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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) – πτυχές 
περιφερειακής ανάπτυξης
(2005/2193 –2005/2193 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενίσχυση των ικανοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση καταστροφών και κρίσεων σε τρίτες 
χώρες (COM(2005)0153),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη βελτίωση του Κοινοτικού 
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (COM(2005)0137),

– έχοντας υπόψη την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας (αναδιατύπωση), την οποία υπέβαλε η Επιτροπή, 
(COM(2006)0029),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη διαχείριση του κινδύνου 
πλημμυρών - πλημμύρες: πρόληψη, προστασία και μετριασμός των επιπτώσεών τους 
(COM(2004)0472),

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την αξιολόγηση των πλημμυρών, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή (COM(2006)0015),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
οποία υπέβαλε η Επιτροπή (COM(2006)0108),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 6 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία οι απαιτήσεις 
της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στις υπόλοιπες κοινοτικές 
πολιτικές, προκειμένου ιδίως να προωθηθεί η αειφόρος οικονομική ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος και την 
ευρωπαϊκή διάσταση των υδάτων,

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

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) 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)1,

  
1 ΕΕ L 324 της 11.12.2003, σελ. 1



PE 370.152v01-00

Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη 4/8 PR\603565EL.doc

Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)1, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τον τομέα της δασοκομίας (COM(1998)0649),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, την οποία υπέβαλε η 
Επιτροπή (LIFE+), (COM(2004)0621),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις φυσικές 
καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) στην Ευρώπη εφέτος το καλοκαίρι 2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0000/2006),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικές καταστροφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 
προκαλέσει τον θάνατο 65.000 ατόμων από το 1980 έως σήμερα και έχουν κοστίσει
124.200 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταρρακτώδεις βροχές του Αυγούστου του 2005 προκάλεσαν 
τις σοβαρότερες πλημμύρες στην Ευρώπη από το 2002 και τον θάνατο 70 ατόμων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πυρκαγιές κατέστρεψαν και πάλι χιλιάδες εκτάρια και, το 
σημαντικότερο, στοίχισαν τις ζωές περισσότερων από 30 πολιτών και πυροσβεστών, ενώ 
το φαινόμενο διαρκώς επιδεινώνεται,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ξηρασία του 2005 ήταν εξαιρετικής έντασης και διάρκειας,
ιδίως στη νότια και δυτική Ευρώπη και πρακτικά επηρέασε σημαντικά ολόκληρη την 
επικράτεια της Πορτογαλίας και μεγάλα τμήματα της Ισπανίας, της Γαλλίας και της 
Ιταλίας,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικές καταστροφές έχουν σοβαρότατο βραχυπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην οικονομία των πληττομένων περιφερειών, με δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υποδομή, στο παραγωγικό δυναμικό, στη φυσική και πολιτιστική 
κληρονομιά, στο περιβάλλον και στον τουρισμό,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η ξηρασία και οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές επιταχύνουν τη 
διαδικασία απερήμωσης μεγάλων τμημάτων της νότιας Ευρώπης, θέτοντας σε σοβαρό 
κίνδυνο την ποιότητα ζωής των πληττομένων πληθυσμών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικές καταστροφές προκαλούνται όταν μια ευάλωτη 

  
1 ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σελ. 1
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0334.
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περιοχή πλήττεται από ακραίες καιρικές συνθήκες και, συνεπώς, είναι απαραίτητο οι 
περιφέρειες αυτές να καταστούν λιγότερο ευάλωτες, δεδομένου ότι τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα γίνονται όλο και συχνότερα,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι παράγοντες που συνδέονται με την ανθρώπινη 
δραστηριότητα, όπως η εντατική καλλιέργεια, η αποδάσωση και η εντατική αστικοποίηση 
των περιοχών που κινδυνεύουν, ενδέχεται να επιδεινώσουν τον αντίκτυπο των φυσικών 
καταστροφών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ξηρασία συμβάλλει αποφασιστικά στην εξάπλωση των 
πυρκαγιών, οι οποίες αποτελούν την κύρια αιτία της υποβάθμισης των ευρωπαϊκών 
δασών,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών επιδεινώνεται και από την 
προοδευτική εγκατάλειψη της υπαίθρου και των παραδοσιακών δραστηριοτήτων της, την 
ακατάλληλη συντήρηση των δασών, την ύπαρξη μεγάλων δασικών εκτάσεων που 
αποτελούνται από ένα μόνον είδος δένδρων, τη φύτευση ακατάλληλων ποικιλιών 
δένδρων και την ανυπαρξία κατάλληλης πολιτικής πρόληψης, καθώς και από τις 
ανεπαρκώς αυστηρές ποινές για τις περιπτώσεις εμπρησμού,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει τη λήψη μέτρων για την 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, πράγμα που απαιτεί προσπάθειες εκ μέρους των 
τοπικών, των περιφερειακών, των εθνικών και των ευρωπαϊκών αρχών, αλλά και εκ 
μέρους του πληθυσμού,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προληπτικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών κάθε είδους πρέπει να ενισχυθούν με την 
εκπόνηση, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κοινών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών 
για την εξασφάλιση καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και 
μεγαλύτερης λειτουργικότητας και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών μέσων 
(Διαρθρωτικών Ταμείων, Ταμείου Αλληλεγγύης, του μελλοντικού ΕΓΤΑΑ και του 
LIFE+, καθώς και του νέου μέσου ταχείας αντίδρασης και ετοιμότητας για σοβαρά 
έκτακτα περιστατικά),

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Διαρθρωτικά Ταμεία θα πρέπει να διαδραματίσουν 
ουσιαστικότερο ρόλο στη χρηματοδότηση μέτρων για την πρόληψη καταστροφών και την 
αντιμετώπιση των συνεπειών τους, καθώς και ότι το ειδικά προβλεπόμενο για τον σκοπό 
αυτόν κοινοτικό μέτρο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, αποδείχθηκε 
αναποτελεσματικό στην πράξη,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προληπτικά μέτρα μειώνουν τις υλικές ζημίες που προκαλούν 
οι πλημμύρες σε κατοικίες, υποδομές και παραγωγικές δραστηριότητες, όπως 
αποδείχθηκε στην περιοχή των Άλπεων, όπου το 2005, οι πλημμύρες προκάλεσαν πολύ 
λιγότερες ζημίες από ό,τι το 2002, παρόλο που ήταν μεγαλύτερης κλίμακας,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλα ταύτα, τα μέτρα πυροπροστασίας λαμβάνονται κυρίως 
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στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και έχουν αποδειχθεί μέχρι σήμερα 
σαφώς ανεπαρκή,

ΙΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντατικές ενημερωτικές εκστρατείες για τη βιώσιμη χρήση 
του νερού μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση νερού, ανακουφίζοντας έτσι 
σοβαρές καταστάσεις ξηρασίας, 

ΙΖ. επισημαίνοντας την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων διοικήσεων 
και το γεγονός ότι η πρόληψη, η διαχείριση καταστροφών και η συνδρομή προς τις 
πληττόμενες περιοχές και τα θύματα αποτελούν τους τρεις άξονες δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους η τελευταία πρέπει να διαδραματίζει ενεργότερο 
ρόλο,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει προφανής δυσαρέσκεια σε μεγάλα τμήματα της 
κοινωνίας, ΜΚΟ και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, 

1. εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για τη χάραξη μιας ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την καταπολέμηση των φυσικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης 
μιας υποχρεωτικής προσέγγισης για την πρόληψη κινδύνων, καθώς και να συντάξει ένα 
πρωτόκολλο ομοιόμορφης δράσης για κάθε τύπο καταστροφής σε ολόκληρη την Ένωση·

2. εκτιμά ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις νησιωτικές 
και τις απόκεντρες περιφέρειες με μικρή πυκνότητα πληθυσμού·

3. τονίζει την ανάγκη προσαρμογής της δράσης των Διαρθρωτικών Ταμείων για την 
πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, καθώς και του συντονισμού τους 
με τα υπόλοιπα ισχύοντα κοινοτικά μέσα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
καταστροφές· απευθύνει έκκληση να εξασφαλιστεί, κατά τον προσεχή δημοσιονομικό
προγραμματισμό για την περίοδο 2007-2013, η απαραίτητη ευελιξία στην ανακατανομή 
των διαθέσιμων πόρων μεταξύ των διαφόρων ταμείων, προκειμένου να βελτιωθεί η 
λειτουργικότητά τους σε περίπτωση καταστροφών·

4. επισημαίνει ότι τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών και πλημμυρών είναι επιλέξιμα στο 
πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων για τη νέα περίοδο προγραμματισμού και, συνεπώς,
καλεί το Συμβούλιο να έχει υπόψη του το γεγονός αυτό και να καταλήξει σε συνεκτικές 
κοινές θέσεις·

5. επισημαίνει ότι, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 
2005, ο στόχος «Εδαφική Συνεργασία» μειώθηκε σημαντικά, ιδίως όσον αφορά τη 
διακρατική και διαπεριφερειακή διάστασή του· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις προβλέπουν επαρκή διάθεση χρηματοδοτικών πόρων, 
προκειμένου να μην αποτραπεί η υλοποίηση των μέτρων για την καταπολέμηση των 
φυσικών καταστροφών που καλύπτονται από το πρόγραμμα Interreg·

6. εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση οδηγίας για την πρόληψη και τη 
διαχείριση των πυρκαγιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να χρησιμοποιήσει 
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κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους υπάρχοντες κοινοτικούς και εθνικούς πόρους για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου· εκτιμά επίσης ότι θα πρέπει να εκπονηθεί μια 
ανακοίνωση σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων ξηρασίας·

7. ζητεί από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την έρευνα για την πρόληψη 
των καταστροφών στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος-πλαισίου, το οποίο βρίσκεται στο 
στάδιο της έγκρισης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των συστημάτων 
έγκαιρης προειδοποίησης·

8. επισημαίνει την έναρξη της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας για την Παγκόσμια 
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES), η οποία θα πρέπει να 
επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει την πρόβλεψη, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των φυσικών καταστροφών· ζητεί να αυξηθεί η διάθεση χρηματοδοτικών 
πόρων υπέρ της πρωτοβουλίας αυτής και να επεκταθεί το πρόγραμμα δράσης έτσι ώστε 
να καλύπτει όλες τις φυσικές καταστροφές·

9. ζητά να εγκαινιαστεί το σύστημα GALILEO, το οποίο θα πρέπει να συμβάλει στη 
βελτίωση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβλέπει και να κατανοεί τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα·

10. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
δασικής στρατηγικής της ΕΕ (COM(2005)0084) δεν αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στο 
ζήτημα των πυρκαγιών, αγνοώντας το γεγονός ότι αποτελούν την κύρια αιτία της 
υποβάθμισης των δασών και καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να αποκαταστήσουν αυτήν
την έλλειψη·

11. προτείνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν και να υποχρεωθούν να εφαρμόζουν μέτρα 
πυροπροστασίας στο πλαίσιο των σχεδίων αγροτικής ανάπτυξής τους, ενθαρρύνοντας τη 
συμμετοχή των αγροτών, οι οποίοι αποτελούν τους κύριους θεματοφύλακες της υπαίθρου· 
ζητεί, συνεπώς, να διατηρηθεί η ενίσχυση για τη δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/19991 για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης·

12. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκστρατείες σχετικά με
μέτρα πρόληψης τα οποία θα συμφωνηθούν με τα κράτη μέλη, προκειμένου να μειωθούν 
οι κίνδυνοι και οι συνέπειες των φυσικών καταστροφών, ιδίως στις πλέον επικίνδυνες 
περιοχές, με μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την ανάγκη να 
φροντίζει το περιβάλλον και να διατηρεί τους φυσικούς πόρους, αποφεύγοντας, μεταξύ 
άλλων, επικίνδυνες γεωργικές πρακτικές ή δραστηριότητες αναψυχής·

13. εκφράζει τη λύπη του για το ότι τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Forest Focus» («Έμφαση στα Δάση») δεν περιλαμβάνονται στις 
προτεραιότητες του νέου προγράμματος «LIFE+»·

  
1 ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σελ. 80.
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14. επισημαίνει την προαναφερθείσα πρόταση απόφασης περί δημιουργίας κοινοτικού 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή, και ιδίως την 
αναβάθμιση του Κέντρου Παρακολούθησης και Ενημέρωσης (MIC), με τη δυνατότητα 
κοινοτικής χρηματοδότησης για τα έξοδα μεταφοράς· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την 
πρόταση το συντομότερο δυνατόν και να εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης του μέσου, 
και ιδίως της λήψης μέτρων επιτόπου, καθώς και της βέλτιστης χρήσης των λιγοστών 
διαθέσιμων πόρων·

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν για την ουσιαστική βελτίωση 
του συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών για τους υπάρχοντες πόρους σε 
περίπτωση καταστροφών, με την εκπόνηση εναρμονισμένων για τον σκοπό αυτό μεθόδων 
υλοποίησης·

16. επαναλαμβάνει το περιεχόμενο του ψηφίσματός του της 4ης Σεπτεμβρίου 20031, με το 
οποίο ζήτησε τη συγκρότηση Ευρωπαϊκής Δύναμης Πολιτικής Προστασίας και ζητεί από 
την Επιτροπή να εμμείνει στον στόχο αυτόν·

17. υπογραμμίζει τη σημασία του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ ως το κύριο μέσο που θα 
επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδρά με ταχύτητα στις σοβαρές καταστροφές, 
όπως πλημμύρες, πυρκαγιές ή ξηρασία·

18. επισημαίνει, εντούτοις, την ανάγκη συμμετοχής και άλλων υφιστάμενων μέσων, όπως 
των περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων ή των δανείων της ΕΤΕπ, με στόχο την 
αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από τις φυσικές καταστροφές·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των περιοχών που επλήγησαν 
από φυσικές καταστροφές το 2005, καθώς και στην Επιτροπή των Περιφερειών, εφόσον 
κρίνει σκόπιμο να συντάξει έκθεση για το θέμα.

  
1 Ψήφισμα σχετικά με τις επιπτώσεις του καλοκαιρινού καύσωνα (ΕΕ C 76 Ε, 25.3.2004, σ. 382)


