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Τροπολογία  13 

Martin Schulz, Άννυ Ποδηµατά και Andres Perello Rodriguez 

 εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 

σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 11α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 11α. εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για 
τις τόσο πολλές και βαριές απώλειες που 
σηµειώθηκαν κατά τις πυρκαγιές σε 
ορισµένες χώρες της ΕΕ που επλήγησαν 
προσφάτως από πυρκαγιές τέτοιου 
µεγέθους· θεωρεί, κατά συνέπεια, 
απαραίτητο να εξεταστεί αµέσως η 
επάρκεια των µέτρων πρόληψης και 
ετοιµότητας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι θα αντληθούν τα απαραίτητα 
διδάγµατα για να προληφθούν και 
περιοριστούν οι ολέθριες επιπτώσεις 
παρόµοιων καταστροφών σε κράτη µέλη 
της ΕΕ στο µέλλον· Από την άποψη αυτή, 
ζητεί επιµόνως από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να καλέσει τα κράτη µέλη να 
εφαρµόσουν τα υφιστάµενα 
επιχειρησιακά προγράµµατα για την 
αντιµετώπιση των φυσικών 
καταστροφών, µε στόχο την ανταλλαγή 
εµπειριών και την άντληση 
συµπερασµάτων σχετικά µε άµεσα µέτρα, 
τον συντονισµό των διοικητικών και 
επιχειρησιακών φορέων και τη 
διαθεσιµότητα των απαραίτητων 
ανθρώπινων και υλικών πόρων· 
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Τροπολογία  14 

Martin Schulz, Άννυ Ποδηµατά και Andres Perello Rodriguez 

 εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 

σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 27α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 27α. ζητεί, συνεπώς, να χαραχθεί µια 
ολοκληρωµένη στρατηγική της ΕΕ για 
την προστασία των δασικών 
οικοσυστηµάτων της νότιας Ευρώπης, 
που θα διασφαλίζει επαρκή 
χρηµατοδότηση για µέτρα πρόληψης, 
µέτρα για την αναστροφή των 
εκτεταµένων οικονοµικών και 
περιβαλλοντικών ζηµιών, τη διασφάλιση 
της πλήρους αποκατάστασης του 
οικοσυστήµατος, καθώς και την εγγραφή 
πιστώσεων για την προσαρµογή των 
δασικών οικοσυστηµάτων της νότιας 
Ευρώπης στην κλιµατική αλλαγή και τον 
µετριασµό των επιπτώσεών της· 

Or. en 
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Τροπολογία  15 

Martin Schulz, Άννυ Ποδηµατά και Andres Perello Rodriguez 

 εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 

σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι η πρόσφατη εµπειρία 

υπογραµµίζει την ανάγκη για περαιτέρω 

ενίσχυση της ετοιµότητας και της 

ικανότητας αντίδρασης της Κοινότητας 

στον τοµέα της πολιτικής προστασίας και 

πρόληψης όσον αφορά τις πυρκαγιές σε 

δασικές και άλλες εκτάσεις στη Νότια 

Ευρώπη, και καλεί την Επιτροπή να 

αναλάβει σχετική δράση προκειµένου να 

διασφαλίσει την ορατή εκδήλωση 

ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τις χώρες 

που αντιµετωπίζουν σοβαρές καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης· 

9. θεωρεί ότι η πρόσφατη εµπειρία 

υπογραµµίζει την ανάγκη για περαιτέρω 

ενίσχυση της ετοιµότητας και της 

ικανότητας αντίδρασης της Κοινότητας 

στον τοµέα της πολιτικής προστασίας και 

πρόληψης όσον αφορά τις πυρκαγιές σε 

δασικές και άλλες εκτάσεις στη Νότια 

Ευρώπη, και καλεί την Επιτροπή να 

αναλάβει σχετική δράση προκειµένου να 

διασφαλίσει την ορατή εκδήλωση 

ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τις χώρες 

που αντιµετωπίζουν σοβαρές καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης· στηρίζει 
δραστηριότητες που στοχεύουν στη 
βελτίωση της ετοιµότητας των κρατών 
µελών στον τοµέα της πολιτικής 
προστασίας, ιδίως µέσω της ανταλλαγής 
εµπειρογνωµόνων και βέλτιστων 
πρακτικών, ασκήσεων και σχεδίων 
ετοιµότητας· 
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Τροπολογία  16 

Martin Schulz, Άννυ Ποδηµατά και Andres Perello Rodriguez 

 εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 

σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 9α. καλεί την Επιτροπή να 
πραγµατοποιήσει περαιτέρω έρευνες µε 
στόχο τη βελτίωση της πρόληψης των 
δασικών πυρκαγιών και των µεθόδων και 
υλικών πυροπροστασίας και κατάσβεσης 
των δασικών πυρκαγιών, καθώς και να 
επανεξετάσει τον χωροταξικό σχεδιασµό 
και τις χρήσεις γης· προτρέπει, συνεπώς, 
τα κράτη µέλη να ενεργήσουν δραστήρια 
για τη βελτίωση και την εφαρµογή των 
νοµοθετικών πλαισίων τους για την 
προστασία των δασών και να αποφύγουν 
δραστηριότητες εµπορευµατοποίησης, 
αποχαρακτηρισµού και ιδιωτικοποίησης, 
ώστε να περιορισθούν οι καταπατήσεις 
και η κερδοσκοπία· πιστεύει ότι, προς τον 
σκοπό αυτόν, θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί όλη η διαθέσιµη 
τεχνογνωσία της ΕΕ, περιλαµβανοµένων 
των δορυφορικών συστηµάτων· 

Or. en 
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Τροπολογία  17 

Martin Schulz, Άννυ Ποδηµατά και Andres Perello Rodriguez 

 εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 

σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 25α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 25α. πιστεύει ότι οι διαδικασίες 
κινητοποίησης του Ταµείου Αλληλεγγύης 
πρέπει να επανεξετασθούν προκειµένου 
να επιταχυνθεί η καταβολή της βοήθειας· 
θεωρεί, ειδικότερα, ότι, προς τον σκοπό 
αυτό, θα µπορούσε να αναπτυχθεί 
σύστηµα προκαταβολών βάσει αρχικών 
εκτιµήσεων της άµεσης ζηµιάς, σύµφωνα 
µε το οποίο οι περαιτέρω πληρωµές θα 
εξαρτώνται από τον τελικό υπολογισµό 
του συνόλου της άµεσης ζηµιάς και από 
στοιχεία σχετικά µε µέτρα πρόληψης που 
θα λαµβάνονται ως αποτέλεσµα της 
καταστροφής· 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 


