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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 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. καλεί την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση της ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των 
καταστροφών, να λάβει υπόψη της την ρήτρα αλληλεγγύης και τις ρυθμίσεις εφαρμογής 
της, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν επειγόντως και οι οποίες θα διασφαλίσουν μία 
αποτελεσματικότερη και πιο συνεκτική αντιμετώπιση των καταστροφών εντός και εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2. επισημαίνει ότι οι σημερινές ad hoc ρυθμίσεις συντονισμού δεν μπορούν να εγγυηθούν 
την παροχή κατάλληλης και επαρκούς συνδρομής σε περίπτωση καταστροφών και ότι 
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της 
συνοχής και της προβολής της παρεχόμενης βοήθειας στο σύνολό της· εκτιμά ότι είναι 
αναγκαία η μεταπήδηση σε ένα σύστημα μελλοντικού προγραμματισμού που θα 
συνεπάγεται την ανάπτυξη σεναρίων αναφοράς για τους κυριότερους τύπους 
καταστροφών εντός και εκτός ΕΕ, και φρονεί ότι απαιτείται ο εντοπισμός των διαθέσιμων 
και αναγκαίων πόρων και ο προσδιορισμός της επιδιωκόμενης αξιοποίησης τους· εκτιμά 
ότι εξίσου μεγάλη σημασία έχει ο προσδιορισμός των αδυναμιών στην διάθεση των 
πόρων και η αποσαφήνιση των τρόπων με τους οποίους μπορεί η ΕΕ να συμβάλει σαφώς 
στις προσπάθειες των κρατών μελών να βελτιώσουν τα επίπεδα ετοιμότητάς τους· είναι 
της άποψης ότι η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των υφισταμένων πόρων θα 
αποτρέψει τη δημιουργία επιπρόσθετου χρηματοδοτικού και διοικητικού 
γραφειοκρατικού φόρτου, ιδίως στο επίπεδο των περιφερειακών και τοπικών αρχών· 

3. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Ικανότητας 
Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για 
την εξασφάλιση μιας πιο προβλέψιμης διαθεσιμότητας βασικών πόρων των κρατών 
μελών με τη δημιουργία, μεταξύ άλλων, αποθέματος προκαθορισμένων πόρων οι οποίοι 
θα είναι διαθέσιμοι εντός προσυμφωνημένου χρόνου αντίδρασης, θα βασίζονται στην 
εθελοντική δέσμευση των κρατών μελών να διαθέσουν τους πόρους αυτούς σε εθελοντική 
βάση για επεμβάσεις της ΕΕ με στόχο την αρωγή σε καταστροφές, τόσο εντός όσο και 
εκτός της Ένωσης, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·  είναι της άποψης ότι με 
τον τρόπο αυτό, και με την συνδρομή σε άτομα που έχουν πληγεί από φυσικές 
καταστροφές όπως μεγάλες πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις, 
τυφώνες και παλιρροϊκά κύματα, καθώς επίσης θαλάσσια ατυχήματα, διαρροές 
πετρελαίου ή πυρηνικά ατυχήματα, θα ενισχυθεί σημαντικά η ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία των επεμβάσεων της ΕΕ·

4. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει συμμετοχή της ΕΕ όσον αφορά την παροχή πόρων, 
ικανοτήτων και τον συντονισμό σε περίπτωση καταστροφών που συμβαίνουν στην ΕΕ 
και επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες της και, ως εκ τούτου, τους ευρωπαίους 
φορολογούμενους·

5. επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την έκκλησή του για τη χρησιμοποίηση υφισταμένων 
πόρων της ΕΕ όπως είναι το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να 



PE464.790v02-00 4/7 AD\871033EL.doc

EL

υποβάλει νέα πρόταση που θα δίδει τη δυνατότητα στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ να 
αυξήσει την ευελιξία του και να απλοποιήσει τους διοικητικούς του κανόνες, 
λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τον αρχικό του στόχο «να καθιστά δυνατή μέσω ενός 
μηχανισμού ταχείας λήψης αποφάσεων, τη δέσμευση και τη διάθεση, το ταχύτερο 
δυνατόν, ειδικών χρηματοδοτικών πόρων»· είναι της άποψης ότι με μια τέτοια 
απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών θα επισπεύδονται οι πληρωμές από το Ταμείο 
Αλληλεγγύης διασφαλίζοντας, ως εκ τούτου, την άμεση είσπραξη των πληρωμών από 
όσους τις έχουν ανάγκη·  

6. φρονεί ότι η κύρια έμφαση πρέπει να δοθεί στην πλήρη και έγκαιρη αξιοποίηση των 
διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων καθώς και στην απλούστευση όλων των διοικητικών 
διαδικασιών που απαιτούνται για την κινητοποίηση αυτών των πόρων· θεωρεί ότι πρέπει 
επίσης να ληφθούν μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι η έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια θα 
φθάσει χωρίς καθυστέρηση στους πληγέντες από καταστροφές· 

7. υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε την έννοια της εδαφικής συνοχής και 
επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας στις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, γεγονός που επιτάσσει, στο πλαίσιο οποιασδήποτε αξιολόγησης 
ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των καταστροφών, τον συνυπολογισμό του καίριου ρόλου 
που οι αρχές αυτές διαδραματίζουν στον κύκλο της διαχείρισης των καταστροφών, ιδίως 
αν ληφθεί υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη η νομοθετική εξουσία ασκείται σε τοπικό ή 
περιφερειακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει νέους και καινοτόμους 
τρόπους στο πρόβλημα της παροχής άμεσης στήριξης στις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές·

8. στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να συμπεριλάβει ευθύς εξαρχής πτυχές πρόληψης 
στις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφών· επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην πρόληψη 
καταστροφών με την εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης κινδύνου σε τοπικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων κοινών επεμβάσεων με ομάδες από διάφορες χώρες· 

9. επισημαίνει ότι ορισμένες περιοχές όπως οι παράκτιες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές, 
είναι εξαιρετικά ευάλωτες λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, και απευθύνει έκκληση να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές αυτές·

10. είναι της άποψης δε ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για όλους τους κινδύνους που 
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· θεωρεί ότι η 
πρόληψη είναι ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για την παροχή 
προστασίας, τον περιορισμό των συνεπειών και του αντικτύπου των καταστροφών και 
την εξοικονόμηση πόρων· απευθύνει έκκληση, στο πλαίσιο αυτό, για ενισχυμένη 
εκπαίδευση στην πρόληψη καταστροφών, επενδύσεις στην πρόληψη καταστροφών και 
την κλιματική αλλαγή, πιο αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης και κατάλληλη 
νομοθεσία για τη διαχείριση των υδάτων και την αποτελεσματική διαχείριση του 
κινδύνου, στενότερο έλεγχο της εφαρμογής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της 
Οδηγίας για τις πλημμύρες, η οποία θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε μελλοντική 
πρόληψη καταστροφών στις περιοχές που είναι ευάλωτες στον κίνδυνο πλημμυρών·
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11. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και 
στις υπερπόντιες περιφέρειες και εδάφη και το ρόλο που μπορεί να παίξει η γεωγραφική 
τους θέση στη διευκόλυνση της παροχής βοήθειας σε πληγείσες χώρες που ευρίσκονται 
κοντά τους και στην περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των 
καταστροφών·

12. επισημαίνει τον καίριο ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών, οι οποίες 
ευρίσκονται στην πρώτη γραμμή όταν συμβαίνουν οι καταστροφές, ιδίως όταν αφορούν 
περισσότερα του ενός κράτη και η εμπλοκή των οποίων μπορεί να αυξήσει την προβολή 
της ΕΕ μεταξύ των πολιτών της· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να 
επιστρατεύουν τα κράτη μέλη τις περιφερειακές και τοπικές αρχές τους στα πρώιμα 
οργανωτικά στάδια της αντιμετώπισης της κρίσης, με βάση το πρότυπο πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης που εφαρμόζεται στην πολιτική συνοχής και μέσω μιας επικοινωνιακής 
πολιτικής από την οποία μόνο να κερδίσουν μπορούν όλοι οι φορείς που συμμετέχουν 
στον μηχανισμό αντιμετώπισης των καταστροφών·

13. υπογραμμίζει τη σημασία της δέσμευσης της ΕΕ να μεριμνήσει για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και να στηρίξει τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, ειδικά 
όταν ορισμένα κράτη μέλη πλήττονται από την ίδια καταστροφή· υποστηρίζει, ως εκ 
τούτου, την αξιοποίηση της πολύτιμης εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στον τομέα αυτό 
μέσα από έργα που υλοποιήθηκαν κατά το παρελθόν στο πλαίσιο της κοινοτικής 
πρωτοβουλίας INTERREG.

14. εκτιμά ότι η περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται στο πλαίσιο του 
στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» έχει καίρια σημασία· φρονεί σχετικά ότι ο 
Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (EGTC) μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 
εργαλείο στην προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ 
κρατών και περιφερειών, ακόμα και με χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ· αντιλαμβάνεται 
την ανάπτυξη της διαπεριφερειακής συνεργασίας που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα ως 
τεκμήριο της ιδιαιτέρως σημαντικής συνεισφοράς των περιφερειών στο πεδίο της ταχείας 
συνδρομής για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας· εκτιμά ότι αυτή η γόνιμη 
συνεργασία επεκτείνεται, μεταξύ άλλων, στην κοινή επιδίωξη της χαρτογράφησης των 
κινδύνων και αξιολόγησης των ενδεχόμενων απειλών, και ότι, σε αυτόν ειδικά τον τομέα, 
μπορεί η ΕΕ να έχει μια πολύτιμη και προβεβλημένη συνεισφορά για ακόμα πιο 
αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία, ιδίως μέσω βελτίωσης του συντονισμού· 

15. παρατηρεί ότι οι ευρωπαϊκές περιφέρειες της μεθορίου της ΕΕ είναι δυνατόν να υποστούν 
τις συνέπειες καταστροφών που συμβαίνουν σε περιφέρειες τρίτων χωρών, και στις 
περιπτώσεις αυτές η επέμβαση είναι δυσχερέστερη· προτείνει να διαμορφωθούν 
συγκεκριμένα μέτρα για την στήριξη αυτών των περιφερειών και να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή σε καταστροφές που προκαλούνται από τον άνθρωπο ή από βιομηχανικά 
ατυχήματα, τα οποία απαιτούν διαφορετικές στρατηγικές· 

16. παρατηρεί ότι, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού, θα ήταν χρήσιμη 
και ιδιαιτέρως συμβολική η παροχή συνδρομής σε εκείνες τις χώρες που επιδιώκουν να 
προαγάγουν τέτοιες δραστηριότητες και οργανώσεις·

17. ζητεί την θέσπιση συνολικής επικοινωνιακής στρατηγικής, με τη συμμετοχή όλων των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών, και την προβολή του ρόλου τους στην 
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πρόληψη και την διαχείριση καταστροφών, με στόχο την βελτίωση της συνολικής 
προβολής των ευρωπαϊκών δράσεων·
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