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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη των φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών· υπενθυμίζει ότι οι φυσικές και ανθρωπογενείς 
καταστροφές πλήττουν όλα τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες και ότι σε αυτές 
συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων κινδύνων, οι πλημμύρες, οι θύελλες, η ξηρασία, οι 
σεισμοί, οι δασικές πυρκαγιές, οι ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες, οι εκρήξεις 
ηφαιστείων, οι χιονοστιβάδες, οι κατολισθήσεις, τα τεχνολογικά και βιομηχανικά 
ατυχήματα·

2. υπογραμμίζει ότι οι καταστροφές, αν και μπορεί να έχουν πολλές αιτίες, δεν αποδίδονται 
πάντοτε αποκλειστικά σε ακραία φυσικά φαινόμενα, αλλά ότι συχνά αυξάνεται η
πιθανότητα πρόκλησής τους λόγω της στρεβλής σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό του 
περιβάλλον και εξαιτίας των τεχνολογικών και βιομηχανικών ατυχημάτων τα οποία
μπορεί να προκαλέσουν την αποδέσμευση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών ή 
πυρηνικών (ΧΒΡΠ) παραγόντων με τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία, στις καλλιέργειες, 
στις υποδομές και στην κτηνοτροφία·

3. στηρίζει τα βασικά στοιχεία της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει, 
ωστόσο, τη λύπη της για το γεγονός ότι οι προγενέστερες προτάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου δεν έχουν ως σήμερα υλοποιηθεί πλήρως, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο 
στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής της Ένωσης για την πρόληψη των 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών·

4. πιστεύει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη των φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών πρέπει να αποτελέσει έναυσμα για συζητήσεις σχετικά με 
τις πολιτικές ανάμεσα στα όργανα της ΕΕ και τους διάφορους εμπλεκόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ και άλλων μελών της κοινωνίας των πολιτών·

5. προτείνει, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της νέας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης και της κατάρτισης του χρηματοδοτικού πλαισίου 2014-2020, να συμπεριληφθεί 
στις προτεραιότητες για μια συνεκτική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας η 
προσέγγιση της Ένωσης σχετικά με τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένου ενός σωστού μηχανισμού για τη χορήγηση ανθρωπιστικής 
βοήθειας σε εποχές κρίσεων τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες·

6. υπογραμμίζει τη σημασία της νέας ρήτρας αλληλεγγύης που αναφέρεται στο άρθρο 222 
της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διασφαλίζονται 
οι προσπάθειες αρωγής με όλα τα μέσα και ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των 
κρατών μελών σε περίπτωση φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής·

7. υπογραμμίζει, ως προς αυτό, τη σημασία της συμμετοχής της μόνιμης επιτροπής όσον 
αφορά την επιχειρησιακή συνεργασία για την εσωτερική ασφάλεια όπως αναφέρεται στο 
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άρθρο 71 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως ορίζεται 
στην απόφαση του Συμβουλίου 2010/131/ της 25ης Φεβρουαρίου 2010 για τη σύσταση 
της μόνιμης επιτροπής όσον αφορά την επιχειρησιακή συνεργασία για την εσωτερική 
ασφάλεια1· επισύρει, ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός ότι η μόνιμη επιτροπή όσον 
αφορά την επιχειρησιακή συνεργασία για την εσωτερική ασφάλεια δεν είναι νομοθετικό 
σώμα και δεν πρέπει να έχει νομοθετικά ή οιονεί νομοθετικά προνόμια· εκφράζει βαθιά 
ανησυχία για την έλλειψη εποπτείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια να 
ενημερώνονται όπως πρέπει και οφείλουν για τις δραστηριότητες της μόνιμης επιτροπής
όσον αφορά την επιχειρησιακή συνεργασία για την εσωτερική ασφάλεια, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αναγκαία δημοκρατική εποπτεία·

8. διατείνεται ότι η μόνιμη επιτροπή όσον αφορά την επιχειρησιακή συνεργασία για την 
εσωτερική ασφάλεια πρέπει να παρέχει διαλειτουργική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις 
(ετοιμότητα, αντίδραση και αποκατάσταση) κινητοποίησης των μέσων σε σχέση με τις 
φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και ότι το επιχειρησιακό της πλαίσιο πρέπει να 
αντανακλά το σύνολο των τομέων τους οποίους πρέπει να καλύπτει (αστυνομική και 
τελωνειακή συνεργασία, εξωτερικά σύνορα, εσωτερική ασφάλεια και καταστροφές) 
σύμφωνα με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ·

9. τονίζει ότι η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης πρέπει να αποτελεί γνώρισμα της
παροχής βοήθειας· επισημαίνει ότι η βοήθεια πρέπει να χορηγείται με βάση την ανάγκη
χωρίς διακρίσεις που απορρέουν από τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη 
θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες απόψεις, την εθνική ή κοινωνική προέλευση, την 
περιουσία, την καταγωγή ή άλλο χαρακτηριστικό των αποδεκτών·

10. υπενθυμίζει ότι σε καταστάσεις καταστροφής και έκτακτης ανάγκης βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα τίθενται σε κίνδυνο· ζητεί την αποτελεσματική παρακολούθηση της 
προσπάθειας αρωγής ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς προληπτικών δράσεων σε σχέση με τη 
φυσική και σεξουαλική βία, την ψυχολογική κακοποίηση, την εμπορία ανθρώπων, τη 
βίαιη μετανάστευση και την εγκληματική συμπεριφορά·

11. υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες βρίσκονται συχνά περισσότερο εκτεθειμένες μετά από 
φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, καθώς η επιβίωσή τους εξαρτάται περισσότερο,
σε σύγκριση με τους άνδρες, από φυσικούς πόρους οι οποίοι απειλούνται από κινδύνους· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να εγκρίνει στρατηγικές ευαισθητοποιημένες ως προς τη 
διάσταση του φύλου ώστε να αντιδρά στις ανάγκες ανθρώπινης ασφάλειας και στις
περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές κρίσεις που προκαλούνται από φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές·

12. τονίζει ότι οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές μπορούν να προξενήσουν σοβαρές 
ζημίες σε κρίσιμες υποδομές όπως οι στοιχειώδεις παροχές οι επικοινωνίες και οι 
μεταφορές· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ορίσει σαφείς προτεραιότητες για τη βοήθεια σε 
χώρες που έχουν πληγεί από καταστροφές, όπως η στέγη και η εκπόνηση τοπογραφικών 
σχεδίων ή η παροχή επαρκούς και ασφαλούς νερού και εγκαταστάσεων υγιεινής·

                                               
1 ΕΕ L 52, 3.3.2010, σ. 50.
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13. τονίζει ότι μια αποτελεσματική επιχείρηση πολιτικής προστασίας στηρίζεται σε 
συγκεκριμένες βασικές παραμέτρους όπως η πρόληψη, η ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή 
όλων, η ετοιμότητα, η αντίδραση, οι μηχανισμοί αποκατάστασης και ανασυγκρότησης·

14. επισύρει την προσοχή στη δημιουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και 
δυνάμεων ταχείας αντίδρασης που πρέπει να συνοδεύονται από προγράμματα κατάρτισης 
και έργα για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης·

15. στηρίζει τη δημιουργία ενός «παρατηρητηρίου καταστροφών» στους κόλπους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια πλήρης συλλογή 
δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και το κόστος των καταστροφών 
η οποία θα διατίθεται σε επίπεδο ΕΕ, έτσι ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να 
συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητές τους σε επίπεδο πολιτικής 
προστασίας και ιατρικών πόρων·

16. θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός οριζόντιος μηχανισμός συντονισμού ώστε να 
διασφαλίζεται η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών·

17. επισημαίνει ότι η πρόσβαση στην περίθαλψη αποτελεί στοιχείο κρίσιμης σημασίας 
αμέσως μετά από μια καταστροφή· διατείνεται ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
επείγουσα ιατρική και χειρουργική περίθαλψη για τους τραυματισμένους επιζώντες, στη 
μείωση του κινδύνου από τις μεταδιδόμενες νόσους, στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
ανθρώπων που έχουν σημαδευτεί από σημαντικές απώλειες, έχουν υποστεί ψυχικά 
τραύματα και ζουν υπό δυσχερείς κοινωνικές συνθήκες και συνθήκες διαβίωσης, καθώς 
και στην υποστήριξη της κατάλληλης διατροφής και της διαχείρισης του υποσιτισμού
νεογνών και νηπίων·

18. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι σημαντικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί της ΕΕ, 
όπως το χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας, έχουν έλλειψη πόρων και, ως εξ 
αυτού, δεν μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στον τομέα της πρόληψης· εκφράζει τη
σθεναρή πεποίθηση ότι, με δεδομένη την αύξηση στη συχνότητα και στο μέγεθος των 
καταστροφών, οι δυνατότητες χρηματοδότησης για δράσεις εντός της ΕΕ και σε τρίτες 
χώρες πρέπει να επεκταθούν αμέσως χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες·

19. προτείνει τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού μέσου πρόληψης καταστροφών το οποίο 
θα λειτουργεί συμπληρωματικά στις εθνικές προσπάθειες για την προστασία, πρωτίστως 
των ανθρώπων, αλλά και του περιβάλλοντος και της περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περίπτωση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών·

20. υποστηρίζει ότι η συνεργασία μετά από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές ενέχει 
καθαρή πρόσθετη αξία· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ να 
αναπτύξουν ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης καταστροφών και μια 
ολιστική προσέγγιση με στόχο την πιο αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης 
καταστροφών από την ΕΕ·

21. επισημαίνει τη σημασία του να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και δημοκρατική 
επίβλεψη των δραστηριοτήτων ασφάλειας· υπογραμμίζει την αυξημένη εμπλοκή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ανάπτυξη των πολιτικών ασφάλειας μετά την έναρξη 
ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, γεγονός που ανάγει σε ουσιαστικό στοιχείο την
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αποτελεσματική διαβούλευση σε όλα τα στάδια·

22. επισύρει την προσοχή στην πρόληψη και αναμονή των φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών και στην άμβλυνση των πιθανών επιπτώσεών τους με στόχο την υιοθέτηση 
μιας στρατηγικής η οποία θα θεμελιώνεται σε μια προσέγγιση βασισμένη στην πρόληψη 
και στην πληροφόρηση· προς τούτο, είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι η εθνική 
νομοθεσία των κρατών μελών είναι σύμφωνη με τους βασικούς κανόνες ασφάλειας που 
πρέπει να τηρούνται, π.χ., στον τομέα των κατασκευών.


