της αποκατάστασης της πληγείσας πολιτιστικής, θρησκευτικής και ιστορικής 

κληρονομιάς· 

8. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, απαιτείται επειγόντως ένα επιπλέον 

ποσό ύψους 298,2 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ  για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας, 

ιδίως λόγω της επικείμενης έλευσης της περιόδου των μουσώνων, και απευθύνει 



 

 

έκκληση για μια ανανεωμένη παγκόσμια προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

αυτές οι επείγουσες ανάγκες χρηματοδότησης· 

9. παροτρύνει την κυβέρνηση του Νεπάλ να επιλύσει τα εναπομένοντα προβλήματα 

σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες που αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια, να 

άρουν τυχόν «φόρους επί της αρωγής» που επιβάλλονται στην ανθρωπιστική βοήθεια 

από την τοπική αστυνομία στα σύνορα του Νεπάλ, και να συνεργαστούν με τους 

οργανισμούς χορήγησης βοήθειας ώστε να εξασφαλιστεί ότι η βοήθεια φτάνει γρήγορα 

εκεί που χρειάζεται· 

10. εκφράζει τον προβληματισμό του σχετικά με την κατά τους ισχυρισμούς εισαγωγή 

διακρίσεων κατά τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, και καλεί την κυβέρνηση 

του Νεπάλ να εξασφαλίζει ότι η βοήθεια θα φτάνει σε αυτούς που τη χρειάζονται, χωρίς 

να έχει σημασία ποιοι είναι ούτε από που προέρχεται αυτή η βοήθεια· ζητεί, επιπλέον, 

από την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να αντιμετωπίσει το εν λόγω ζήτημα στο 

υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο κατά τις επαφές της με το Νεπάλ· 

11. συγχαίρει τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής, και ιδίως την κυβέρνηση της 

Ινδίας, για τη βοήθεια που χορήγησαν στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών παροχής 

βοήθειας· ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους διεθνείς παράγοντες να 

εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με την κυβέρνηση του Νεπάλ και τις άλλες 

κυβερνήσεις της περιοχής, έχοντας ως στόχο να βελτιωθεί η ετοιμότητα και η 

ανθεκτικότητα απέναντι σε φυσικές καταστροφές, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τους 

οικοδομικούς κώδικες, τις υποδομές και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης· τονίζει ότι το 

εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και αποκατάστασης θα πρέπει να εξετάζει και άλλα 

βασικά ζητήματα, στα οποία περιλαμβάνονται η καταπολέμηση της φτώχειας, η 

προστασία του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή· 

12. τονίζει ότι το Νεπάλ, ως χώρα που εξέρχεται από περίοδο συγκρούσεων, έχει ανάγκη 

από περαιτέρω εσωτερικές προσπάθειες και διεθνή στήριξη για τη μετάβασή του προς 

τη δημοκρατία· ζητεί από τις πολιτικές δυνάμεις του Νεπάλ να συνεργαστούν, με 

πνεύμα εποικοδομητικό και συμβιβαστικό προκειμένου να εγκρίνουν ένα νέο, 

δημοκρατικό και χωρίς αποκλεισμούς Σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες του λαού του Νεπάλ, κάτι που θα αποτελέσει ορόσημο στην ειρηνευτική 

διαδικασία και θα συμβάλει σημαντικά στην ταχεία και επιτυχή αποκατάσταση μετά 

από καταστροφές· εκφράζει, εν προκειμένω, την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που 

επιτεύχθηκε στις 8 Ιουνίου 2015 από τα κυριότερα πολιτικά κόμματα του Νεπάλ·  

13. τονίζει ότι έχει πρωταρχική σημασία να διοργανωθούν οι επί μακρόν αναβληθείσες 

τοπικές εκλογές, δεδομένου ότι η επιτυχία των προσπαθειών ανασυγκρότησης θα 

εξαρτηθεί από τις διοικητικές ικανότητες των τοπικών αρχών· 

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και 

τη Συντακτική Συνέλευση του Νεπάλ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της 

Ένωσης της Νότιας Ασίας για την Περιφερειακή Συνεργασία και στον Γενικό 

Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 


