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Θέμα: Οι καταστροφικές πλημμύρες στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2021

Στις 14 και 15 Ιουλίου, πολλές περιφέρειες του Βελγίου και της Γερμανίας επλήγησαν σοβαρά από 
καταστροφικές πλημμύρες, όπως και ορισμένες περιοχές στις Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο, την 
Αυστρία, την Ιταλία και τη Γαλλία, όπου οι πλημμύρες ήταν λιγότερο έντονες. Περισσότεροι από 200 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτές τις πλημμύρες, πολλοί άνθρωποι εκτοπίστηκαν, οι υλικές 
ζημίες ήταν σοβαρές και οι εικόνες κατολισθήσεων, κατεστραμμένων χωριών και πόλεων, και 
ολοσχερώς κατεστραμμένων σπιτιών ήταν συγκλονιστικές. Οι εν λόγω περιοχές υπέστησαν μεγάλες 
καταστροφές, ακόμη και αλλαγές στο τοπίο σε μερικές περιπτώσεις. Η οικονομική δραστηριότητα και 
οι γεωργικοί πόροι έχουν επηρεαστεί σοβαρά.

Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, 
ο κίνδυνος φυσικών καταστροφών έχει πλέον καταστεί μόνιμος και ενδημικός. Οι φυσικές 
καταστροφές θα αυξηθούν σε αριθμό και ένταση τις επόμενες δεκαετίες λόγω της κλιματικής αλλαγής 
που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, και η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τα μέσα αλληλεγγύης της για την 
αντιμετώπισή τους.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω:

1. Έχει ζητηθεί από το Βέλγιο και τη Γερμανία στήριξη από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ; Έχει η 
Επιτροπή λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ταχεία αξιολόγηση της αίτησης και την 
κινητοποίηση της στήριξης με στόχο την παροχή βοήθειας προς τις βελγικές και γερμανικές 
εθνικές και περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν στις προσπάθειες αρωγής μετά την 
καταστροφή;

2. Έχει ζητηθεί από το Βέλγιο και τη Γερμανία στήριξη από το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών; Πώς κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ; Είναι 
προσαρμοσμένη η ευρωπαϊκή μας ικανότητα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης στην πραγματικότητα των πολύ αιφνίδιων καταστροφών;

3. Ποια διδάγματα πρέπει να αντληθούν από αυτές τις πλημμύρες για το μέλλον; Υπάρχει 
ευρωπαϊκή χαρτογράφηση των τομέων και των εδαφών που θα επηρεαστούν από την κλιματική 
αλλαγή; Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή για τις περιοχές που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου προγραμματισμού; Πώς θα ληφθεί υπόψη το ζήτημα αυτό στις συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης και σε όλα τα προγράμματα και ταμεία συνοχής; Θεωρεί η Επιτροπή αναγκαία τη 
θέσπιση ενός νέου ταμείου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής;
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