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Φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές 
και πλημμύρες) στην Ευρώπη εφέτος το καλοκαίρι   

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6 και 174 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, της 5ης Σεπτεμβρίου 2002, για τις 
πλημμύρες στην Ευρώπη1, της 13ης Ιανουαρίου 2005, για τα αποτελέσματα της 
Διάσκεψης του Μπουένος Άιρες σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές2, της 14ης Απριλίου 
2005, για την ξηρασία στην Πορτογαλία3 και της 12ης Μαΐου 2005, για την ξηρασία στην 
Ισπανία4,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
για την κλιματική μεταβολή της 11ης Δεκεμβρίου 1997 καθώς και την κύρωση του 
πρωτοκόλλου του Κιότο από την ΕΚ στις 31 Μαΐου 2002,

– έχοντας υπόψη την επιστημονική έκθεση του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Ερευνών του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής για τις Κλιματικές Αλλαγές και 
την Ευρωπαϊκή Διάσταση των Υδάτων5,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό «Forest Focus»6,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 1998 για την 
ευρωπαϊκή δασική στρατηγική (COM(1998)0649),

– έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2004 για το 
μελλοντικό πρόγραμμα Life+ (COM(2004)0621),

– έχοντας υπόψη τo νέο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2005 για την 
ικανότητα αντίδρασης της ΕΕ σε περίπτωση καταστροφών και κρίσεων 
(COM(2005)0153),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2005 για τη βελτίωση 
των μέτρων πολιτικής προστασίας (COM(2005)0137),

  
1 EE C 272 Ε της 13.11.2003, σ. 471.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0005.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0139.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0187.
5 http://ies.jrc.cec.eu.int/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and 

_Marine_Waters/Climate_Change_and_the_European_Water_Dimension_2005.pdf.
6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Νοεμβρίου 2003 για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων 
στην Κοινότητα (Έμφαση στα δάση) (ΕΕ L 324 της 11.12.2003, σ. 1). Κανονισμός όπως 
τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 788/2004 (ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 17).



– έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια του ευρωπαϊκού κλίματος και τις καταστροφικές 
πυρκαγιές και τις βίαιες πλημμύρες, οι οποίες προξένησαν θανάτους και καταστροφές σε 
ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο το καλοκαίρι του 2005, συμπεριλαμβανομένων των 
κρατών μελών της ΕΕ, των υποψηφίων χωρών και των άμεσων γειτόνων της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τυφώνας Κατρίνα προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου 
καταστροφή στις πολιτείες της Λουιζιάνα, Μισσιπιπή και Αλαμπάμα των ΗΠΑ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη το θάνατο πολλών δεκάδων ανθρώπων στα αντίστοιχα κράτη μέλη -
πυροσβεστών, στρατιωτικών, πολιτών και εθελοντών - που έχασαν τη ζωή τους 
παλεύοντας με αυτές τις ιδιαίτερα σφοδρές πυρκαγιές και φοβερές πλημμύρες,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι καταστροφές αυτές στην 
Ευρώπη, και συγκεκριμένα την καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων εκταρίων δασικών 
και άλλων εκτάσεων, αμπελιών, ελαιώνων, οπωρώνων, κατοικιών και γεωργικών 
υποδομών στην Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις πυρκαγιές αυτές οφείλονταν στην ξηρασία και 
τις υψηλές θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού, αλλά επίσης στην εγκατάλειψη του 
κόσμου της υπαίθρου, την ελλιπή συντήρηση των δασών, τη φύτευση ακατάλληλων 
ποικιλιών δέντρων, και κατά ένα σημαντικό ποσοστό σε εγκληματικές ενέργειες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαιρετικά μεγάλη και δριμεία ξηρασία που έπληξε την Νότια 
Ευρώπη συνέβαλε στη μείωση της υγρασίας του εδάφους, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο 
δασικών πυρκαγιών και τη σφοδρότητά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα τελευταία 
χρόνια σημαδεύτηκαν από πολλές ξηρασίες και από την αύξηση των δασικών πυρκαγιών 
στις περιοχές της Νότιας Ευρώπης, με αποτέλεσμα να ενταθεί η απερήμωση πολλών 
περιφερειών και να πληγούν η γεωργία, η κτηνοτροφία και οι δασικοί πόροι,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική μεταβολή αποτελεί μια από τις κυριότερες 
προκλήσεις του 21ου αιώνα με εξαιρετικά αρνητικές σε παγκόσμιο επίπεδο 
περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, περιλαμβανομένης της αύξησης 
της συχνότητας και της έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων ανά τον κόσμο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι του Πρωτοκόλλου του Κιότο αποτελούν ουσιώδη 
προϋπόθεση για μια παγκόσμια στρατηγική σχετικά με την κλιματική μεταβολή, 
χρειάζεται όμως να καθορισθούν περαιτέρω στόχοι για το χρονικό διάστημα μετά το 
2012,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική και κοινωνική ζημία που προκάλεσαν αυτές οι 
πυρκαγιές και πλημμύρες στις τοπικές οικονομίες, στην παραγωγική δραστηριότητα και 
στον τουρισμό,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πυρκαγιές αυτές αποτελούν κοινό και επαναλαμβανόμενο 
πρόβλημα όλης της Νότιας Ευρώπης και ότι οι ιδιαιτερότητες των δασών και τα 
κλιματολογικά χαρακτηριστικά αυτού του τμήματος της Ευρώπης το καθιστούν μια από 
τις πλέον ευπαθείς ζώνες της Ένωσης,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για δεύτερη φορά σε τέσσερα χρόνια οι χώρες της Κεντρικής, 
της Ανατολικής και της Βόρειας Ευρώπης επλήγησαν από σφοδρές πλημμύρες με ζημιές 
που θίγουν άμεσα χιλιάδες οικογένειες, τα σπίτια τους, άλλους τύπους ατομικής 



ιδιοκτησίας, καθώς και τις δημόσιες υποδομές και τη γεωργία,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη, και ειδικότερα οι χώρες της συνοχής, καθώς και 
οι υποψήφιες προς ένταξη και οι γειτονικές χώρες, δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν 
από μόνα τους τέτοιες τεράστιες φυσικές καταστροφές, και είναι σαφές ότι χρειάζονται 
αλληλεγγύη και βοήθεια,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις των πυρκαγιών και οι ζημιές που προκαλούν οι 
πλημμύρες υπερβαίνουν συχνά τα εσωτερικά σύνορα και ότι πρέπει κατά συνέπεια να 
ενισχυθούν τα κοινά προγράμματα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και οι 
κοινοτικοί μηχανισμοί προστασίας των πολιτών,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου δεν επαρκεί για την 
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και ότι, παραδόξως, το νέο Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Ανάπτυξης της Υπαίθρου δεν θα χρηματοδοτεί πλέον τις ενισχύσεις υπέρ των 
γεωργών για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή δασική 
στρατηγική δεν προβλέπει ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, παρότι 
αυτές είναι κύριος παράγων καταστροφής των ευρωπαϊκών δασών, 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διαχείριση των κινδύνων 
και κρίσεων στη γεωργία» καθώς και την ανακοίνωση σχετικά με την ικανότητα 
αντίδρασης της ΕΕ σε περιπτώσεις καταστροφών και κρίσεων και για την ανακοίνωση 
για τη βελτίωση των επιχειρήσεων προστασίας των πολιτών,

1. εκφράζει την αλληλεγγύη του και τη βαθιά του συμπάθεια προς τις οικογένειες όσων 
έχασαν τη ζωή τους και προς τους κατοίκους των εν λόγω πληγεισών περιοχών κατά το 
δραματικό αυτό καλοκαίρι· αποτίει φόρο τιμής στην αυταπάρνηση των πυροσβεστών και 
των πολιτών που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών με κίνδυνο 
της ζωής τους·

2. εκτιμά ότι οι συνέπειες αυτών των καταστροφών δεν είναι μόνο εθνικών διαστάσεων, 
αλλά απαιτούν επίσης ουσιώδη δέσμευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αλληλεγγύη που επέδειξαν η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της προς τις πληγείσες περιοχές των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών, 
καθώς και για την πολύτιμη βοήθεια που παρείχαν στις αρχές τους και τις υπηρεσίες 
εκτάκτου ανάγκης·

4. εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του αριθμού των φυσικών καταστροφών που, 
σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική αλλαγή 
λόγω της επιδείνωσης των ακραίων φαινομένων·

5. επαναλαμβάνει ότι το πρωτόκολλο του Κιότο παραμένει το βασικό μέσο της παγκόσμιας 
στρατηγικής προκειμένου να τεθεί τέρμα στην κλιματική μεταβολή· καλεί την Επιτροπή 
να λάβει μέτρα για να διασφαλισθεί η τήρηση των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν στο 
Κιότο και στις επόμενες φάσεις του· ερμηνεύει τις πρόσφατες ακραίες καιρικές συνθήκες 
ως περαιτέρω ένδειξη της ανάγκης για φιλόδοξη δράση σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχο 
την αναχαίτιση της κλιματικής μεταβολής·



6. συμφωνεί ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν επειγόντως οι κανόνες του Ταμείου 
Αλληλεγγύης, προκειμένου να συμπεριληφθεί ρητώς σε αυτούς και η βοήθεια προς τους 
πληθυσμούς που επλήγησαν από καταστροφές όπως η ξηρασία ή οι πυρκαγιές στα δάση 
και να υποχρεωθούν οι εθνικές αρχές να ενημερώνουν τους πολίτες για την κοινοτική 
οικονομική βοήθεια και να καταστεί ορατή η εν λόγω βοήθεια στα επιμέρους 
προγράμματα· περαιτέρω, επιμένει ότι είναι ανάγκη να παρασχεθεί βοήθεια πάραυτα στις 
πληγείσες περιοχές και χώρες·

7. υπενθυμίζει το Ταμείο Αλληλεγγύης που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
και εκφράζει την ελπίδα ότι η Επιτροπή θα αποδεσμεύσει ταχύτατα τα απαραίτητα 
κονδύλια, μόλις τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη υποβάλουν αίτημα βοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένης της προενταξιακής βοήθειας, για να βοηθήσει τις υποψήφιες και 
τις τρίτες χώρες να αντιμετωπίσουν ταχέως τις συνέπειες των πλημμυρών·

8. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία της με τις εθνικές αρχές με σκοπό τη 
στήριξη του πληγέντος πληθυσμού, την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των πυρκαγιών και πλημμυρών, την παροχή δημοσίων ενισχύσεων για την 
αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού στις πληγείσες περιοχές, την επανεκκίνηση 
της διαδικασίας δημιουργίας θέσεων εργασίας και τη λήψη καταλλήλων μέτρων για την 
αντιστάθμιση του κοινωνικού κόστους από την απώλεια θέσεων εργασίας και άλλων 
πηγών εισοδήματος· παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να επισπεύσει όλες τις σχετικές 
κοινοτικές διοικητικές διαδικασίες, συγκεκριμένα αυτές που σχετίζονται με την ανάγκη 
αναπρογραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, και να 
καταστήσει πιο ευέλικτη την υπερβολικά δύσκαμπτη διαχείριση των ταμείων αυτών·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργασθούν προς την κατεύθυνση στενότερης 
συνεργασίας των μέτρων προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις φυσικών 
καταστροφών, με στόχο να προλαμβάνονται και να ελαχιστοποιούνται οι καταστροφικές 
συνέπειές τους, παρέχοντας στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες τα μέσα που χρειάζονται για 
την έγκαιρη προειδοποίηση, το συντονισμό και την υλικοτεχνική υποστήριξη, μέσω 
ειδικότερα της διάθεσης πρόσθετων πόρων προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις 
μείζονος κινδύνου, και μέσω της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Σώματος προστασίας των 
πολιτών, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα των συνοριακών 
περιοχών·

10. καλεί το Συμβούλιο να μην παραγνωρίσει την ανάγκη για μακροπρόθεσμες επενδύσεις 
στον τομέα των πολιτικών για την πρόληψη των καταστροφών αυτών και/ή τον 
περιορισμό των ζημιών που προξενούν και, επομένως, να εγκαταλείψει τη στρατηγική 
περιορισμού των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών στο 1% του ΑΕΠ·

11. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένη ανάλυση των αιτίων, των συνεπειών 
και των επιπτώσεων των πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού, ιδιαίτερα για τον 
ευρωπαϊκό δασοκομικό τομέα, να υποβάλει προτάσεις για την ανάπτυξη κοινοτικής 
πολιτικής για τον έλεγχο των δασικών πυρκαγιών, και να καταρτίσει κοινό πρωτόκολλο 
πυρόσβεσης· ζητεί να βασίζεται η πολιτική αναδάσωσης για τις πληγείσες περιοχές στο 
σεβασμό των βιοκλιματικών και περιβαλλοντικών τους χαρακτηριστικών, με τη χρήση 
ειδών και ποικιλιών που ανθίστανται καλύτερα στη φωτιά και την ξηρασία και που είναι 
προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες· τονίζει την ανάγκη κοινοτικής υποστήριξης για 
την αναδάσωση·

12. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μέτρα, περιλαμβανομένων των μέτρων για την αύξηση 



της ευαισθητοποίησης του κοινού, υπέρ της ενίσχυσης της βιώσιμης χρήσης του νερού, 
του εδάφους και των βιολογικών πόρων, ιδίως στη νότιο Ευρώπη·

13. θεωρεί λυπηρή την απόφαση του Συμβουλίου περί κατάργησης των ενισχύσεων που 
χορηγούνταν στους γεωργούς για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και τάσσεται υπέρ 
της αποκατάστασης αυτών των χρηματοδοτήσεων· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν 
πολιτικές για την αποτελεσματική πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, 
επαναβεβαιώνοντας ότι η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τα μέτρα επίβλεψης και 
πρόληψης, ειδικότερα στο πλαίσιο του Κανονισμού «Έμφαση στα Δάση» και της νέας 
δασικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την προστασία των δασών της 
Κοινότητας από τις πυρκαγιές και τη χρηματοδότηση κυρίως των καταλλήλων μέτρων 
για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, όπως είναι η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, 
δασικών μονοπατιών, σημείων πρόσβασης, σημείων άντλησης νερού και προγραμμάτων 
δασικής διαχείρισης·

14. συνιστά τη συγκρότηση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις ξηρασίες, την ερήμωση, τις 
πλημμύρες και τα άλλα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, με στόχο τη συγκέντρωση 
στοιχείων και τη διασφάλιση πιο αποτελεσματικής ανταπόκρισης·

15. πιστεύει ότι η καταστροφή που προκάλεσαν τα πρόσφατα φαινόμενα τονίζει περαιτέρω 
ότι ο μετριασμός της πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας θα είναι πολύ λιγότερο 
δαπανηρός από τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη· αναγνωρίζει επίσης ότι 
πολλές από τις πολιτικές που απαιτούνται για να σταματήσει η κλιματική αλλαγή θα 
οδηγήσουν σε επωφελείς για όλους καταστάσεις όσον αφορά τη μείωση της εξάρτησης 
από το πετρέλαιο, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη επίτευξη εξοικονομήσεων·

16. ζητεί να ενισχυθεί η δασική πολιτική σε επίπεδο Ένωσης, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα 
στο ρόλο της όσον αφορά την πολυλειτουργικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, και τούτο 
με διττό στόχο: διατήρηση και απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού και αποφασιστική 
και ουσιώδη αύξηση των δασικών εκτάσεων·

17. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει ως επιλέξιμη δαπάνη, στα κατάλληλα 
χρηματοδοτικά μέσα, τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης τεχνολογικού εξοπλισμού για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένων και 
των αεροσκαφών·

18. ζητεί αυστηρότερες ποινές για τις εγκληματικές ενέργειες που καταστρέφουν το 
περιβάλλον, ιδίως δε αυτών που συνδέονται με την πρόκληση δασικών πυρκαγιών·

19. ζητεί, πέρα από τους κανόνες πολεοδομικού χαρακτήρα που εμποδίζουν την κερδοσκοπία 
επί των καμένων δασικών εκτάσεων, να ληφθούν και άλλου είδους μέτρα, τα οποία να 
καθιστούν υποχρεωτική την αναδάσωση των καμένων χώρων και την ορθή συντήρηση 
της δασικής έκτασης από τους ιδιοκτήτες·

20. ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τα μέσα για την έρευνα στον τομέα της πρόληψης 
των πλημμυρών και να συντονίσει τις ερευνητικές εργασίες που έχουν αναλάβει τα 
διάφορα κράτη μέλη, προκειμένου να υπάρξει το συντομότερο συνεκτική πολιτική 
ενέργειας και μεταφορών σε ό,τι αφορά την πρόληψη των κινδύνων·

21. δεσμεύεται, από την πλευρά του, να αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να 
εγκριθεί, σε κοινοτικό επίπεδο, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μελλοντοστραφής 



προληπτική στρατηγική για τις δασικές πυρκαγιές·

22. ζητεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων:

− να εξουσιοδοτήσει την εκπόνηση έκθεσης πρωτοβουλίας για τις πυρκαγιές, τις 
ξηρασίες και τις πλημμύρες, από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, βάσει διαδικασίας συνεργασίας·

− να οργανώσει κοινή ακρόαση για τις πυρκαγιές, τις ξηρασίες και τις πλημμύρες·

− να εξουσιοδοτήσει την πραγματοποίηση επίσημης επίσκεψης στις περιοχές της 
Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές φέτος 
το καλοκαίρι·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, καθώς 
και στις τοπικές αρχές των πληγεισών περιοχών.


