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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη των φυσικών και των
ανθρωπογενών καταστροφών1· στηρίζει την άποψη ότι η πρόληψη των καταστροφών 
είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένη με την παρέμβαση· επαναβεβαιώνει το προηγούμενο έργο2

του Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα αυτό και εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή 
δεν έχει ακόμη υποβάλει νομοθετικές προτάσεις που να ευθυγραμμίζονται με τις 
προτάσεις του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης ολοκληρωμένης 
νομοθεσίας και κατευθυντηρίων γραμμών με ελάχιστα πρότυπα, τα οποία να 
αντανακλούν μια ολιστική προσέγγιση, προς την κατεύθυνση μιας πιο αποτελεσματικής 
πολιτικής της ΕΕ για τη διαχείριση των καταστροφών· υπενθυμίζει ότι, σε διαφορετική 
περίπτωση, η Συνθήκη της Λισαβόνας επιτρέπει τη χρήση της ενισχυμένης συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών και ότι, ως εκ τούτου, και αυτό το θέμα μπορεί να 
αντιμετωπιστεί σε αυτό το πλαίσιο·

2. ζητεί από την Επιτροπή να συνδέσει στενά μεταξύ τους, όσον αφορά τις φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές, όλα τα στάδια της πρόληψης, της ετοιμότητας, της άμεσης 
παρέμβασης και της διάσωσης, και να τα ενσωματώσει σε μια πολιτική ταχείας και 
αποτελεσματικής διαχείρισης· η ταχεία αντίδραση θα πρέπει να επιδιωχθεί για όλα τα είδη 
καταστροφών (εντός και εκτός ΕΕ, φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές) με τη 
συμπερίληψη όλων των μέσων της ΕΕ και του διοργανικού συντονισμού·

3. συνηγορεί υπέρ μιας σφαιρικής στρατηγικής για ολόκληρη την Ένωση με τη μορφή ενός 
πρωτοκόλλου για την ενιαία δράση στα διάφορα είδη καταστροφών, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί πλήρως η αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών για την αντιμετώπιση των 
καταστροφών· εμμένει ότι στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις απομονωμένες και αραιοκατοικημένες περιφέρειες, στις ορεινές και 
παραμεθόριες περιοχές και στις περισσότερο μειονεκτούσες από οικονομική άποψη 
περιφέρειες της Ευρώπης·

4. στηρίζει τα βασικά στοιχεία της κοινοτικής προσέγγισης, τα θεωρεί όμως ανεπαρκή για 
τον γεωργικό τομέα· πιστεύει ότι έχει ουσιώδη σημασία η πρόληψη των καταστροφών 
που βασίζεται στη γνώση· επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων 
στην οποία να καταγράφονται οι οικονομικές και κοινωνικές καταστροφές, με στόχο την 
αποτελεσματική παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης και της χαρτογράφησης των 
περιοχών αυξημένου κινδύνου, καθώς επίσης και την ανάγκη εκπόνησης μέτρων που να 
αρμόζουν στην ειδική φύση των κυριότερων κινδύνων σε κάθε περιοχή·

                                               
1 COM(2009)0082.
2 Έκθεση της 18ης Μαΐου 2006 για τις φυσικές καταστροφές (δασικές πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) - οι 
γεωργικές πτυχές (C 297 Ε της 7.12.2006, σελ. 363)· ψήφισμα της 16ης Φεβρουαρίου 2006 για τη διαχείριση 
κινδύνων και κρίσεων στον γεωργικό τομέα (C 290 Ε της 29.11.2006, σελ. 407)· ψήφισμα της 19ης Ιουνίου 
2008 για την αναβάθμιση της ικανότητας αντίδρασης της Ένωσης σε καταστροφές (C 286 Ε της 14.8.2008, σελ. 
15).
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5. τάσσεται υπέρ της συσχέτισης των συντελεστών και των πολιτικών σε ολόκληρο τον 
κύκλο διαχείρισης των καταστροφών, υπογραμμίζοντας τα οφέλη μιας δύναμης ταχείας 
απόκρισης που να ενισχύει τον συντονισμό και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών 
μελών, διότι καμία χώρα δεν διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για να αντιμετωπίσει 
μόνη της μεγάλες φυσικές καταστροφές· στηρίζει την πρωτοβουλία να δημιουργηθεί μια 
ομάδα ενδιαφερομένων μερών και ζητεί να συμπεριληφθούν εκπρόσωποι από τη γεωργία 
στον προτεινόμενο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων, με στόχο, μεταξύ άλλων, να καταστεί 
πραγματικότητα η αρχή της πολυλειτουργικότητας·

6. υπογραμμίζει ότι οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών υπερβαίνουν τα νομικά και 
διοικητικά σύνορα των περιφερειών και των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, η 
χαρτογράφηση κινδύνων πρέπει να συνοδεύεται από ευρύτερους μηχανισμούς 
περιφερειακής συνεργασίας, που θα λειτουργούν ανεξάρτητα από τα εν λόγω σύνορα, σε 
επίπεδο μεγάλων περιφερειών, προκειμένου να καταπολεμούνται αποτελεσματικότερα οι 
φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές τόσο στο στάδιο της πρόληψης όσο και της 
παρέμβασης·

7. ζητεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των γειτονικών προς την ΕΕ χωρών, 
καθώς και των αναπτυσσόμενων χωρών, σε διασυνοριακά προγράμματα για την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη διάδοση πρακτικών γνώσεων, μέσω προγραμμάτων 
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και αναπτυξιακών προγραμμάτων·

8. θεωρεί ότι οι πρόσφατες εμπειρίες και οι εμπειρίες των τελευταίων ετών καταδεικνύουν 
την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των κοινοτικών ικανοτήτων πολιτικής προστασίας, 
πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης για τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, 
και καλεί την Επιτροπή να λάβει σχετικά μέτρα ως ορατή έκφραση της αλληλεγγύης της 
Ευρώπης απέναντι σε χώρες που πλήττονται από πολύ σοβαρές καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης· υποστηρίζει τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό να βελτιώσουν την ετοιμότητα 
της πολιτικής προστασίας στα κράτη μέλη, ιδίως με την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, 
βέλτιστων πρακτικών, ασκήσεων και σχεδίων ετοιμότητας·

9. λυπάται βαθύτατα για τις πολυάριθμες και τόσο σοβαρές απώλειες εξαιτίας των φυσικών 
καταστροφών που συγκλόνισαν το τελευταίο διάστημα ορισμένα κράτη μέλη και θεωρεί 
ότι θα πρέπει να εξεταστεί άμεσα εάν τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας είναι τα 
κατάλληλα για να συναχθούν τα απαραίτητα διδάγματα, προκειμένου να είναι μελλοντικά 
δυνατή η πρόληψη και ο περιορισμός των καταστροφικών επιπτώσεων τέτοιων 
καταστροφών στα κράτη μέλη· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να ζητήσει από τα 
κράτη μέλη να παράσχουν λεπτομερή στοιχεία των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων 
για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή 
εμπειριών και η συναγωγή συμπερασμάτων για τη λήψη άμεσων μέτρων, τον συντονισμό 
των διοικητικών οργάνων και των επιχειρησιακών μονάδων και για τη διαθεσιμότητα 
ανθρώπινων πόρων και του αναγκαίου υλικού·

10. καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση για την 
πρόληψη των καταστροφών, ιδίως σε σχολεία και κοινότητες των αγροτικών περιοχών·

11. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις στην βιώσιμη διαχείριση οικοσυστημάτων ή σε μια υγιή 
διαχείριση του περιβάλλοντος μπορούν να προσφέρουν συμφέρουσες λύσεις για να 
γίνουν οι κοινότητες λιγότερο ευάλωτες στις καταστροφές· τα υγιή οικοσυστήματα ως 
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ενδιάμεσες φυσικές ζώνες προστατεύουν από τις καταστροφές, συχνά η εγκατάσταση ή η 
συντήρησή τους είναι λιγότερο δαπανηρή και πολλές φορές είναι πιο αποτελεσματικά από 
μεγάλες τεχνικές κατασκευές· σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα (2004) οι επενδύσεις 
σε μέτρα πρόληψης, συμπεριλαμβανομένης και της διατήρησης υγιών οικοσυστημάτων, 
κοστίζουν μόνο το ένα έβδομο του κόστους που συνεπάγονται οι φυσικές καταστροφές·

12. επισημαίνει την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι εκπρόσωποι της γεωργίας στο μηχανισμό
διαχείρισης των καταστροφών προκειμένου να επιτευχθεί μια ρεαλιστική αξιολόγηση και 
επανορθωτική δράση στον συγκεκριμένο τομέα, να συντονιστούν αποτελεσματικότερα οι 
υφιστάμενοι πόροι και να ενισχυθεί έτσι η ικανότητα άμεσης απόκρισης της πολιτικής της 
ΕΕ·

13. θεωρεί ότι η γεωργική και η δασική παραγωγή είναι ευάλωτες σε κλιματικά φαινόμενα 
όπως η ξηρασία, ο παγετός, ο πάγος, το χαλάζι, οι δασικές πυρκαγιές, οι θύελλες, οι 
πλημμύρες και οι ισχυρές βροχοπτώσεις, σε κινδύνους για την υγεία όπως τα παράσιτα, οι 
κάθε είδους ασθένειες, επιδημίες και επιζωοτίες, σε καταστροφές από άγρια ζώα, σε 
ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, η όξινη βροχή και η 
ακούσια και εκούσια γενετική μόλυνση, σε κατολισθήσεις λόγω προβλημάτων αστικού 
και χωροταξικού σχεδιασμού και λόγω τεχνολογικών και μεταφορικών κινδύνων, και 
απερήμωσης ορεινών περιοχών, σε δασικές πυρκαγιές κυρίως λόγω της έλλειψης 
συντήρησης των δασών και εγκληματικής συμπεριφοράς, και σε ρύπανση των ποταμών 
λόγω χημικών απορρίψεων από εργοστάσια, έκπλυσης των θρεπτικών ουσιών και 
απροσεξίας των επισκεπτών των δασών·

14. υπογραμμίζει ότι οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές διακυβεύουν την 
οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και οδηγούν σε μείωση του αγροτικού 
πληθυσμού, εντείνουν τη διάβρωση και την απερήμωση, καταστρέφουν τα 
οικοσυστήματα, θέτουν σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα και πλήττουν σοβαρά την ποιότητα 
ζωής του εναπομένοντος αγροτικού πληθυσμού· πιστεύει ότι οι συνέπειες είναι πιο 
σοβαρές σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και χωρίς δυνατότητες οικονομικής 
διαφοροποίησης, όπου η γεωργία εξυπηρετεί τον βιοπορισμό ή αποτελεί τον μείζονα ή 
τον μοναδικό τομέα της οικονομίας, πράγμα που προκαλεί στις περιοχές αυτές έλλειψη 
τροφίμων και θέσεων εργασίας και μετανάστευση του πληθυσμού σε αστικές περιοχές·

15. υπογραμμίζει τον ρόλο του αγρότη ως φύλακα του τοπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 
θεωρεί, ως εκ τούτου, αναγκαία την ενίσχυση της διατήρησης μιας βιώσιμης γεωργικής 
δραστηριότητας για να αναχαιτιστεί η εγκατάλειψη της παραγωγής και η ερήμωση των 
αγροτικών περιοχών, που επιπροσθέτως αυξάνουν τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών·

16. υπενθυμίζει ότι η γεωργία έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτό, διότι διασφαλίζει την 
ύπαρξη των αγροτικών οικονομιών και περιορίζει τη μετανάστευση σε αστικές περιοχές, 
παρέχοντας καλές περιβαλλοντικές συνθήκες για τη γη, μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα 
και συμβάλλοντας στην παγίδευσή τους, συμβάλλοντας στη διατήρηση του εδάφους, 
επαναφέροντας τα συστήματα των ποτάμιων και των παράκτιων υδάτων στη φυσική τους 
κατάσταση και προωθώντας την ανάκτηση των φυσικών χώρων·

17. υπενθυμίζει ότι, με τη φωτοσύνθεση, τα φυτά απορροφούν το CO2 της ατμόσφαιρας και 
παράγουν βιομάζα που μπορεί να μετατραπεί σε βιοαέριο, βιοκαύσιμα και βιομηχανικά 
προϊόντα· η αυξανόμενη χρήση γεωργικών προϊόντων κατά την παραγωγή βιομηχανικών 
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προϊόντων, όπως τα πολυμερή, τα λιπαντικά, οι τασιενεργές ουσίες, οι διαλύτες και οι 
ίνες, μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη μείωση της εξάρτησης από μη ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

18. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ενεργειακών φυτών στη γεωργία, τα οποία μαζί με 
την αιολική και την ηλιακή ενέργεια μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ενεργειακή 
ασφάλεια στην ΕΕ·

19. θεωρεί ότι οι πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στη γεωργική 
παραγωγή θα συμβάλουν στην άσκηση πρόσθετης πίεσης σχετικά με την αναγκαία 
διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας, η οποία θα διακυβευθεί επίσης από τη 
δημογραφική αύξηση, με τον πληθυσμό να ανέρχεται σε εννέα δισεκατομμύρια 
ανθρώπους μέχρι το 2050, απαιτώντας αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας 
της τάξεως του 70%, πτυχές οι οποίες στο σύνολό τους αποδεικνύουν την άρρηκτη 
σύνδεση μεταξύ της επισιτιστικής ασφάλειας, του μετριασμού των κλιματικών αλλαγών, 
των φυσικών καταστροφών και της μείωσης της φτώχειας·

20. επισημαίνει την ανάγκη να διαθέτει η μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική 
χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές και της 
μείωσης των δυσμενών τους επιπτώσεων, ιδίως για την πρόληψη των επιπτώσεων των 
φυσικών καταστροφών, ώστε να συνεχίσει να εγγυάται την παροχή σίτισης στον 
ευρωπαϊκό πληθυσμό και να ανταποκρίνεται στις άλλες προκλήσεις που μπορεί να 
αντιμετωπίσει·

21. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες δημιουργίας ενός ταμείου για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο των προσεχών δημοσιονομικών 
προοπτικών, το οποίο θα συμβάλει στη χρηματοδότηση των μέτρων για την πρόληψη των 
φυσικών καταστροφών στους επιμέρους τομείς της οικονομίας·

22. υπενθυμίζει ότι τα δάση είναι μεν σημαντικά πρωτίστως για την παραγωγή ξυλείας, αλλά 
και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την πρόληψη των πυρκαγιών, των πλημμυρών, 
των χιονοστιβάδων και της διάβρωσης, τη διαχείριση των υπόγειων υδάτινων πόρων, τη 
διαχείριση του τοπίου και τη δέσμευση του άνθρακα· επείγει η υιοθέτηση από την ΕΕ 
μιας αυστηρής δασικής πολιτικής, η οποία θα λαμβάνει δεόντως υπόψη την 
ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών δασών και θα στηρίζεται στην επιστημονική γνώση για 
τη διατήρηση, την προστασία και την προσαρμογή τους στην καταπολέμηση των 
κινδύνων στους οποίους εκτίθενται·

23. υπογραμμίζει ότι οι μακράς διάρκειας ξηρασίες των τελευταίων ετών ευνόησαν την 
αύξηση των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη, επιδεινώνοντας ταυτόχρονα την 
ερημοποίηση πολλών περιφερειών·

24. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει, όπως έγινε με την ήδη υπάρχουσα οδηγία 
για τις πλημμύρες, πρόταση οδηγίας για την αντιμετώπιση της ξηρασίας, που θα έχει ως 
στόχο τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των πολιτικών των κρατών μελών σε αυτόν 
τον τομέα και τη βελτιστοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών μέσων·

25. θεωρεί ότι οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν σοβαρό πρόβλημα σε πολλά μέρη της 
Ευρώπης και ότι εκεί θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αποφευχθούν η πυκνή 
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αναδάσωση και η αλλοίωση της σύνθεσης του δάσους· πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει 
προτίμηση στα φυσικά είδη και στα μεικτά δάση, με στόχο την υψηλότερη αντοχή στις 
πυρκαγιές, τις θύελλες και τις ζημιές που προκαλούν τα έντομα, ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορές ως προς τις φυσικές συνθήκες μεταξύ των βορείων 
δασικών ζωνών κωνοφόρων και των δασών της Νότιας Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή να 
ζητήσει από τα κράτη μέλη να εισαγάγουν νομικές διατάξεις, που θα περιλαμβάνουν 
κυρώσεις, για την αστική και ποινική ευθύνη των εμπρηστών, και να συντονίσουν τις 
ομάδες αποτίμησης τις οποίες συμβουλεύονται με στόχο την ανόρθωση της πληγείσας 
περιοχής, προκειμένου να αποφεύγονται κερδοσκοπικές δραστηριότητες·

26. τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης μιας πραγματικής δασικής πολιτικής για τη βελτίωση της 
διαχείρισης και της διατήρησης των δασών, λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού τους 
ρόλου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης επίδρασής της 
στην εμφάνιση φυσικών καταστροφών·

27. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στις αγροπεριβαλλοντικές 
ενισχύσεις τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν για τους αγρότες εξαιτίας της επιβολής 
προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας (όπως διατήρηση των ζωνών πυροπροστασίας 
ελεύθερων, απομάκρυνση νεκρών δέντρων, καλλιέργεια του εδάφους κατά μήκος των 
ορίων των αγρών κ.λπ.) και εξαιτίας μέτρων καθαρισμού των υδάτων (καθαρισμός των 
αποχετευτικών τάφρων και καναλιών)·

28. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν τη χρησιμοποίηση ορθών 
γεωργικών πρακτικών που σε ορισμένα κράτη μέλη έχει ήδη οδηγήσει στον 
υποδιπλασιασμό της χρησιμοποιούμενης ποσότητας αζωτούχων λιπασμάτων χωρίς να 
μειωθεί από αυτό η απόδοση της γεωργίας·

29. υπενθυμίζει ότι το νερό εμπλέκεται συχνά σε φυσικές καταστροφές, όχι μόνον μέσω 
πλημμυρών - που συχνά συνδέονται με ακατάλληλο σχεδιασμό - πάγου, χαλαζιού και 
ρύπανσης των ποτάμιων λεκανών, αλλά και λόγω της σπανιότητάς του, η οποία μπορεί να 
προκαλέσει σημαντικές αλλαγές, όπως η μετατροπή μεγάλων εκτάσεων της Νότιας και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε έρημο·

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή στα κράτη μέλη των άρθρων 
70 και 71 των διατάξεων του Απολογισμού Υγείας των συστημάτων ασφάλισης κινδύνου 
και των συστημάτων αλληλασφάλισης· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για 
ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα που να αντιμετωπίζει καλύτερα τον κίνδυνο και τα ασταθή 
έσοδα των γεωργών λόγω φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών· τονίζει ότι το 
σύστημα αυτό πρέπει να είναι πιο φιλόδοξο από το σημερινό μοντέλο, έτσι ώστε να 
εξαλειφθεί η πληθώρα διαφορετικών ασφαλιστικών συστημάτων στην ΕΕ, η οποία 
δημιουργεί μεγάλες ανισότητες στα εισοδήματα των γεωργών·

31. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος ελάχιστης αποζημίωσης για 
φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές στο οποίο θα έχουν ίση πρόσβαση όλοι οι 
ευρωπαίοι αγρότες, καταγγέλλοντας τη μη εκτέλεση της παραγράφου 8 του άρθρου 11 
του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1857/20061 της Επιτροπής, δεδομένης της αναντιστοιχίας που 
υπάρχει μεταξύ των υφιστάμενων ασφαλιστικών συστημάτων στα διάφορα κράτη μέλη 

                                               
1 ΕΕ L 358, 16.12.2006, σελ. 3.



PE438.486v02-00 8/10 AD\809303EL.doc

EL

και προτείνει η προώθηση των μέτρων πρόληψης να ευνοείται κατά τον υπολογισμό των 
ασφαλίστρων των αγροτικών ασφαλίσεων·

32. υπενθυμίζει ότι τα ασφαλιστικά συστήματα προβλέπονται από το "πορτοκαλί κουτί" του 
ΠΟΕ, καθώς και ότι οι εμπορικοί εταίροι μας, όπως οι ΗΠΑ (Αντικυκλικό Πρόγραμμα 
και Προγράμματα Βοήθειας για Καταστροφές) τα χρησιμοποιούν συστηματικά για να 
ασφαλίσουν τα έσοδα των γεωργικών και δασοκομικών εκμεταλλεύσεων, ως 
αντιστάθμισμα για τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και για τις απώλειες 
εισοδήματος λόγω της αστάθειας των αγορών·

33. επισημαίνει τις ήδη υφιστάμενες στρατηγικές για τη δράση με σκοπό τον περιορισμό των 
κινδύνων σε επιχειρηματικό επίπεδο όπως π.χ. στρατηγικές στο πλαίσιο των επιχειρήσεων 
ή στρατηγικές που προσανατολίζονται προς την αγορά· επαναλαμβάνει ότι τέτοιες 
στρατηγικές για τη διαφοροποίηση, την προσαρμογή της παραγωγής, την αλλαγή της 
αμειψισποράς, τις μεθόδους καλλιέργειας που δεν βλάπτουν το έδαφος και εξοικονομούν 
νερό, τις προθεσμιακές αγορές, τις ασφαλίσεις και τις συμβάσεις, βρίσκονται στο 
προσκήνιο και πρέπει να συμπληρωθούν με συνοδευτικά μέσα·

34. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την 
πρόληψη των ανθρωπογενών καταστροφών, και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
ότι οι περιφερειακές αρχές θα εκπαιδευτούν στον τομέα της αντιμετώπισης καταστροφών·

35. θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα επαρκές δημοσιονομικό πλαίσιο προς αντίδραση 
στις καταστροφές και ότι αυτό θα πρέπει κατά προτίμηση να διαρθρώνεται γύρω από το 
Ταμείο Αλληλεγγύης, την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, την περιφερειακή πολιτική, το 
Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο, τις κρατικές ενισχύσεις, το πρόγραμμα Forest Focus και τα 
προγράμματα Life+· ζητεί όπως ειδικά κονδύλια, εκτός της ΚΓΠ, χρησιμοποιηθούν εν 
μέρει για τη χρηματοδότηση μέτρων ιδιωτικής πρόληψης, όπως είναι τα μέτρα για την 
προσαρμογή των δασών στην αλλαγή του κλίματος και οι ανάλογες ερευνητικές 
δραστηριότητες, αναδάσωσης, προστασίας των υγροτόπων και των συνδεόμενων 
οικοσυστημάτων, παρακολούθησης της διάβρωσης και καθίζησης στα υδάτινα ρεύματα, 
εναλλακτικών χρήσεων για την ανάκτηση γαιών υψηλού κινδύνου· ζητεί επίσης όπως η 
πρόληψη, η παρέμβαση και η ενημέρωση του πληθυσμού συμπεριληφθούν δεόντως στις 
προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές·

36. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης, που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση κάθε είδους φυσικών καταστροφών, με την εκπόνηση κοινών στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών για τον καλύτερο συντονισμό των κρατών μελών και για τη 
βελτίωση της λειτουργικότητας και του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων μέσων της ΕΕ 
(διαρθρωτικά ταμεία, Ταμείο Αλληλεγγύης, μηχανισμοί άμεσης αντίδρασης και μέσα 
πρόληψης των καταστροφών)·

37. ζητεί από την Επιτροπή να ενεργοποιήσει το υφιστάμενο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ με 
τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία και χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να  βοηθηθούν τα 
θύματα φυσικών καταστροφών, και ζητεί να καθιερωθούν πιο διαφανή κριτήρια·

38. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει και να επιταχύνει τη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αρχικές εκτιμήσεων των άμεσων ζημιών για χώρες που πλήττονται από καταστροφές, 
έτσι ώστε το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ να παρέχει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα·
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39. ζητεί να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ και να ορισθεί 
η "καταστροφή" ως ένα μείζον καταστροφικό συμβάν που προκαλεί σοβαρή ζημία στον 
πληθυσμό και το περιβάλλον, έτσι ώστε η έννοια αυτή να συμπεριλάβει τις καταστροφές 
αργής εξέλιξης, όπως η ξηρασία· θεωρεί ότι, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η έγκριση, από 
τις κεντρικές ή περιφερειακές διοικήσεις, έκτακτων μέτρων παροχής ύδατος με δελτίο θα
πρέπει να οδηγεί στην ανάληψη δράσης από το Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ·

40. τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, 
ώστε να συμπεριλάβει και ζημίες στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας·

41. θεωρεί ότι οι επιλέξιμες ενέργειες που διατυπώνονται στο άρθρο 4 του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) είναι υπερβολικά περιοριστικές και δεν 
προβλέπουν άλλες παρόμοιες καταστάσεις όπως οι ξηρασίες· σε αυτό το πλαίσιο, και 
παρά το ότι δεν είναι εφικτό τα κύρια θύματα (ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις) να 
λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις, θα πρέπει να εισαχθεί μια νέα, πιο ευέλικτη ρήτρα στο 
ΤΑΕΕ που θα επιτρέψει τη χορήγηση έμμεσων ενισχύσεων·

42. ζητεί την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με «άλλες ενέργειες δημόσιου συμφέροντος, που έχουν ως στόχο την 
αποκατάσταση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των πληθυσμών ή/και περιοχών που 
επλήγησαν», ώστε να μπορούν να προβλέπονται γεγονότα των οποίων οι συνέπειες 
επηρεάζουν τα ιδιωτικά αγαθά που, δεδομένης της αναμφισβήτητης σημασίας τους για τη 
γενική ευημερία, λειτουργούν σαν να επρόκειτο για δημόσια αγαθά·

43. θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να λαμβάνεται υπόψη η περιφερειακή διάσταση κατά τη 
θέσπιση των ορίων επιλεξιμότητας, καθότι, σε αντίθετη περίπτωση, οι περιφέρειες που 
αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές καταστροφές ενδέχεται να βρεθούν αποκλεισμένες διότι 
δεν φτάνουν το όριο που έχει τεθεί για ολόκληρο το κράτος μέλος· θεωρεί ότι θα πρέπει 
επίσης να συνεκτιμάται η ειδική κατάσταση των απομακρυσμένων και απομονωμένων 
περιφερειών, όπως οι νησιωτικές και οι εξαιρετικά απόκεντρες περιφέρειες·

44. θεωρεί ότι, κατά τον καθορισμό των ορίων που αναφέρονται στο σημείο 15, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη και όλες οι αγροτικές περιοχές με ιδιαίτερα φυσικά μειονεκτήματα και οι 
εγκαταλελειμμένες περιοχές, προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα που θα εμποδίσουν 
την εγκατάλειψη των περιοχών αυτών·

45. απευθύνει έντονη έκκληση προς την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανασυγκρότηση 
αγροτικών περιοχών που έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα, να προσπαθήσει να δώσει 
ώθηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να 
αντισταθμίσει το κοινωνικό κόστος που συνδέεται με την απώλεια θέσεων εργασίας και 
άλλων εισοδηματικών πηγών στον τομέα της γεωργίας.
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