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I. Ιστορικό

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να συμβαίνουν συχνότερα φυσικές καταστροφές τόσο σε 
παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό.

- Το 2005 πολλές χώρες της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης επλήγησαν 
από πλημμύρες (Νότια Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, 
Ρουμανία, Σλοβενία, Ουγγαρία, οι χώρες της Βαλτικής κλπ.), ενώ αλώβητη 
δεν βγήκε ούτε η περιοχή της Μεσογείου (Νότια Γαλλία και Βόρεια Ιταλία).

- Οι πυρκαγιές που κατέκαψαν χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων το 
καλοκαίρι του 2005 σε πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ισπανία, 
Πορτογαλία, Νότια Γαλλία και Ελλάδα) προκάλεσαν αρκετούς θανάτους και 
μεγάλες οικονομικές ζημίες.

- Η ξηρασία στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Ιταλία είχε 
καταστροφικές επιπτώσεις στη γεωργία και υποχρέωσε τις πληγείσες 
κοινότητες να προχωρήσουν στην επιβολή περιορισμών στην κατανάλωση 
ύδατος.

Αυτά δεν ήταν τα μόνα είδη φυσικών καταστροφών που συνέβησαν το 2005, καθώς είχαμε 
ακόμη έντονες καταιγίδες (στη Σουηδία) και μικρής σχετικά έντασης σεισμούς (στην 
Ελλάδα).

Έπειτα από αυτά τα συμβάντα του περασμένου έτους, είναι πλέον έντονο το κοινωνικό 
αίτημα για τη λήψη μέτρων. Για τον σκοπό αυτόν είναι αναγκαία η συμμετοχή των 
κοινοτικών, των εθνικών και των περιφερειακών αρχών.

Οι φυσικές καταστροφές είναι προϊόν των δυνάμεων της φύσης και δεν μπορούν να 
αποτραπούν. Ωστόσο, μπορούμε:

1. να μεριμνήσουμε ώστε τα φαινόμενα αυτά να μην επιδεινώνονται από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες (π.χ. από την εντατική γεωργία), κυρίως μέσω της καταπολέμησης 
της αλλαγής του κλίματος·

2. να λαμβάνουμε μέτρα για τον μετριασμό των ζημιών που προκαλούνται ·

3. να είμαστε προετοιμασμένοι για τη λήψη μέτρων βοήθειας όταν συμβαίνουν τέτοιες 
καταστροφές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει την άποψή του σε διάφορες περιπτώσεις, 
ενθαρρύνοντας την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν τα αναγκαία μέτρα (βλέπε 
παράρτημα: ψηφίσματα του ΕΚ σχετικά με τις φυσικές καταστροφές).

Η ΕΕ μπορεί να ενεργήσει στους ακόλουθους τρεις τομείς: πρόληψη, πολιτική προστασία και 
βοήθεια στις πληγείσες περιοχές. Και στους τρεις αυτούς τομείς χρειάζεται να βελτιώσει τις 
ικανότητες επέμβασής της.

II. Πρόληψη
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Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αναγκαίο να καταπολεμηθεί η αλλαγή του κλίματος. Η ΕΕ 
πρωτοστατεί στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών CO2 (μέσω του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών) και ενθαρρύνει άλλες χώρες να λάβουν μέτρα βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Πρόκειται για μια μακρά και αναγκαία μάχη στην οποία μένουν ακόμη να γίνουν πολλά. 
Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος και να 
λάβουμε μέτρα για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούν οι φυσικές καταστροφές.

Σε τοπικό επίπεδο, χρειάζεται επίσης να λάβουμε μέτρα ώστε οι αναπόφευκτες φυσικές 
καταστροφές να μην έχουν ολέθριες συνέπειες.

Νέες τεχνικές και μέθοδοι πρόβλεψης μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της πρόληψης 
φυσικών καταστροφών. Το GALILEO, το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, 
προσφέρει νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη πιο εξελιγμένων συστημάτων πρόβλεψης 
φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά τις πλημμύρες, έχει ήδη θεσπιστεί μια σειρά μέτρων ενώ άλλα βρίσκονται 
υπό εκπόνηση. Ορισμένα από αυτά απαριθμούνται και περιγράφονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών1:

Ø επιστημονικές μέθοδοι έρευνας με στόχο τη διεύρυνση των γνώσεών μας για το 
αντικείμενο και την ανάπτυξη συστημάτων προειδοποίησης στο πλαίσιο του έκτου και 
του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη (μπορούμε να 
αναφέρουμε το σχέδιο έρευνας «FLOOD site», για την ανάπτυξη μεθοδολογιών 
ανάλυσης και διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών)· 

Ø μέτρα συναγερμού για πλημμύρες (το ευρωπαϊκό σύστημα πρόβλεψης πλημμυρών): 
στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφέρουμε την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης για τις πλημμύρες, το οποίο πρόκειται να δοκιμαστεί φέτος (για τους 
ποταμούς Δούναβη και Έλβα)·

Ø οικονομικά μέτρα προστασίας μέσω των διαρθρωτικών ταμείων: στο πλαίσιο της 
νέας νομοθεσίας για τα διαρθρωτικά ταμεία, προτείνεται τα μέτρα πρόληψης 
πλημμυρών, ιδίως τα μέτρα τεχνικής φύσης, να θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες. 

Στις 18 Ιανουαρίου 2006, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την αξιολόγηση των 
πλημμυρών, σύμφωνα με την οποία θα καταστεί υποχρεωτική η πραγματοποίηση 
αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας και η εκπόνηση χαρτών κινδύνων πλημμύρας και 
μακροπρόθεσμων σχεδίων πρόληψης2.
Όσον αφορά τις πυρκαγιές, η Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα λαμβάνοντας
τα ακόλουθα μέτρα: 
Ø καταρτίζοντας νέα ευρωπαϊκή δασική στρατηγική: η τελευταία ανακοίνωση της 

Επιτροπής δεν περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις ή μέτρα – προτείνει απλώς και μόνον 
ένα σχέδιο δράσης για την προστασία των δασών και περιέχει έναν μη εξαντλητικό
κατάλογο που περιλαμβάνει την καταπολέμηση των πυρκαγιών. Μια δασική πολιτική 
που σέβεται τον εαυτό της δεν είναι δυνατό να αγνοεί το ζήτημα των πυρκαγιών, καθώς 
αυτές αποτελούν τη βασική αιτία υποβάθμισης των δασών·

  
1 COM (2004) 472, 12 Ιουλίου 2004.
2 Πρόταση οδηγίας για την αξιολόγηση των πλημμυρών, COM (2006) 15.
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Ø ενισχύοντας τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών: τα μοναδικά μέτρα αυτού του 
είδους που καλύπτονται επί του παρόντος είναι τα μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο της 
πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου. Μεταξύ των μειονεκτημάτων που έχουν εντοπιστεί 
συγκαταλέγονται η έλλειψη συντονισμού και η ανεπαρκής παρακολούθηση της 
εφαρμογής των μέτρων. Επί του παρόντος, ο κανονισμός για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου περιλαμβάνει μια ενότητα για τη συγχρηματοδότηση της δημιουργίας ζωνών 
πυροπροστασίας από τους ίδιους τους γεωργούς, αλλά αυτό το μέτρο δεν αναφέρεται 
ρητά στο νέο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) το οποίο 
θα ισχύσει για την περίοδο 2007-2013. Εκτός από τη δημιουργία ζωνών 
πυροπροστασίας, είναι αναγκαίο να ληφθεί μεγαλύτερη μέριμνα για την κατασκευή 
δασικών δρόμων, σημείων πρόσβασης και σταθμών υδροληψίας·

Ø χρησιμοποιώντας τους πόρους του προγράμματος «Έμφαση στα Δάση» (Forest 
Focus), το οποίο δεσμεύει ένα μικρό κονδύλιο του προϋπολογισμού για εκστρατείες 
πληροφόρησης, αλλά είναι πιθανό να θυσιαστεί στο βωμό του επικείμενου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού. Η πρόληψη των πυρκαγιών δεν αποτελεί 
σημαντική συνιστώσα του νέου προγράμματος «Life Plus», το οποίο θεωρητικά θα 
απορροφούσε τα μέτρα του προγράμματος «Έμφαση στα Δάση»·

Ø πραγματοποιώντας έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών: Το Κοινοβούλιο ζήτησε 
από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2006, να εκπονήσει μελέτη 
στην οποία να εξετάζονται τα αίτια των πυρκαγιών και όλων των λοιπών παραγόντων 
υποβάθμισης των δασών και να προτείνονται μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού 
μεταξύ περιφερειών ή/και κρατών μελών· 

Ø ιδρύοντας έναν φορέα ή υπηρεσία για τη διαχείριση των δασών: η μελέτη που 
ζήτησε το ΕΚ πρέπει επίσης να εξετάζει τη δυνατότητα ίδρυσης ενός φορέα στον οποίο 
να ανατεθούν συνολικά οι αρμοδιότητες αυτού του τομέα. 

Όσον αφορά την ξηρασία, και αυτή, όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες, είναι 
αναπόφευκτη, πρέπει όμως να μελετηθεί περισσότερο και να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικότερα: 
Ø απαιτείται ενδελεχέστερη μελέτη του φαινομένου και μεγαλύτερες επενδύσεις στην 

έρευνα: για παράδειγμα, θα μπορούσε να ιδρυθεί ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της 
Ξηρασίας, όπως ζήτησε το ΕΚ στο ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2005;1

Ø προκειμένου να καταρτισθεί ευρωπαϊκή στρατηγική για την ξηρασία, πρέπει να εκδοθεί 
ανακοίνωση για τη διαχείριση των κινδύνων ξηρασίας·

Ø είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η συνετή κατανάλωση νερού και η ορθολογικότερη 
χρήση του. Η ορθή χρήση του νερού πρέπει να προωθηθεί μέσω μιας επικοινωνιακής 
πολιτικής και η Ένωση δεν πρέπει να υποστηρίζει αβασάνιστα έργα στους τομείς του 
τουρισμού ή της γεωργίας, τα οποία διακυβεύουν την αειφόρο χρήση των υδάτινων 
πόρων.

Σε ό,τι αφορά άλλα είδη φυσικών καταστροφών (π.χ. τους σεισμούς), δεν έχει 
αποφασιστεί εάν η ΕΕ πρέπει να συμβάλει στην πρόληψη (π.χ. κατασκευή αντισεισμικών 
κτιρίων, αξιολόγηση κινδύνων κλπ.).

III. Πολιτική προστασία

  
1 P6_TA (2005 )0187
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Η αρχή της κοινοτικής αλληλεγγύης ισχύει μόνον σε κοινοτικό επίπεδο και στις περιπτώσεις 
που τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνα τους μια κατάσταση. Έτσι η ΕΕ 
αναλαμβάνει πάνω απ’ όλα τον ρόλο του συντονισμού της πολιτικής προστασίας σε 
περιπτώσεις σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης κατά τις οποίες απαιτείται να υπάρχει
αλληλοβοήθεια μεταξύ των κρατών μελών. 

Υπάρχουν ήδη αρκετά κοινοτικά μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά η δράση της 
Ένωσης σε αυτόν τον τομέα εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. 

Ο κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας1 είναι ένα μέσο που περιλαμβάνει το 
Κέντρο Παρακολούθησης και Ενημέρωσης της ΕΕ, το οποίο αποτελεί σημείο επαφής για 
τα διάφορα κράτη μέλη, μέσω του οποίου μπορεί να ζητηθεί βοήθεια από ομάδες από άλλα 
κράτη μέλη όταν δεν επαρκούν οι δυνάμεις ενός μόνο κράτους. 

Αποστολή του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της πολιτικής άμυνας2 είναι 
η υποστήριξη δραστηριοτήτων για τη βελτίωση των ικανοτήτων πολιτικής προστασίας σε 
επίπεδο Ένωσης μέσω κατάρτισης.
Οι πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού στην Ιβηρική Χερσόνησο ανέδειξαν τα κενά του 
συστήματος, κυρίως σε ό,τι αφορά τον αποτελεσματικό και ταχύ συντονισμό ενεργειών 
πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Ένωσης. Λόγω των προβλημάτων που εντοπίστηκαν, η 
Επιτροπή επανεξετάζει επί του παρόντος την πολιτική της στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ στους τομείς 
αρμοδιότητάς της. 
Σε αυτό το πλαίσιο, τον Απρίλιο του 2005 η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση για τη 
βελτίωση του Κοινοτικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας,3 στην οποία προτείνονται 
τα ακόλουθα μέτρα:

Ø βελτίωση της ικανότητας συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ σε περίπτωση επέμβασης· 
Ø πρόβλεψη σεναρίων φυσικών καταστροφών κάθε είδους, ώστε να εντοπιστούν οι 

αδυναμίες της πολιτικής προστασίας σε όλα τα επίπεδα·
Ø ανάπτυξη της έννοιας της «ομάδας δράσης της γειτονιάς», η οποία θα βασίζεται σε 

μικρές εθνικές ομάδες πολιτικής προστασίας ικανές για ταχεία επέμβαση·
Ø χρηματοδότηση, όπου απαιτείται, των εξόδων μεταφοράς για επέμβαση σε άλλα κράτη 

μέλη.
Βάσει της ανακοίνωσης αυτής, στις 26 Ιανουαρίου 2006 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για 
την τροποποίηση της σχετικής οδηγίας4, η οποία προέβλεπε την αύξηση των κοινοτικών 
δαπανών για την πολιτική προστασία, και ιδίως για τη χρηματοδότηση του κόστους 
μεταφοράς και υλικών.
Το ΕΚ, υπό την ιδιότητά του ως αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, πρέπει να 
υποστηρίξει την Επιτροπή στην προσπάθειά της να αυξήσει τα κεφάλαια που τίθενται στη 
διάθεση αυτού του μηχανισμού.

Επιπλέον, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού περί δημιουργίας χρηματοδοτικού 

  
1 2001/792/ΕΚ.
2 1999/847/ΕΚ.
3 COM (2005) 137.
4 COM (2006) 29.
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μέσου ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης1

ως μέσο χρηματοδότησης της πολιτικής προστασίας, που περιλαμβάνει μέτρα για:

Ø τη στήριξη, η οποία συμπληρώνεται με κοινοτική χρηματοδοτική υποστήριξη, των 
προσπαθειών των κρατών μελών για την προστασία των προσώπων, του 
περιβάλλοντος και των περιουσιών· 

Ø συνεισφορά στη χρηματοδότηση ενεργειών έκτακτης ανάγκης αμέσως μετά την 
επέλευση κάποιας φυσικής καταστροφής·

Ø συνεισφορά στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων επέμβασης και 
ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην προετοιμασία για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στη 
δημόσια υγεία.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι ένα μέσο που μπορεί να χρησιμεύσει στη συνέχεια στη 
χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών για τη μακροπρόθεσμη ανασυγκρότηση έπειτα από 
μια φυσική καταστροφή. Μπορεί επίσης να συνεισφέρει με τη χορήγηση βοήθειας στις 
πληγείσες περιοχές.

IV. Βοήθεια στις πληγείσες περιοχές

Το κοινοτικό χρηματοδοτικό μέσο για τη χορήγηση βοήθειας σε περιοχές που έχουν πληγεί 
από φυσικές καταστροφές είναι το Ταμείο Αλληλεγγύης. Το μέσο αυτό δημιουργήθηκε μετά 
τις σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2002 και 
προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στις δημόσιες υποδομές. 
Το Ταμείο Αλληλεγγύης έλαβε 37 αιτήσεις βοήθειας από την 11η Νοεμβρίου 2002. Η 
Επιτροπή ενέκρινε την παροχή βοήθειας σε πληγείσες από καταστροφές περιοχές σε 16 
περιπτώσεις.2

Στις 6 Απριλίου 2005 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση νέου κανονισμού για το Ταμείο 
Αλληλεγγύης. Η πρόταση αυτή επί του παρόντος εξετάζεται σε πρώτη ανάγνωση βάσει της 
διαδικασίας συναπόφασης από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η Επιτροπή 
προτείνει:

Ø την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου σε τεχνολογικές καταστροφές, 
σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις και επιδημίες·

Ø τη μείωση του κατώτατου ορίου ζημίας σε δημόσια περιουσία που απαιτείται για 
ενίσχυση από το Ταμείο στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ·

Ø τη δυνατότητα επιλεξιμότητας περιφερειακών καταστροφών για βοήθεια από το 
Ταμείο.

Η κοινωνία μας θέλει αυτό το μέσο να είναι ικανό να αντιμετωπίσει τις ζημίες που προξενούν 
οι πυρκαγιές και η ξηρασία, φυσικές καταστροφές που σπανίως προκαλούν τόσο μεγάλες 
ζημίες σε δημόσια περιουσία ώστε να είναι επιλέξιμες για βοήθεια από το Ταμείο 

  
1 COM (2005) 113.
2 Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 2012/2002 της 11ης Νοεμβρίου 2002 για την ίδρυση του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Αλληλεγγύης, αλλά οι οποίες παρόλα αυτά δημιουργούν τεράστια προβλήματα στις 
κοινότητες που πλήττουν. Για τον λόγο αυτόν, η χρήση αυτού του μέσου πρέπει να καταστεί 
πιο ευέλικτη και να τεθεί σε ευρύτερη βάση.

Επιπλέον, ορισμένες χώρες –η Πορτογαλία και η Ρουμανία– πρότειναν την εκ νέου κατανομή 
του «αποθεματικού» των διαρθρωτικών ταμείων για τον μετριασμό των επιπτώσεων των 
φυσικών καταστροφών στις πληγείσες περιοχές. 
Όσον αφορά τη βοήθεια προς τους γεωργούς, υπενθυμίζουμε μια σειρά μέτρων που 
ελήφθησαν το περασμένο καλοκαίρι για να βοηθηθούν οι γεωργοί που επλήγησαν από 
φυσικές καταστροφές, και ιδίως από την ξηρασία, στο πλαίσιο της ΚΓΠ. 


