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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με φυσικές 
καταστροφές αυτό το καλοκαίρι,

Or. de

Τροπολογία: Vasile Dîncu

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

- έχοντας υπόψη το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρώπης και των χωρών της Μεσογείου όσον αφορά μείζονες φυσικούς και 
τεχνολογικούς κινδύνους (EUR-OPA), το οποίο εγκρίθηκε στις 13 Μαρτίου 2000 
υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

Or. ro
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Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δα. εκτιμώντας ότι οι ηφαιστειακές εκρήξεις αποτελούν με τους σεισμούς μια άλλη 
εκδήλωση της τεκτονικής των πλακών, και ότι ηφαιστειακές εκρήξεις συμβαίνουν 
τακτικά σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Or. fr

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συναφή φυσικά φαινόμενα μπορούν να επιδεινώσουν τις 
συνέπειες ενός σεισμού, ιδίως οι κατολισθήσεις και τα τσουνάμι,  

Or. fr

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε τυχαία φυσικά γεγονότα όπως οι σεισμοί, 
οι ηφαιστειακές εκρήξεις ή ακόμη τα τσουνάμι, ότι πλήττονται τακτικά από αυτά, 
και ότι έχουν αναπτύξει καθοριστική εμπειρία σε όρους παρατήρησης των 
φαινομένων, πρόληψης και αντίδρασης,

Or. fr

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθοριστικός ρόλος των εθνικών περιφερειακών και 
τοπικών παραγόντων στην πρόληψη και τη διαχείριση των σεισμών και στο 
μετριασμό των επιπτώσεών τους είναι αναντικατάστατος και συνεπώς απαιτούνται 
μέτρα κινητοποίησής τους, καθώς και ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού,
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Or. de

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κράτη μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα, όπως 
τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των σεισμών καθώς και τα μέτρα 
αποκατάστασης ενισχυθούν μέσα από τα διάφορα κοινοτικά μέσα, το Ταμείο 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κοινοτικά μέσα πολιτικής προστασίας,
(διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Γιαννάκης Μάτσης

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει τον 
ειδικό χαρακτήρα των σεισμών που συμβαίνουν στη Μεσόγειο και την ευρύτερη 
περιοχή και να προσαρμόσει την πρόληψη, την έρευνα, τη διαχείρισή τους, την 
πολιτική άμυνα και τα μέσα αλληλεγγύης,

Or. el

Τροπολογία: Vasile Dîncu

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη, σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη, έχει 
τόσο αυξημένη τρωτότητα και πιθανότητα για σεισμούς όσο και υψηλή τεχνογνωσία, 
αλλά σε σχέση με την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ ή ακόμα και την Κίνα, η ΕΕ κάνει πολύ 
μικρότερες επενδύσεις τόσο στην έρευνα και την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, 
(διαγραφή) και ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ατζέντα για τη διερεύνηση της 
πρόληψης των κινδύνων των σεισμών, 

Or. ro
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Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη, (διαγραφή) έχει τόσο αυξημένη τρωτότητα και 
πιθανότητα για σεισμούς όσο και υψηλή τεχνογνωσία, αλλά σε σχέση με την Ιαπωνία, 
τις ΗΠΑ ή ακόμα και την Κίνα, η ΕΕ κάνει πολύ μικρότερες επενδύσεις τόσο στην 
έρευνα και την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, όσο και στην πολιτική προστασία, για να 
προστατευθεί από αυτό το φαινόμενο,

Or. cs

Τροπολογία: Vasile Dîncu

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει ενιαίος μηχανισμός 
παρέμβασης και πολιτικής άμυνας στην περίπτωση φυσικών καταστροφών,

Or. ro

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει η άποψη των εθνικών των περιφερειακών και 
τοπικών παραγόντων που αντιμετωπίζουν έντονα το φαινόμενο των σεισμών, της 
ερευνητικής κοινότητας, των μηχανικών και μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας ότι θα 
πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ενισχυμένο ρόλο στην προστασία από τους 
σεισμούς και την καταπολέμηση των συνεπειών,

Or. de

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
εκτεθειμένες στις καταστροφικές δυνάμεις τεκτονικών δονήσεων οφειλομένων 
στην εξορυκτική δραστηριότητα, οι οποίες προκαλούν ζημίες οι οποίες είναι 
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συγκρίσιμες με αυτές των σεισμών,

Or. pl

Τροπολογία: Vasile Dîncu

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαρτογράφηση για την αναγνώριση των κινδύνων των 
σεισμών έχει αναπτυχθεί μόνο ανεπαρκώς στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη,

Or. ro

Τροπολογία: Vasile Dîncu

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)

Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παραδοσιακές ασφαλιστήριες συμβάσεις αποκλείουν τους 
σεισμούς ως λόγο ζημίας,

Or. ro

Τροπολογία: Filiz Hakaeva Hyusmenova

Τροπολογία 16
Παράγραφος 3

3. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν σοβαρά υπόψη τους κατά το 
σχεδιασμό της βιώσιμης ανάπτυξης των περιφερειών το φαινόμενο του σεισμού 
κατά την τελική διαμόρφωση και την εφαρμογή του αναθεωρημένου νομοθετικού 
πλαισίου πολιτικής προστασίας·

Or. fr

Τροπολογία: Vasile Dîncu

Τροπολογία 17
Παράγραφος 3

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω και να βελτιώσουν τις θεσμικές 
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και νομικές προϋποθέσεις πλαίσιο προκειμένου να καταστήσουν δυνατή την 
αξιολόγηση των κινδύνων των σεισμών και τη δημιουργία εθνικών κέντρων για τη 
διαχείριση των κινδύνων των σεισμών και την προστασία του πληθυσμού με 
συμμετοχή διαφόρων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών·

Or. ro

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 18
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν στις εμπλεκόμενες περιφέρειες στρατηγικές 
προσαρμογής στον κίνδυνο των σεισμών στη βάση ολοκληρωμένων αναλύσεων 
τρωτότητας σε ζημίες, με συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών·

Or. de

Τροπολογία: Vasile Dîncu

Τροπολογία 19
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. προτείνει τη δημιουργία ενός επιχειρησιακού κέντρου για την προστασία σε 
κοινοτικό επίπεδο από τους κινδύνους των σεισμών, το οποίο θα καλύπτει 
θεσμικές, νομικές και πολιτικές πτυχές και θα διαχειρίζεται τράπεζα δεδομένων με 
πληροφορίες για τη νομοθεσία σε διεθνές επίπεδο και παραδείγματα για 
δοκιμασμένα μέτρα σ' αυτόν τον τομέα·

Or. ro

Τροπολογία: Γιαννάκης Μάτσης

Τροπολογία 20
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της περιοχής της Μεσογείου και προτρέπει την 
Επιτροπή να εστιάσει στα μέσα πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, διαχείρισης 
κινδύνων, πολιτικής άμυνας και αλληλεγγύης σε κοινοτικό επίπεδο με στόχο τη 
διευκόλυνση μιας πιο ικανοποιητικής ανταπόκρισης στις συχνές καταστροφές της 
περιοχής·

Or. el
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 21
Παράγραφος 4

4. τονίζει την ανάγκη για εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού και εκπαιδευτικές 
εκστρατείες και άσκηση στο σύνολο της ΕΈ·

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 22
Παράγραφος 4

4. τονίζει την ανάγκη για εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού και εκπαιδευτικές 
εκστρατείες και των ειδικών φορέων καθώς ιδίως των ιδιωτικών κυρίων έργων και 
αρχιτεκτόνων στο σύνολο της ΕΈ·

Or. de

Τροπολογία: Filiz Hakaeva Hyusmenova

Τροπολογία 23
Παράγραφος 4

4. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης με εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού 
και εκπαιδευτικές εκστρατείες σχετικά με τον περιορισμό των κινδύνων ζημιών από 
του σεισμούς στο σύνολο της ΕΈ·

Or. fr

Τροπολογία: Vasile Dîncu

Τροπολογία 24
Παράγραφος 4

4. τονίζει την ανάγκη για εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού και εκπαιδευτικές 
εκστρατείες (διαγραφή) καθώς και τη δημιουργία ενός "πολιτισμού κινδύνων" με 
όλα τα μέσα της δημόσιας και θεσμικής επικοινωνίας, όπου το κεντρικό βάρος 
πρέπει να δοθεί σε εκστρατείες και προγράμματα για πρόληψη, εκπαίδευση και 
ενημέρωση·
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Or. ro

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 25
Παράγραφος 5

5. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ειδικά ευρωπαϊκά 
προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγής ορθών επαγγελματικών πρακτικών για 
ειδικότητες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των σεισμών, ενώ καλεί τα κράτη 
μέλη να εκμεταλλευτούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τον ίδιο σκοπό¡

Or. de

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 26
Παράγραφος 5

5. προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει ειδικά ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης 
και ανταλλαγής ορθών επαγγελματικών πρακτικών για ειδικότητες που σχετίζονται με 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση των σεισμών, ενώ καλεί τα κράτη μέλη να 
εκμεταλλευτούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τον ίδιο σκοπό·

Or. de

Τροπολογία: Vasile Dîncu

Τροπολογία 27
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα 
με τη δημιουργία κύκλων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών καθώς και 
την καθιέρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της σεισμικής 
προστασίας στις σχολές πολεοδομίας, κατασκευών και άλλες ειδικότητες 
μηχανικών·

Or. ro



AM\684796EL.doc 9/13 PE394.033v01-00

EL

Τροπολογία: Filiz Hakaeva Hyusmenova

Τροπολογία 28
Παράγραφος 6

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την έρευνα για την πρόληψη, διαχείριση 
κρίσεων και την ελαχιστοποίηση των καταστροφών σε συνδυασμό με τις δράσεις του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και 
καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει στη διαμόρφωση ειδικής ευρωπαϊκής ερευνητικής 
ατζέντας για τους σεισμούς·

Or. fr

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 29
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. επιθυμεί όπως η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη δημιουργία πόλων 
αριστείας σε όρους καινοτομίας, τόσο σε επιστημονικό, τεχνολογικό και 
αρχιτεκτονικό επίπεδο, με το διπλό στόχο της διασφάλισης της ασφάλειας των 
πληθυσμών και την αειφόρο ανάπτυξη του εδάφους, μέσω της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας και την δικτύωση των ερευνητικών ιδρυμάτων, των ΜΜΕ και των 
τοπικών φορέων αυτοδιοίκησης των εμπλεκομένων περιφερειών, ιδίως των άκρως 
απομακρυσμένων περιφερειών·

Or. fr

Τροπολογία: Vasile Dîncu

Τροπολογία 30
Παράγραφος 7

7. ζητεί από την Επιτροπή (διαγραφή) να καλέσει τα κράτη μέλη για την υποβολή 
εκθέσεων από τις οποίες προκύπτει ποια σχέδια και μέτρα υφίστανται ενδεχομένως 
για την προστασία πολιτισμικών αγαθών που αποτελούν τμήμα της εθνικής και 
ευρωπαϊκής κληρονομιάς, σε εθνικό επίπεδο και εν προκειμένω να μελετήσουν 
ιδιαίτερα το θέμα της αναβάθμισης και της διατήρησης παλαιών κτηρίων και 
μνημείων που διαθέτουν σημαντική ιστορική, πολιτισμική, τουριστική και κατ’ 
επέκταση οικονομική σημασία για πολλές περιοχές της ΕΕ, δημόσιων κτηρίων 
στρατηγικής σημασίας για την πολιτική προστασία καθώς και άλλων κρίσιμων 
υποδομών·

Or. ro
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Τροπολογία: Vasile Dîncu

Τροπολογία 31
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή να συστήσει τη συμπερίληψη των κανόνων για το Eurocod 8
στις πολεοδομικές διατάξεις όλων των εκτιθεμένων σε κίνδυνο κρατών και καλεί 
τους αρμόδιους φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών να 
εξετάσουν την ανάγκη για επέκταση εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 και σε παλαιές, 
εκτός των νέων, κατασκευές·

Or. ro

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 32
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 33
Παράγραφος 9

9. εκτιμά ότι (διαγραφή) η χρηματοδότηση υποδομών από τα διαρθρωτικά Ταμεία 
της ΕΕ πρέπει να προϋποθέτει τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων 
αντισεισμικής προστασίας· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν αυτή την 
προϋπόθεση στα προγράμματά τους των διαρθρωτικών ταμείων και κατ' αυτόν τον 
τρόπο να διασφαλίσουν μια αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων· 

Or. de

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 34
Παράγραφος 9

9. εκτιμά ότι η μελλοντική χρηματοδότηση υποδομών από τα διαρθρωτικά ταμεία της 
ΕΕ στις επόμενες προγραμματικές περιόδους πρέπει να προϋποθέτει τη λήψη 
(διαγραφή) αντισεισμικής προστασίας· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
σχετικά μέτρα πρόληψης των κινδύνων και ειδικότερα μέτρα αντισεισμικής 
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προστασίας στα προγράμματά τους των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 35
Παράγραφος 10

10. καλεί το Συμβούλιο, στα πλαίσια της διαδικασίας της συναπόφασης, να αποφασίσει 
χωρίς άλλη καθυστέρηση για το νέο κανονισμό του Ταμείου Αλληλεγγύης, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφραστεί από το Μάιο 
του 2006 σχετικά με τα χρονικά όρια και τις επιλέξιμες δράσεις, προκειμένου να του 
επιτραπεί να παρέχει βοήθεια αποτελεσματικά, ευέλικτα και έγκαιρα κατά την άρση 
των ζημιών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προκαλούν οι σεισμοί·

Or. de

Τροπολογία: Filiz Hakaeva Hyusmenova

Τροπολογία 36
Παράγραφος 10

10. καλεί το Συμβούλιο, στα πλαίσια της διαδικασίας της συναπόφασης, να αποφασίσει 
χωρίς άλλη καθυστέρηση για το νέο κανονισμό του Ταμείου Αλληλεγγύης, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφραστεί από το Μάιο 
του 2006 σχετικά με τα χρονικά όρια και τις επιλέξιμες δράσεις, προκειμένου να του 
επιτραπεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, ευέλικτα και έγκαιρα ζημίες, 
συμπεριλαμβανομένης της απλοποίησης της υφισταμένης διαδικασίας 
χρηματοδότησης σε περίπτωση σεισμών·

Or. fr

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 37
Παράγραφος 12

12. απευθύνει έκκληση για μηχανισμούς που θα συντονίζουν τη δράση των κοινοτικών, 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων στο πνεύμα της προαναφερθείσας 
έκθεσης Barnier και προτρέπει κάθε κράτος μέλος να συγκροτήσει ενιαίο και 
συντονισμένο κατευθυντήριο σύστημα για την πολιτική προστασία·

Or. cs
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Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 38
Παράγραφος 13

13. επαναλαμβάνει ότι τάσσεται υπέρ της στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, διαχείρισης και πολιτικής προστασίας 
και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση, η οποία καθορίζει ιδίως 
δεσμευτικούς κανόνες για τη διασυνοριακή συνεργασία και προωθεί την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών·

Or. de

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 39
Παράγραφος 13

13. επαναλαμβάνει ότι τάσσεται υπέρ της δημιουργίας Ευρωπαϊκής Δύναμης Πολιτικής 
Προστασίας και εκφράζει την ικανοποίησή του, κατά συνέπεια, για την κοινή 
έκκληση που απηύθυναν πρόσφατα ο Πρόεδρος Nicolas Sarkozy και ο 
Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας σ' αυτόν 
τον τομέα, που υπερβαίνει την παραδοσιακή προαιρετική συνένωση των πόρων· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση·

Or. fr

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 40
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. τονίζει ότι μια ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας είναι λογική μόνο στη 
βάση μιας βελτιωμένης εθνικής πολιτικής προστασίας και βελτιωμένων 
διασυνοριακών μέσων συντονισμού, στο βαθμό που είναι ακόμη αναγκαία·

Or. de
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Τροπολογία: Vasile Dîncu

Τροπολογία 41
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τη βάση για μια στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των περιφερειών με αυξημένο κίνδυνο σεισμού, προκειμένου να 
αναπτύξουν συστήματα παρατήρησης, μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης, 
τράπεζες δεδομένων καθώς και πυλωτικές δοκιμασίες σε σχέση με πολλαπλούς 
κινδύνους και κατ' αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουν την ικανότητα πρόληψης και 
αντίδρασης σε σχέση με τους σεισμούς·

Or. ro

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 42
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. προκρίνει ιδιαίτερα την πρόταση, που περιλαμβάνεται στην προαναφερθείσα
έκθεση, που στοχεύει να στηρίξει αυτήν τη δύναμη πολιτικής άμυνας στις άκρως 
απομακρυσμένες περιφέρειες της Ένωσης και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, 
χάρη στις οποίες η Ευρώπη είναι σε ανθρώπινο και εδαφικό επίπεδο παρούσα σε 
όλο τον κόσμο, προκειμένου να διευκολύνει την προ-τοποθέτηση των ανθρωπίνων 
μέσων, των βασικών προϊόντων και της εφοδιαστικής, σε περίπτωση επείγουσας 
παρέμβασης·

Or. fr


