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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την "Αναβάθμιση της ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των καταστροφών: ο 
ρόλος της πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας"
(2011/2023 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 196 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) το οποίο ορίζει ότι "Η Ένωση ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών προκειμένου να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των συστημάτων πρόληψης 
των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών και προστασίας από αυτές",

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 26ης Οκτωβρίου 2010 της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Αναβάθμιση της ευρωπαϊκής 
αντιμετώπισης των καταστροφών: ο ρόλος της πολιτικής προστασίας και της 
ανθρωπιστικής βοήθειας" (COM(2010)0600),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 5ης Μαρτίου 2008 της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης 
στην αντιμετώπιση καταστροφών (COM(2008)0130),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Michel Barnier "For a European civil protection force: 
Europe Aid", που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2006,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010 στα οποία 
εκφράζεται ικανοποίηση για τους στόχους που περιγράφονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 2010, οι οποίοι αποσκοπούν σε μια περισσότερο 
προβλέψιμη, αποτελεσματική, αποδοτική, συνεκτική και εμφανή ευρωπαϊκή 
αντιμετώπιση των καταστροφών,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2007 στα οποία 
καλείται η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τον μηχανισμό πολιτικής
προστασίας της Κοινότητας και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2007/162/EΚ, Eυρατόμ, της 5ης Μαρτίου 
2007, για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας1 και την απόφαση 
του Συμβουλίου 2007/779/EΚ, της 8ης Νοεμβρίου 2007, περί δημιουργίας κοινοτικού 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας (αναδιατύπωση)2,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη συγκρότηση 
ενωσιακού μηχανισμού ταχείας αντίδρασης3, της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με τον 
πρόσφατο σεισμό στην Αϊτή4, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τις δασικές 

                                               
1 ΕΕ L 71, 10.3.2007, σ. 9.
2 ΕΕ L 314, 1.12.2007, σ. 9.
3 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0465.
4 ΕΕ C 181Ε, 16.12.2010, σ. 5.
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πυρκαγιές το καλοκαίρι του 20091, της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αύξηση της 
ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών2 και της 4ης Σεπτεμβρίου 
2007 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές3,

– 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 Ανάπτυξης, της 
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-
0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια δραματική αύξηση στον αριθμό και στη σφοδρότητα 
των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών που πλήττουν την Ένωση και τους πολίτες 
της, καθώς και άλλες χώρες και περιοχές ανά τον κόσμο, όπως καταδείχθηκε τραγικά από 
την πρόσφατη σφοδρή καταστροφή στην Ιαπωνία η οποία επλήγη από έναν συνδυασμό 
σεισμού, τσουνάμι και πυρηνικής καταστροφής με μια αντίστοιχη αύξηση στην απώλεια 
ζωής και στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ζημία και ζημία στην 
πολιτιστική κληρονομιά,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες τραγωδίες, κυρίως ο σεισμός της Αϊτής και οι 
πλημμύρες του Πακιστάν, έχουν καταδείξει ότι τα κύρια εργαλεία που διαθέτει η ΕΕ για 
την αντιμετώπιση καταστροφών (ανθρωπιστική βοήθεια και ο μηχανισμός πολιτικής 
προστασίας της ΕΕ) αποδείχθηκαν ότι λειτουργούν σωστά για το σκοπό για τον οποίο 
είχαν σχεδιασθεί και δεδομένων των περιστάσεων, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη 
συνεκτικότητα και την προβολή της βοήθειας της ΕΕ στο σύνολό της,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες ρυθμίσεις με τη συμμετοχή προκαθορισμένων πόρων 
των κρατών μελών και πόρων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ δοκιμάσθηκαν επιτυχώς 
μέσω πιλοτικών δράσεων που ξεκίνησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο4,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα καλέσει την 
Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για τη δημιουργία μιας δύναμης πολιτικής 
προστασίας της ΕΕ, όπως περιγράφεται στην έκθεση Barnier του 2006, με πλήρη 
σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας και, τοιουτοτρόπως, συμπληρώνοντας τις 
προσπάθειες των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 196 της ΣΛΕΕ,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας ο άμεσος συντονισμός, η συνεκτικότητα 
και η επικοινωνία εντός της ΕΕ και με διεθνείς φορείς, ότι πρέπει να αποφεύγονται οι 
διπλές προσπάθειες και οι επικαλύψεις και ότι ο σωστός τύπος βοήθειας πρέπει να φθάνει 
γρήγορα στους θιγόμενους πληθυσμούς,

                                               
1 ΕΕ C 76E, 19.8.2010, σελ. 1.
2 ΕΕ C 286E, 27.11.2009, σ.15.
3 ΕΕ C 181Ε της 24.7.2008, σ. 55.
4 Κυρίως το πιλοτικό σχέδιο για την επιτάχυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για την καταπολέμηση 
δασικών πυρκαγιών (2008) και η προπαρασκευαστική δράση για την ικανότητα ταχείας αντιμετώπισης εκ 
μέρους της ΕΕ (2008-2010).
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ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός συντονισμός πρέπει να εξασφαλίζεται σε επίπεδο ΕΕ
λόγω των αντίστοιχων θεσμικών ρόλων χωρίς να παρεμποδίζονται ή να επιβραδύνονται οι 
επιχειρήσεις αντιμετώπισης των καταστροφών και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα 
πρέπει να βασιστεί στους υφιστάμενους μηχανισμούς χωρίς τη δημιουργία νέων δομών· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο επιχειρησιακός και πολιτικός συντονισμός της 
ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των καταστροφών πρέπει να διατηρήσει την αυτονομία του,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για όλους τους κινδύνους που θα 
συνδέει την πρόληψη καταστροφών (συμπεριλαμβανομένων της άμβλυνσης και της 
μείωσης κινδύνων), την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση και αποκατάσταση αποτελεί την 
πλέον αποτελεσματική στρατηγική για την αντιμετώπιση των καταστροφών,

1. εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Αναβάθμιση της ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των 
καταστροφών: ο ρόλος της πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας" και 
τους στόχους της· τονίζει ότι οι προτάσεις που εκτίθενται στην ανακοίνωση θα πρέπει να 
εξετασθούν περαιτέρω ώστε να πληρούν τις προσδοκίες για μια αυξημένη, 
αποτελεσματική, αποδοτική από άποψη κόστους και εμφανή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να απλοποιηθεί η λειτουργία της παρούσας ευρωπαϊκής 
αντιμετώπισης των καταστροφών και να υπάρξει βέλτιστη χρησιμοποίηση των 
διαθέσιμων πόρων προς το κοινό όφελος, ενθαρρύνοντας παράλληλα όλα τα κράτη μέλη 
να συμβάλλουν και τοιουτοτρόπως να είναι εγγυημένη η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη·

3. υποστηρίζει την ανάγκη για μια ποιοτική μεταστροφή από τον σημερινό ad hoc 
συντονισμό σε ένα προβλέψιμο και εκ των προτέρων προγραμματισμένο σύστημα εντός 
του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ με βάση προκαθορισμένους πόρους 
διαθέσιμους για άμεση ανάπτυξη στις επιχειρήσεις της ΕΕ αρωγής σε καταστροφές·

4. καλεί για μια ακόμη φορά την Επιτροπή να εισηγηθεί προτάσεις το συντομότερο δυνατό 
για τη συγκρότηση μιας δύναμης πολιτικής προστασίας της ΕΕ βασισμένης στο 
μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ και για την παροχή δυνατότητας στην Ένωση να 
συγκεντρώσει τους αναγκαίους πόρους για την παροχή άμεσης βοήθειας αρωγής προς τα 
θύματα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

5. συμφωνεί ότι η ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των καταστροφών θα πρέπει να βασίζεται 
αφενός σε μια ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
μέσω της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας με βάση 
προκαθορισμένους και κατά συνέπεια προβλέψιμους πόρους έκτακτης ανάγκης των 
κρατών μελών και αφετέρου σε ένα ευρωπαϊκό κέντρο αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης ως τους ακρογωνιαίους λίθους μιας τέτοιας στρατηγικής όπως 
περιγράφεται στην ανακοίνωση της 26ης Οκτωβρίου 2010· υπογραμμίζει ότι αυτές οι 
εξελίξεις θα πρέπει να ακολουθούν μια προσέγγιση που περιλαμβάνει όλους τους 
κινδύνους, συγκεντρώνοντας όλους τους σχετικούς φορείς για από κοινού δράση, και θα 
πρέπει να αξιοποιούν συνεργίες μεταξύ των διαφόρων υφιστάμενων εργαλείων και 
μέσων·

6. επαναβεβαιώνει την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας όσον αφορά την ικανότητα 



PE462.621v01-00 6/10 PR\862509EL.doc

EL

των κρατών μελών να χρησιμοποιούν τους δικούς τους πόρους, ειδικότερα σε οιαδήποτε 
περίπτωση συγκρουόμενων εθνικών αναγκών·

Ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

7. θεωρεί ότι η συγκέντρωση προκαθορισμένων πόρων που διατίθενται σε εθελούσια βάση 
για επεμβάσεις της ΕΕ για την αρωγή σε καταστροφές, τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ένωσης, θα αποτελέσει τον πυρήνα της ικανότητας αρωγής της ΕΕ που θα μπορούσε να 
συμπληρώνεται από πρόσθετες ad hoc προσφορές από τα κράτη μέλη· συνιστά τον 
σχεδιασμό ενός συστήματος κινήτρων προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να δεσμεύουν επαρκείς ικανότητες στην εθελούσια συγκέντρωση πόρων 
χωρίς αύξηση των συνολικών δαπανών των κρατών μελών·

8. θεωρεί ότι οι χρηματοδοτούμενοι από την ΕΕ πόροι τους οποίους διαχειρίζονται τα κράτη 
μέλη θα πρέπει περαιτέρω να συμπληρώνουν τους πόρους των κρατών μελών που 
διατίθενται για τις επιχειρήσεις αρωγής· σημειώνει ότι αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε 
πρότυπα που αναπτύσσονται μέσω πιλοτικών δράσεων οι οποίες δοκιμάσθηκαν επιτυχώς 
σε πρόσφατες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αφενός εντός και αφετέρου εκτός της 
Ευρώπης·

9. καλεί την Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη, να προσδιορίσει τις υφιστάμενες ελλείψεις 
στην ικανότητα· η δημιουργία πόρων σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να μελετηθεί, 
αποφεύγοντας οιαδήποτε μορφή ανταγωνισμού και/ή επικάλυψης με εθνικούς πόρους, 
προκειμένου να καλυφθούν υφιστάμενες ελλείψεις ικανότητας στις περιπτώσεις όπου θα 
είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές εξοικονομήσεις για την ΕΕ στο σύνολό της ή θα 
παρείχαν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πόρους οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι για κράτη 
μέλη που δρουν μόνα, προσφέροντας κατ' αυτό τον τρόπο ένα καλό πρότυπο για 
κατανομή των βαρών·

10. θεωρεί τον εκ των προτέρων προγραμματισμό και την προετοιμασία επιχειρήσεων με την 
ανάπτυξη σεναρίων αναφοράς, τη χαρτογράφηση πόρων των κρατών μελών που θα 
μπορούσαν να διατεθούν για ανάπτυξη σε επιχειρήσεις της ΕΕ για αρωγή σε καταστροφές 
και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης ως κύρια στοιχεία για μια ενισχυμένη αντιμετώπιση των 
καταστροφών εκ μέρους της ΕΕ και αναγκαία για ταχεία ανάπτυξη και άμεση κατάλληλη 
αντιμετώπιση σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν άμεσα αυτά τα μέτρα και με την επιφύλαξη άλλων δράσεων·

Ευρωπαϊκό κέντρο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

11. εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση της Επιτροπής να συγχωνεύσει τις αίθουσες 
διαχείρισης κρίσεων του Κέντρου Παρακολούθησης και Πληροφόρησης (ΚΠΠ) και της 
ECHO με σκοπό τη δημιουργία ενός πραγματικού κέντρου αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης που θα λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την 
εβδομάδα ως πλατφόρμα σχεδιασμού και επιχειρησιακού συντονισμού ως ένα βήμα προς 
τη σωστή κατεύθυνση· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το κέντρο ώστε να μπορέσει να 
λειτουργήσει ως ο κεντρικός φορέας για ταχύ και αποτελεσματικό συντονισμό όλης της 
ευρωπαϊκής βοήθειας σε είδος καθώς και των χρηματοδοτικών συνεισφορών 
ανθρωπιστικής βοήθειας· πιστεύει ότι θα πρέπει να λειτουργεί ως ενιαίο μητρώο 
καταγραφής αιτημάτων βοήθειας που σχετίζονται με όλους τους τύπους φυσικών και 
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ανθρωπογενών καταστροφών προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα για μια συνεκτική 
αντιμετώπιση εκ μέρους της ΕΕ·

12. ζητεί μια αποτελεσματική συγχώνευση των αιθουσών διαχείρισης κρίσεων της ECHO και 
του Κέντρου Παρακολούθησης και Πληροφοριών (ΚΠΠ) και από χρηματοοικονομικής 
πλευράς· 

13. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τις δράσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 
απλοποιώντας και βελτιστοποιώντας την υφιστάμενη καθολική υπηρεσία και τον αριθμό
έκτακτης ανάγκης 112·

14. επιμένει στο ότι οι αποφάσεις για την ανάπτυξη πόρων από τους συγκεντρωμένους 
πόρους πρέπει να γίνεται γρήγορα από το κέντρο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης μαζί με τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλίζεται άμεση και
αποτελεσματική βοήθεια στα θύματα και να αποφεύγονται καθυστερήσεις, επαναλήψεις 
και επικαλύψεις·

15. ζητεί πολιτικό συντονισμό λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους θεσμικούς ρόλους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου Εξωτερικών Υποθέσεων και 
Πολιτικής Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) που 
είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές πτυχές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας, χωρίς να παρεμποδίζονται ή να επιβραδύνονται οι επιχειρήσεις αρωγής· 
καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εκπονήσουν ρυθμίσεις εργασίας όσον 
αφορά το συντονισμό ζητημάτων που αφορούν την αντιμετώπιση καταστροφών εκ 
μέρους της ΕΕ·

Υλικοτεχνική υποστήριξη και μεταφορές

16. ζητεί επιμερισμένες, αποτελεσματικές ρυθμίσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης, 
συμπεριλαμβανομένων κυρίως των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ γενικών ομάδων 
τεχνικής βοήθειας και στήριξης (TAST) που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τυχόν 
υπαλλήλους και ομάδες της ΕΕ ή των κρατών μελών που βρίσκονται επιτόπου, κυρίως σε 
περιπτώσεις που έχουν καταρρεύσει οι τοπικές υποδομές·

17. ζητεί βελτιωμένες, ενισχυμένες, περισσότερο οικονομικά αποτελεσματικές και καλά 
συντονισμένες μεταφορές για όλη τη βοήθεια σε είδος σε τοποθεσίες καταστροφών, ιδίως 
μέσω εκσυγχρονισμένων απλοποιημένων διαδικασιών, ενός αυξημένου ποσοστού 
συγχρηματοδότησης και της θέσπισης νέων τρόπων δυνατότητας πρόσβασης σε 
πρόσθετες μεταφορικές δυνατότητες, πιθανώς μέσω συμβάσεων πλαισίων· 

Επικοινωνία, προβολή, κατάρτιση, έρευνα 

18. ζητεί μια συνολική στρατηγική επικοινωνίας, με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών, η οποία θα βελτιώσει τη συνολική προβολή των 
ευρωπαϊκών δράσεων·

19. ζητεί τακτική κατάρτιση για όλους τους εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στην αύξηση 
της διαλειτουργικότητας των διαφορετικών πόρων, καθώς και περαιτέρω έρευνα και 
ανάλυση των πιθανών ή εντοπισμένων ελλείψεων·
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20. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει φιλόδοξες νομοθετικές προτάσεις για αυτό το σκοπό 
το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως το τέλος του 2011·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ζούμε σε μια εποχή όπου συμβαίνουν διαρκώς και περισσότερες καταστροφές. Πέρυσι η
Ευρώπη χρειάσθηκε να αντιμετωπίσει μια σειρά πολύ σφοδρών καταστροφών, 
συμπεριλαμβανομένων έντονων και ευρείας κλίμακας πλημμυρών, ισχυρών καταιγίδων και  
δασικών πυρκαγιών, χωρίς να αναφέρουμε το σύννεφο στάχτης μετά την έκρηξη του 
ηφαιστείου Eyjafjallajökull στην Ισλανδία. Εκτός Ευρώπης επίσης συνέβησαν ορισμένες 
πολύ σφοδρές καταστροφές, προκαλώντας έναν τεράστιο αριθμό θυμάτων και τεράστιες 
ζημίες, κυρίως ο σεισμός στην Αϊτή και οι πλημμύρες στο Πακιστάν. Η πλέον καταστροφική
πετρελαιοκηλίδα που εμφανίστηκε ποτέ συνέβη στον Κόλπο του Μεξικού μετά την έκρηξη 
στην εξέδρα άντλησης του Deepwater Horizon και το Σαχέλ επλήγη από σοβαρές ξηρασίες. 
Τώρα ο κόσμος πλήττεται από τα δραματικά συμβάντα στην Ιαπωνία, η οποία επλήγη από 
έναν συνδυασμό ισχυρού σεισμού, ενός τσουνάμι και μιας πυρηνικής καταστροφής.

Παγκοσμίως, οι σημειωθείσες καταστροφές σε έναν χρόνο έχουν πενταπλασιαστεί κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων 35 ετών και έχουν φθάσει περίπου τις 400 σήμερα. Οι καταστροφές 
που σημειώθηκαν εντός της Ευρώπης κατά τα τελευταία 20 χρόνια σκότωσαν περίπου 90.000 
άτομα, έπληξαν περισσότερα από 29 εκατομμύρια άτομα και προκάλεσαν οικονομικές 
απώλειες ύψους 211 δισ. ευρώ.

Έναντι αυτού του ιστορικού της πρόσφατης δραματικής αύξησης σε φυσικές και
ανθρωπογενείς καταστροφές τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
εισηγήτρια ζητεί μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε όλα τα στάδια του κύκλου ευρωπαϊκής 
διαχείρισης των καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, της ετοιμότητας, της 
αντιμετώπισης και της αποκατάστασης, κάνοντας ταυτόχρονα βέλτιστη χρησιμοποίηση των 
πόρων κατά τη διάρκεια εποχών λιτότητας. Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζεται από μια
συντριπτική πλειοψηφία περίπου 90% των ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι αναμένουν από την 
ΕΕ να πράξει περισσότερα για να βοηθήσει τη χώρα τους όταν πλήττεται από μια 
καταστροφή, ενώ ένας παρεμφερής αριθμός επικροτεί τις ανθρωπιστικές δράσεις της ΕΕ 
εκτός της ΕΕ. Αυτός ο στόχος εκφράζεται επίσης στη Συνθήκη της Λισσαβόνας η οποία
θεσπίζει νέες νομικές βάσεις αφενός για την πολιτική προστασία και αφετέρου για την 
ανθρωπιστική βοήθεια προκειμένου να εξασφαλισθεί μια ταχεία και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση στις καταστροφές που συμβαίνουν εντός και εκτός της ΕΕ.

Επειδή η παρούσα έκθεση εστιάζεται στην αντιμετώπιση των καταστροφών, η εισηγήτρια θα
ήθελε να υπογραμμίσει ότι η αντιμετώπιση χρειάζεται να ενισχυθεί μέσω προκαθορισμού των 
πόρων που προτίθενται να θέσουν στη διάθεση του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας σε εθελούσια βάση τα κράτη μέλη. Αυτό θα ήταν μια σημαντική κίνηση μακριά
από την τρέχουσα ad hoc αντιμετώπιση των καταστροφών, προς έναν εκ των προτέρων 
σχεδιασμό μέσω της ανάπτυξης σεναρίων αναφοράς, χαρτογράφησης των πόρων των κρατών 
μελών και σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ μιας απλοποίησης του ευρωπαϊκού μηχανισμού
πολιτικής προστασίας που θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατικός. Σ' αυτό το πλαίσιο, 
η εισηγήτρια εκφράζει ικανοποίηση για τη συγχώνευση των αιθουσών διαχείρισης κρίσεων
του ΚΠΠ και της ECHO και τη δημιουργία ενός πραγματικού κέντρου αντιμετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που θα λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες 
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την εβδομάδα το οποίο σε συμφωνία με τα κράτη μέλη θα λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με 
τους πόρους που θα αναπτυχθούν στην περίπτωση καταστροφής προκειμένου να 
εξασφαλίζεται μια άμεση και αποτελεσματική βοήθεια στα θύματα.

Προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των καταστροφών, 
η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατό πρόταση σχετικά 
με μια δύναμη πολιτικής προστασίας της ΕΕ βασισμένης στο κέντρο αντιμετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ένα άλλο σημείο ζωτικής σημασίας είναι η ανάγκη για περαιτέρω συντονισμό μεταξύ όλων
των φορέων προκειμένου να αποφευχθούν η επικάλυψη και οι διπλές προσπάθειες αφενός σε 
πολιτικό και αφετέρου σε επιχειρησιακό επίπεδο – το κάθε ένα θα πρέπει να λειτουργεί 
αυτόνομα προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η ταχεία και αποτελεσματική βοήθεια για τα 
θύματα της καταστροφής.

Τέλος, η εισηγήτρια θα ήθελε να τονίσει ότι είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να 
συμβάλουν, στο πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, στην ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των 
καταστροφών. Ένα σύστημα κινήτρων που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να δεσμεύουν
επαρκείς ικανότητες στην εθελούσια συγκέντρωση πόρων χωρίς στην πραγματικότητα να 
αυξάνουν τις συνολικές δαπάνες τους, θα μπορούσε να δώσει μια ώθηση στις προσφορές. Με
άλλα λόγια, η χρήση πόρων που διατίθενται στα κράτη μέλη θα πρέπει να γίνεται με τον 
πλέον βέλτιστο τρόπο προς το κοινό όφελος, αποφεύγοντας διπλές δομές, προσπάθειες ή 
δαπάνες.


