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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών
(2009/2151(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2009, με τίτλο 
«Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών»1

και την αντίστοιχη αξιολόγηση των επιπτώσεών της2, καθώς και το έγγραφο εργασίας 
της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την ενίσχυση των συστημάτων 
έγκαιρης προειδοποίησης στην Ευρώπη3,

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τις δασικές 
πυρκαγιές το καλοκαίρι του 20094, της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις φυσικές 
καταστροφές5, της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές και τις 
πλημμύρες6, της 5ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τις πλημμύρες στην Ευρώπη7, της 
14ης Απριλίου 2005 σχετικά με την ξηρασία στην Πορτογαλία8, της 12ης Μαΐου 2005 
σχετικά με την ξηρασία στην Ισπανία9, της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις φυσικές 
καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) στην Ευρώπη10, τα ψηφίσματά του της 18ης
Μαΐου 2006 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) –
γεωργικές πτυχές11, πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης12 και περιβαλλοντικές πτυχές13, 
καθώς και τα νομοθετικά του ψηφίσματα της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση 
του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης14,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την 
ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών15, καθώς και τα 
σημεία 12 έως 15 των συμπερασμάτων της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των 
Βρυξελλών της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ικανότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να ανταποκρίνεται στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στις κρίσεις και στις
καταστροφές16,

                                               
1 COM(2009)0082
2 SEC(2009)0202
3 SEC(2007)1721
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2009)0013
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0362
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0349
7 ΕΕ C 272 E της 13.11.2003, σ. 471.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0139
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0187
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0334
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0222
12 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0223
13 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0224
14 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0218
15 10128/08
16 10633/1/06
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 έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/162/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου
2007 για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας1,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 1996/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (οδηγία Seveso II)2,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 1996/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (οδηγία Seveso II)3,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (οδηγία για 
τις πλημμύρες)4,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία 
ΕΠΕ)5,

 έχοντας υπόψη το Πλαίσιο δράσης του Hyogo 2005-2015: οικοδομώντας την 
προσαρμοστικότητα των εθνών και των κοινοτήτων σε καταστροφές, το οποίο εγκρίθηκε 
στις 22 Ιανουαρίου 2005 στο Kobe, Hyogo6,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα που υπεγράφη στις 5 Ιουνίου
1992, στο Ρίο ντε Τζανέιρο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 196 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ)·

 έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη θα πρέπει να αποτελεί ένα όλο και σημαντικότερο
στάδιο του κύκλου διαχείρισης καταστροφών, αποκτώντας αυξανόμενη κοινωνική 
σημασία,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι παράγοντες όπως η εντατική χρήση της γης, η άναρχη
βιομηχανική και πολεοδομική ανάπτυξη, η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η ερημοποίηση, η 
συχνότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, μεταξύ άλλων, καθιστούν τα κράτη 

                                               
1 ΕΕ L 71 της 10.3.2007, σ. 9
2 ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13.
3 ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13.
4 ΕΕ L 288 της 6.11.2007, σ. 27.
5 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40
6 A/CONF.206/6



PR\806220EL.doc 5/9 PE439.259v01-00

EL

μέλη, και ειδικότερα τις περιφέρειες σύγκλισης, πιο ευάλωτα στις καταστροφές, τόσο τις 
φυσικές όσο και τις ανθρωπογενείς,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστροφές οφείλονται γενικώς σε πολλά αίτια και δεν
προκαλούνται πάντα αποκλειστικά από ακραία φυσικά φαινόμενα αλλά συχνά 
εντείνονται από μια μη ικανοποιητική σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη και συνεπής προσέγγιση για την πρόληψη 
των καταστροφών θα πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα συνεργασίας μεταξύ 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισορροπημένη εδαφική κάλυψη και η οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση, καθώς και η ενίσχυση της συνοχής στην 
ΕΕ, αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για την πρόληψη των καταστροφών,

1. τονίζει ότι ο πρωταρχικός στόχος της πρόληψης καταστροφών είναι η προστασία της 
ανθρώπινης ζωής, η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων, η προστασία 
του περιβάλλοντος και των οικονομικών και κοινωνικών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών, καθώς και η προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς·

2. θεωρεί ότι, λόγω της έκτασης και/ή της διασυνοριακής φύσης που μπορεί να λάβουν οι
καταστροφές, είναι σκόπιμο και αναγκαίο να ενισχυθεί η συνεργασία τόσο σε 
περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τη συμπληρωματικότητα των 
δράσεων και την αρχή της αλληλεγγύης των κρατών μελών·

3. τονίζει τη σημασία της μείωσης των υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών
και των κρατών μελών όσον αφορά την ικανότητά τους να προστατεύσουν τον πληθυσμό 
τους, το περιβάλλον και την οικονομία, κυρίως συμβάλλοντας στη βελτίωση της 
πρόληψης στις περιφέρειες και στα κράτη μέλη που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο 
καταστροφών και έχουν πιο περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες·

4. επισημαίνει την πρόταση για τη δημιουργία ενός δικτύου που να αποτελείται από 
εκπροσώπους των διαφόρων αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών όλων των κρατών μελών,
υπογραμμίζει ότι το εν λόγω δίκτυο πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο της συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, με αρμοδιότητες όσον αφορά 
τον κύκλο διαχείρισης καταστροφών, τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη χαρτογράφηση 
και τη διαχείριση των κινδύνων· υπογραμμίζει τον ρόλο αυτού του δικτύου για την 
ανταλλαγή εμπειριών και μέτρων πρόληψης· ζητεί να εξεταστεί επίσης το ενδεχόμενο
ακρόασης των κοινωνικών οργανώσεων που παρεμβαίνουν στον τομέα αυτόν·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για
την πρόληψη καταστροφών, το οποίο θα ενισχύει και θα συντονίζει μέσα όπως η
πολιτική συνοχής, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, η περιφερειακή πολιτική, το Ταμείο 
Αλληλεγγύης και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, η πρόληψη 
να ληφθεί υπόψη στις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο μετά το 2013·

6. θεωρεί ότι τα ακόλουθα μέτρα πρόληψης, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αποτελέσουν
αντικείμενο προνομιακής στήριξης από την ΕΕ προς τα κράτη μέλη:



PE439.259v01-00 6/9 PR\806220EL.doc

EL

α) εκπόνηση και αναθεώρηση κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια των κατασκευών και
τη χρήση της γης·

β) επανόρθωση καταστάσεων οι οποίες είναι γενεσιουργοί παράγοντες κινδύνων: 
αποκατάσταση των κοιτών των ποταμών· αποκατάσταση και προστασία των 
υδρογραφικών λεκανών, των υγρών ζωνών και των συναφών οικοσυστημάτων· αύξηση 
της ικανότητας εκροής των γεφυρών και των υδραγωγών· καθαρισμός και χωροταξική 
αναδιάταξη των δασών· παρεμβάσεις για την προστασία και την προάσπιση των 
παράκτιων ζωνών·

γ) προστασία/ανάπλαση των κατοικημένων περιοχών, κυρίως των αστικών, που είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτες σε ορισμένα είδη καταστροφών, με τη συμμετοχή των κατοίκων·

δ) συντήρηση και παρακολούθηση της ασφάλειας υφιστάμενων μεγάλων υποδομών, με 
έμφαση στα φράγματα, τους αγωγούς καυσίμων, τις οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες·

7. τονίζει τη σημασία της δημόσιας έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) για την πρόληψη και τη 
διαχείριση καταστροφών και ζητεί την ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας 
μεταξύ των φορέων Ε&Α των κρατών μελών, ειδικότερα εκείνων που αντιμετωπίζουν 
παρόμοιους κινδύνους· ζητεί την ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης 
στα κράτη μέλη και την εδραίωση και ενίσχυση των υφιστάμενων δεσμών μεταξύ των 
διαφόρων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης· συνιστά στην Επιτροπή να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις ανάγκες αυτές και την επαρκή χρηματοδότησή τους·

8. τονίζει τη σημασία της εξέτασης μέτρων προσαρμογής, αγροτικών και αστικών, ενόψει 
της συχνότερης εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων·

9. επαναλαμβάνει τη σημασία της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την 
Ξηρασία, ως κέντρου γνώσης, παρακολούθησης και ελέγχου των επιπτώσεων της 
ξηρασίας·

10. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια συγκεκριμένη
πρωτοβουλία στον τομέα της προστασίας των δασών και της πρόληψης των πυρκαγιών·
θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα σχέδια δάσωσης/αναδάσωσης, κατά προτίμηση 
στα αυτόχθονα είδη και στα μεικτά δάση, προς όφελος της βιοποικιλότητας και για 
περισσότερη αντοχή στις πυρκαγιές, τις καταιγίδες και τα παράσιτα·

11. καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη δυνατότητα βελτίωσης της ενσωμάτωσης της
πρόληψης καταστροφών στον εθνικό επιχειρησιακό προγραμματισμό των
χρηματοδοτήσεων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις ανάγκες αναδιαμόρφωσης 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στον εν λόγω 
τομέα·

12. υποστηρίζει την ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού του Ταμείου Αλληλεγγύης, 
προσαρμόζοντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας στα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας και 
καταστροφής, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στους παραγωγικούς τομείς και στις πλέον 
ευάλωτες περιοχές και πληθυσμούς και καθιστώντας δυνατή την πιο ευέλικτη και 
έγκαιρη κινητοποίηση του Ταμείου·

13. υπογραμμίζει ότι πρέπει να αναγνωριστούν και να ληφθούν δεόντως υπόψη τα 
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χαρακτηριστικά και οι φυσικοί περιορισμοί των αραιοκατοικημένων περιοχών και των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών·

14. συνιστά μια πιο ολοκληρωμένη ένταξη των ζητημάτων που αφορούν την πρόληψη 
καταστροφών στην αναθεώρηση της οδηγίας ΕΠΕ, κυρίως όσον αφορά την αξιολόγηση, 
την επικοινωνία και τη γνωστοποίηση των κινδύνων·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τα τελευταία χρόνια, τα κράτη μέλη της ΕΕ υπέστησαν πολυάριθμες καταστροφές. 
Ενδεικτικά, επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι ετών ύπαρξης του Ταμείου
Αλληλεγγύης της ΕΕ, η Επιτροπή έλαβε 62 αιτήματα για οικονομική ενίσχυση από 21 
διαφορετικές χώρες1. Εξ αυτών, περίπου το ένα τρίτο εμπίπτει στην κατηγορία «μειζόνων 
καταστροφών», ενώ υπήρξαν και άλλες καταστροφές για τις οποίες δεν υπεβλήθησαν
αιτήματα για την κινητοποίηση του Ταμείου, παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις που είχαν 
στους πληγέντες πληθυσμούς, στο περιβάλλον και στην οικονομία, ήταν σημαντικές και, σε 
πολλές περιπτώσεις, μεγάλης διάρκειας.
Ο υπολογισμός των ζημιών είναι σχεδόν πάντα δύσκολος, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η 
απώλεια ανθρώπινων ζωών. Σε κάθε περίπτωση, το οικονομικό και κοινωνικό κόστος των 
καταστροφών είναι πολύ σημαντικό.
Ως εκ τούτου, η πρόληψη πρέπει να αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη κοινωνική σημασία,
αποτελώντας ένα όλο και σημαντικότερο στάδιο του κύκλου διαχείρισης καταστροφών.
Παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη αποτελούν τους πρώτους και πρωταρχικούς υπευθύνους
για την προστασία των πολιτών τους και για την πρόληψη καταστροφών, υπάρχει κάθε λόγος
για μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης, για καλύτερο συντονισμό των 
προσπαθειών και για ενίσχυση της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας βοήθειας.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, προτείνεται η συνεργασία μεταξύ των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, με αρμοδιότητες στον κύκλο διαχείρισης καταστροφών, 
στη χωροταξία και στη χαρτογράφηση και διαχείριση κινδύνων. Φαίνεται επιθυμητή η
δημιουργία ενός δικτύου που να αποτελεί ένα φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών και
μέτρων πρόληψης, στο οποίο να μπορούν επιπλέον να συμμετάσχουν, με κάποιον τρόπο, οι 
κοινωνικές οργανώσεις που παρεμβαίνουν στον εν λόγω τομέα. Υπογραμμίζεται η σημασία
του ρόλου των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην παροχή της λεπτομερούς γνώσης
των τοπικών χαρακτηριστικών και συνθηκών.

Η εμφάνιση και η έκταση των καταστροφών οφείλονται σε πλήθος παραγόντων που συχνά
εντείνονται από πολιτικές που δημιουργούν μια μη ικανοποιητική σχέση ανάμεσα στον 
άνθρωπο και στο φυσικό περιβάλλον. Παράγοντες όπως η εντατική χρήση της γης, η άναρχη
βιομηχανική και πολεοδομική ανάπτυξη, η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η ερημοποίηση, η 
συχνότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, μεταξύ άλλων, καθιστούν τα κράτη 
μέλη πιο ευάλωτα στις καταστροφές, τόσο τις φυσικές όσο και τις ανθρωπογενείς. Η
ευπάθεια αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη στην περίπτωση των περιφερειών σύγκλισης. Εξ ου
και η σημασία της αντιμετώπισης της πρόληψης με μια οριζόντια προσέγγιση, 
ενσωματώνοντάς την στις συναφείς τομεακές πολιτικές για την προώθηση μιας
ισορροπημένης εδαφικής κάλυψης και μιας συνεκτικής οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης, σε αρμονία με τη φύση. Εξάλλου, είναι σαφές ότι ορισμένες από αυτές τις
τομεακές πολιτικές (π.χ. η ΚΓΠ) οδήγησαν σε αυξημένη έκθεση ορισμένων περιοχών και των 
πληθυσμών τους στον κίνδυνο, γεγονός που καθιστά σημαντική τη διόρθωσή τους.
Σημειώνεται, επίσης, ότι οι καταστροφές τείνουν να επηρεάζουν περισσότερο αυτούς που
διαθέτουν λιγότερους πόρους για την προστασία των ίδιων, των οικογενειών τους και των 
περιουσιών τους.

Κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η δημιουργία, σε επίπεδο ΕΕ, ενός κατάλληλου 
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δημοσιονομικού πλαισίου για την πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, 
που να ενισχύει και να συντονίζει τα υφιστάμενα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
της πολιτικής συνοχής, της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, 
μεταξύ άλλων. Η χρηματοδότηση από την ΕΕ θα πρέπει να εστιάζει σε ένα σύνολο μέτρων
πρόληψης που θα πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, με στόχο, σε γενικές γραμμές, 
την επανόρθωση καταστάσεων οι οποίες είναι γενεσιουργοί παράγοντες κινδύνων, την 
προστασία κατοικημένων περιοχών, την παρακολούθηση της ασφάλειας των μεγάλων 
υποδομών και την εκπόνηση/αναθεώρηση κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια των
κατασκευών και τη χρήση της γης.
Επιπλέον, θεωρείται αναγκαία η καλύτερη ενσωμάτωση της πρόληψης καταστροφών στον
εθνικό επιχειρησιακό προγραμματισμό των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ, ενώ η Επιτροπή 
οφείλει να στηρίξει τις ανάγκες αναδιαμόρφωσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 
κρατών μελών στον εν λόγω τομέα. Πρέπει να αναγνωριστούν και να ληφθούν δεόντως
υπόψη τα χαρακτηριστικά και οι φυσικοί περιορισμοί των αραιοκατοικημένων περιοχών και 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών.
Η ανάπτυξη από τα κράτη μέλη της ικανότητας έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), στον τομέα 
της πρόληψης και διαχείρισης καταστροφών, έχει θεμελιώδη σημασία. Αποτελεί επίσης ένα
πεδίο για την ενδεχόμενη και επιθυμητή ανάπτυξη του συντονισμού και της συνεργασίας
μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως εκείνων που αντιμετωπίζουν παρόμοιους κινδύνους. 
Συνιστάται να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η εν λόγω ανάγκη και η επαρκής χρηματοδότησή 
της. Επιπλέον, σε αυτόν τον τομέα, θεωρείται σημαντική, αφενός, η ενίσχυση των
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης των κρατών μελών και η δημιουργία και η ενίσχυση
των υφιστάμενων δεσμών μεταξύ των διαφόρων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και,
αφετέρου, η μελέτη και η ανάπτυξη μέτρων προσαρμογής, τόσο σε αγροτικό όσο και σε
αστικό επίπεδο, ενόψει της συχνότερης εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων.

Μια κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη των καταστροφών θα πρέπει να έχει ως κεντρικό
μέλημα τη μείωση των υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών στον εν λόγω τομέα, κυρίως συμπεριλαμβανόμενης της βοήθειας για τη βελτίωση της 
πρόληψης στις περιφέρειες και στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν μεγάλο βαθμό 
επικινδυνότητας και διαθέτουν πιο περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.
Εφιστάται η προσοχή σε ορισμένα είδη φυσικών καταστροφών που παρουσιάζουν το 
ενδεχόμενο να επαναληφθούν, ιδιαίτερα σε περιφέρειες σύγκλισης· ως εκ τούτου, 
προτείνεται, σε συνέχεια των προηγούμενων ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Ξηρασία, καθώς και η ανάληψη 
δράσης στον τομέα της προστασίας των δασών και της πρόληψης των πυρκαγιών.


