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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) –
περιβαλλοντικές πτυχές
(2005/2192 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, της 5ης Σεπτεμβρίου 2002, για τις 
πλημμύρες στην Ευρώπη1, της 14ης Απριλίου 2005, για την ξηρασία στην Πορτογαλία2, 
της 12ης Μαΐου 2005, για την ξηρασία στην Ισπανία3 και της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 
σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) στην Ευρώπη εφέτος το 
καλοκαίρι4,

– 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 το ψήφισμά του για την «Μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον 
πλανήτη και πώς μπορεί να κερδηθεί»5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του για την αλλαγή του κλίματος μετά την Ενδέκατη
Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης στο Μόντρεαλ6,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (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)7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή
της δασικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης8 και την πρόταση της Επιτροπής για 
μια ευρωπαϊκή δασική στρατηγική (COM(1998)0649),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2013 του Συμβουλίου για την ίδρυση του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης9, ο οποίος αναθεωρείται επί του 
παρόντος,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (2001/792/ΕΚ) του Συμβουλίου περί κοινοτικού
μηχανισμού για τη διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας
της πολιτικής προστασίας10,

  
1 ΕΕ C 272 E, της 13.11.2003, σ. 471.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0139.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0187.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0334.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0433.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0019.
7 ΕΕ L 324, της 11.12.2003, σ. 1.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0068.
9 ΕΕ L 311, της 14.11.2002, σ. 3.
10 ΕΕ L 297, της 15.11.2001, σ. 7.
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– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά το
διαστημικό πρόγραμμα «Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της
Ασφάλειας (GMES)» (COM(2004)0065), το μέσο ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας 
για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (COM(2005)0153), την ενίσχυση των 
ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση καταστροφών και 
κρίσεων (COM(2005)0153) και την αξιολόγηση και διαχείριση των πλημμυρών
(COM(2006)0015),

– έχοντας υπόψη το ερευνητικό σχέδιο για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας στο 
πλαίσιο του Έκτου Προγράμματος Πλαισίου(2002-2006),

– έχοντας υπόψη την επιστημονική έκθεση της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης και την 
έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής για τις Κλιματικές Αλλαγές και την 
Ευρωπαϊκή Διάσταση των Υδάτων1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2006),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος είναι πηγή φυσικών καταστροφών 
(πλημμύρες, σοβαρή ξηρασία και πυρκαγιές) που σημειώνονται με ολοένα και 
μεγαλύτερη συχνότητα σε ολόκληρο τον κόσμο και προκαλούν σοβαρές ζημιές όσον 
αφορά την απώλεια ανθρώπινων ζωών, την καταστροφή του περιβάλλοντος και τη 
μείωση της οικονομικής δραστηριότητας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τελευταία Διάσκεψη των ΗΕ για την Αλλαγή του Κλίματος 
που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2005 στο Μόντρεαλ του Καναδά σημειώθηκε 
αξιόλογη πρόοδος σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τους τρόπους καταπολέμησης της 
αλλαγής του κλίματος, την ενίσχυση της τήρησης και της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου 
του Κιότο και παρουσιάστηκαν οι προοπτικές σχετικά με τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης 
μετά το 2012, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τον θεμελιώδη ρόλο των δασών στην προστασία του περιβάλλοντος, 
από την άποψη των ισορροπιών που δημιουργούνται τόσο στον κύκλο του άνθρακα όσο 
και στον κύκλο του ύδατος, η συμβολή των οποίων στην επιβράδυνση της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη και του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι βασικά 
ανυπολόγιστη,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστάσεις σοβαρής ξηρασίας και δασικών πυρκαγιών έχουν 
αυξηθεί σε συχνότητα και κλίμακα στη Νότια Ευρώπη και λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά 
το γεγονός ότι αυτό είναι άμεση συνέπεια της αλλαγής του κλίματος, οι καταστάσεις 
αυτές είναι και απρόβλεπτες και αναπόφευκτες, γεγονός που σημαίνει ότι η σχετική 
επιστημονική έρευνα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να λάβει μεγαλύτερη 

  
1 http://ies.jrc.cec.eu.int.
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χρηματοδότηση, με σκοπό τη βελτίωση των μηχανισμών εκτίμησης του κινδύνου, των 
συστημάτων πρόληψης και των μέσων καταπολέμησης αυτών των φαινομένων,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Έμφαση στα δάση» έχει ως στόχο την προώθηση 
της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα δάση στην Κοινότητα ώστε να προαχθούν η 
διατήρηση και προστασία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα καλύπτει 
ολοκληρωμένα επιμέρους προγράμματα σχεδιασμένα για την προστασία των δασών από 
πυρκαγιά και για την καταπολέμηση της απερήμωσης,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για το Ταμείο Αλληλεγγύης περιέχει προϋποθέσεις 
που καθιστούν δύσκολη τη χρησιμοποίηση του Ταμείου σε ορισμένες περιπτώσεις 
καταστροφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αφορά όχι μόνο την αξία και τον τύπο της 
επιλέξιμης δαπάνης, αλλά επίσης την έλλειψη ευελιξίας των προθεσμιών και των 
διαδικασιών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικές καταστροφές επιδεινώνουν τα προβλήματα της 
διάβρωσης, της αλάτωσης του εδάφους και της απερήμωσης, υπονομεύουν τα 
οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και θέτουν σε 
κίνδυνο την κοινωνική συνοχή,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών για την περιστολή 
των φυσικών καταστροφών υποστηρίζει ότι ο καλύτερος πολεοδομικός σχεδιασμός των 
παράκτιων περιοχών και η προστασία των οικοσυστημάτων θα μείωνε τον αντίκτυπο των 
φυσικών καταστροφών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογράψει τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης, ενός φαινομένου η όξυνση 
του οποίου αναφέρεται στο Διάγγελμα των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2006 έχει ανακηρυχθεί Διεθνές Έτος των Ερήμων και της 
Απερήμωσης,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή ή αναποτελεσματικά όσον αφορά την αποτελεσματική 
παροχή αντίδρασης στις φυσικές καταστροφές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
αυτή επιδεινώνεται από την πολυμορφία των μηχανισμών και των λύσεων που υπάρχουν 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

1. χαιρετίζει την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της στήριξης για 
περιβαλλοντικά μέτρα, ιδίως σε σχέση με τις σοβαρές καταστάσεις καταστροφών· 
προτείνει ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τη λογική και αποδοτική χρήση του 
ύδατος, και ότι οι μεγάλοι καταναλωτές ύδατος στη γεωργία, τις πόλεις και τη βιομηχανία 
πρέπει να ειδοποιηθούν για αυτά τα μέτρα· συνιστά την εφαρμογή των αρχών «ο χρήστης 
πληρώνει» και ο «ρυπαίνων πληρώνει» έτσι ώστε να διασφαλιστεί μια πιο ορθολογική 
χρήση του ύδατος και καλύτερη παρακολούθηση και επιθεώρηση των λυμάτων·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης των εκστρατειών ευαισθητοποίησης όσον αφορά 
την πρόληψη και την υιοθέτηση καλών πρακτικών, τη δημοσιοποίηση των διαδικασιών 
που θα υιοθετηθούν σε καταστάσεις καταστροφών, όπως πυρκαγιές και πλημμύρες, 
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διαδικασίες που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή στο 
πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων όπως το «Έμφαση στα δάση»· επισημαίνει την ανάγκη η 
δράση για την εκπαίδευση του κοινού να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση των 
νέων, ξεκινώντας με τα παιδιά σχολικής ηλικίας·

3. προτρέπει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα πρόσθετων πόρων για ταχεία δράση για την καταπολέμηση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης· επιβεβαιώνει εκ νέου την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού 
κέντρου στρατηγικού συντονισμού της πολιτικής προστασίας που θα είναι υπεύθυνο για 
την πρόληψη των πυρκαγιών και την υποστήριξη της πυρόσβεσης σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις·

4. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για κοινοτική 
χρηματοδότηση την κατασκευή υποδομών και την απόκτηση τεχνικού εξοπλισμού 
πυρόσβεσης, περιλαμβανομένου αερομεταφερόμενου εξοπλισμού·

5. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής (FLECT) για την καταπολέμηση της 
παράνομης υλοτομίας, και το νέο χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (πρόγραμμα 
Life+), το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την προστασία των ευρωπαϊκών δασών και την 
πρόληψη κάθε είδους υποβάθμισης, συμπεριλαμβανομένων των πυρκαγιών·

6. προτρέπει τα κράτη μέλη να προβληματιστούν σχετικά με τον ρόλο των δασών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· προτείνει να δρομολογηθεί μια δημόσια συζήτηση για τον 
περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό ρόλο τους, και αυτή η συζήτηση να 
χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της επίγνωσης σχετικά με τις υφιστάμενες διαφορές 
μεταξύ των δασών της Ευρώπης και ιδιαίτερα τον ειδικό χαρακτήρα των μεσογειακών 
δασών· πιστεύει ότι πρέπει να παρασχεθούν κίνητρα για την εγκατάλειψη των εύφλεκτων 
μονοκαλλιεργειών, και ιδίως του ευκαλύπτου·

7. καλεί την Επιτροπή να θέσει σοβαρούς στόχους που θα βασίζονται στην αλληλεγγύη 
εντός του κοινού νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών 
καταστροφών, και ιδιαίτερα την έγκριση του νέου κανονισμού για το Ταμείο 
Αλληλεγγύης και την οδηγία για την αξιολόγηση και διαχείριση των πλημμυρών και, 
επιπλέον, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του προγράμματος «Έμφαση στα 
δάση», αυξάνοντας τη χρηματοδότηση και καθιστώντας τους κανόνες που διέπουν την 
εφαρμογή πιο ευέλικτους·

8. πιστεύει ότι η ανοικοδόμηση/αποκατάσταση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 που 
έχουν καταστραφεί από πλημμύρες, ξηρασία ή πυρκαγιές πρέπει να χρηματοδοτηθεί με 
κοινοτικούς πόρους, δεδομένου ότι αυτές οι περιοχές είναι σημαντικά κομμάτια των 
πράσινων ζωνών της Ευρώπης που διασφαλίζουν τη βιολογική ποικιλότητα και τη 
διατήρηση των ειδών· προτρέπει τα κράτη μέλη να συστήσουν εθνικά ταμεία για τα δάση 
για την πρόληψη των δασικών καταστροφών και την αναδάσωση·

9. ζητεί να περιληφθεί η σοβαρή ξηρασία στους μηχανισμούς στήριξης του Ταμείου 
Αλληλεγγύης, εφόσον η ξηρασία είναι ένα ανώμαλο φυσικό φαινόμενο, που 
αναπτύσσεται αργά και έχει μεταβλητή διάρκεια, με σοβαρές και μακροχρόνιες 
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επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης και την κοινωνικοοικονομική σταθερότητα των 
πληγεισών περιοχών·

10. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Ξηρασία 
και την Ερήμωση, το οποίο θα έχει την έδρα του σε μια περιοχή που κινδυνεύει με 
απερήμωση (Ισπανία ή Πορτογαλία) και θα ενσωματωθεί στις δραστηριότητες του 
Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου για την Ε&Α 2007-2013 της Επιτροπής·

11. αναγνωρίζει την ανάγκη διερεύνησης και ανάπτυξης νέων μορφών πρόληψης και 
κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς με τη χρήση δορυφόρων και άλλης τεχνολογίας αιχμής· 
πιστεύει ότι είναι σημαντικό να υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες πληροφόρησης (π.χ. το 
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών) για τη διαχείριση των πυρκαγιών και των 
πλημμυρών· τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο της νέας τεχνολογίας ανίχνευσης στην πρόληψη 
των φυσικών καταστροφών·

12. συνιστά τη λήψη μέτρων για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, ειδικότερα τη 
συλλογή και ανακύκλωση των υπολειμμάτων βιομάζας στα δάση, την απαγόρευση της 
αλλαγής χρήσης της καμένης γης, και αυστηρότερες κυρώσεις για τις εγκληματικές 
ενέργειες κατά του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα την πρόκληση δασιών πυρκαγιών·

13. ζητεί από την Επιτροπή να συστήσει στα κράτη μέλη να καταρτίσουν χάρτες με τις 
περιοχές που κινδυνεύουν από πυρκαγιάς, οι οποίοι θα χρηματοδοτηθούν με κοινοτικά 
κονδύλια και θα ληφθούν υπόψη στον προγραμματισμό και τη χωροταξία·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή

Οι σοβαρές φυσικές καταστροφές που συνέβησαν το καλοκαίρι του 2005, με σφοδρές 
πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη, δριμεία ξηρασία στη Νότια Ευρώπη και πυρκαγιές που 
κατέστρεψαν πολλές χιλιάδες εκταρίων δασικών εκτάσεων στην Πορτογαλία και την Ισπανία, 
ήταν το θέμα μιας επίσημης δήλωσης του Προέδρου Borrell στην εναρκτήρια σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το φθινόπωρο, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα.

Το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2005, εξέφρασε την πεποίθησή του 
ότι η αύξηση της συχνότητας και της έντασης αυτών των φυσικών φαινομένων θα μπορούσε 
να αποδοθεί στην αλλαγή του κλίματος και αναγνώρισε ότι το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι η 
θεμελιώδης πλατφόρμα στην παγκόσμια περιβαλλοντική στρατηγική για την καταπολέμηση 
αυτής της αλλαγής. Το ΕΚ εξέφρασε την αλληλεγγύη του με τις πληγείσες περιοχές, και 
επιβεβαίωσε εκ νέου την ανάγκη να ενισχυθούν οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας και να 
καταστεί πιο ευέλικτη η χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ιδίως του Ταμείου Συνοχής, των 
Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Αλληλεγγύης, έτσι ώστε να μετριαστεί η οικονομική 
και κοινωνική ζημιά που προκάλεσαν αυτά τα φαινόμενα στους τοπικούς πληθυσμούς και
οικονομίες, στην παραγωγική δραστηριότητα και στον τουρισμό.

Σε απάντηση στην παράγραφο 22 του ψηφίσματος, ανατέθηκε στην Επιτροπή Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να εκπονήσουν τρεις 
συμπληρωματικές εκθέσεις πρωτοβουλίας που θα αντικατοπτρίζουν τις γεωργικές, 
περιβαλλοντικές και εδαφικές πτυχές αντίστοιχα. Αποφασίστηκε επίσης να σταλούν 
αντιπροσωπείες στις πληγείσες περιοχές, και να οργανωθεί κοινή ακρόαση για τα 
προβλήματα που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, η ξηρασία και οι πλημμύρες. Αυτό είναι το 
πλαίσιο στο οποίο συντάχθηκε η παρούσα έκθεση, η οποία εστιάζεται στις περιβαλλοντικές 
πτυχές, το πριν και το μετά των φυσικών καταστροφών, και στην ευρωπαϊκή δράση στον 
τομέα της πολιτικής προστασίας.

2. Οι αντιπροσωπείες

Οι τρεις αντιπροσωπείες επισκέφτηκαν, αντίστοιχα: την Ισπανία (Ανδαλουσία και Huelva) 
και την Πορτογαλία (Alentejo και Pampilhosa da Serra), περιοχές που καταστράφηκαν από 
πυρκαγιές ή επλήγησαν από ξηρασία· τη Γερμανία (Βαυαρία) και την Αυστρία (Τιρόλο), 
περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες και κατολισθήσεις· και τη Γαλλία (Gironde και Var)
και Ιταλία (Λομβαρδία), περιοχές που επλήγησαν παρομοίως από δασικές πυρκαγιές και 
πλημμύρες. Παρά τον ειδικό χαρακτήρα κάθε περιοχής και την έκταση των καταστροφών 
που σημειώθηκαν, τα προγράμματα των αντιπροσωπειών είναι δομημένα βασικά με 
παρόμοιο τρόπο, καθώς περιελάμβαναν επαφές με τον τοπικό πληθυσμό που επλήγη και με 
το τοπικό τεχνικό προσωπικό· εξήγηση από εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς 
και αρχές της κατάστασης των οργανωτικών μοντέλων τους, των μηχανισμών 
καταπολέμησης καταστροφών, των πόρων και των μέτρων που ελήφθησαν· ακρόαση των 
απόψεων των ΜΚΟ, συλλόγων και συνδικαλιστικών ενώσεων που εμπλέκονται στην αρωγή 
προς τα θύματα ή στην καταπολέμηση των καταστροφών αυτών καθαυτών. Στα διάφορα 
μέρη που επισκέφτηκαν, οι αντιπροσωπείες είτε επιθεωρούσαν το έργο αποκατάστασης και 



PR\604629EL.doc 9/13 PE 370.246v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

την πρόοδο που είχε σημειωθεί ή άκουγαν τους λόγους που είχαν εμποδίσει το έργο αυτό.

Συνοπτική περιγραφή των επισκέψεων

Προκειμένου να εκτιμήσει καλύτερα επί τόπου τις άμεσες συνέπειες των πυρκαγιών, της 
σοβαρής ξηρασίας και των πλημμυρών, η εισηγήτριά σας συμμετείχε και στις τρεις 
αντιπροσωπείες και άκουσε τις υποδείξεις και τις προσδοκίες των εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών και του τοπικού πληθυσμού και οργανώσεων, των οποίων πρέπει να 
υπογραμμιστεί η προθυμία να διαθέσουν τον χρόνο τους και να συνεργαστούν με τις 
αντιπροσωπείες.

Οι αντιπροσωπείες αντιμετώπισαν πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Σε ορισμένες περιοχές, 
το επίκεντρο της προσοχής ήταν στη δυνατότητα ταχείας χρησιμοποίησης του Ταμείου 
Αλληλεγγύης, αμέσως μετά από εκτεταμένες πυρκαγιές ή σε καταστάσεις παρατεταμένης 
ξηρασίας. Οι ντόπιοι έλεγαν ότι ένιωθαν εγκαταλελειμμένοι και εξέφρασαν παράπονα για την 
έλλειψη αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε άλλες περιοχές, από την άλλη πλευρά,
υπήρχε, μια πολύ σαφής αντίθεση για την αποκαλούμενη «παρέμβαση» της ΕΕ, χωρίς καμία 
συναίσθηση της ανάγκης να καθιερωθούν ευρωπαϊκά μέτρα συντονισμού και μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου που σχετίζεται με πλημμύρες. Σε κάποιες περιοχές, είχαν ήδη τεθεί 
σε εφαρμογή μέτρα πρόληψης πλημμύρας, οι ζώνες που ήταν επιρρεπείς σε πλημμύρες είχαν 
χαρτογραφηθεί, οι πληθυσμοί είχαν μεταφερθεί σε άλλα μέρη και είχαν ληφθεί μέτρα 
περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και μέτρα που προάγουν τις ποτάμιες τουριστικές 
δραστηριότητες. 

Ξηρασία

Η ξηρασία μπορεί να θεωρηθεί διαρθρωτικό πρόβλημα που εμφανίζεται κάθε δέκα ή δώδεκα 
χρόνια, αλλά το οποίο παρουσιάζει αυξητική τάση. Η σοβαρή ή ακραία ξηρασία, ωστόσο, 
έχει ασυνήθη χαρακτήρα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως φυσική καταστροφή, οι συνέπειες 
της οποίας διαρκούν πολύ περισσότερο από την απλή ξηρασία. Αντίθετα με τις άλλες φυσικές 
καταστροφές, ο αντίκτυπος της ξηρασίας είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, και δεν επηρεάζει τις 
υποδομές, αλλά την παραγωγή και το περιβάλλον, όπως και τις ζωές των ντόπιων 
πληθυσμών. Η αλλαγή του κλίματος προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε μείωση των 
βροχοπτώσεων, αύξηση της θερμοκρασίας και συχνότερα κύματα καύσωνα και ξηρασίας, 
γεγονός που σημαίνει ότι οι δασικές πυρκαγιές θα γίνουν σοβαρότερες και πιο εκτεταμένες.

Η ξηρασία, επιπλέον, δεν είναι αποκλειστικά «πρόβλημα για τους αγρότες». Στις χώρες της 
Νότιας Ευρώπης, η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας πλήττεται σοβαρά τα έτη με 
ξηρασία, και οι χώρες αυτές αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν ορυκτά καύσιμα για να 
αντισταθμίσουν τις απώλειες παραγωγής. Αυτό έχει σοβαρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο από 
την άποψη της αύξησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που κατά πάσα πιθανότητα 
υπερβαίνουν τα όρια που έχουν τεθεί στα σχετικά εθνικά σχέδια έκδοσης έγκρισης για τις 
εκπομπές.

Μια άλλη συνέπεια της ξηρασίας είναι το πρόβλημα της προμήθειας πόσιμου ύδατος, είτε για 
τους μόνιμους κατοίκους είτε για τους επισκέπτες. Η ξηρασία είναι ένα φαινόμενο που 
παρατηρείται το καλοκαίρι, συνεπώς επιδεινώνεται από τον τουρισμό, την έντονη οικονομική 
δραστηριότητα σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, και την παρουσία μεγαλύτερων 
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αριθμών επισκεπτών απ’ ό,τι κατοίκων.

Πυρκαγιές

Οι πυρκαγιές αποτελούν την κύρια φυσική απειλή για τα μεσογειακά δάση. Πάνω από το 
90% της επιφάνειας που καταστρέφεται από πυρκαγιές στην Ευρώπη βρίσκεται στην Ιβηρική 
Χερσόνησο. Οι δασικές πυρκαγιές καταστρέφουν δημόσια και ιδιωτική περιουσία, οδηγούν 
σε απώλεια της οικονομικής βιωσιμότητας και περαιτέρω επιδείνωση των εύθραυστων 
οικονομιών και κοινωνιών των μειονεκτικών και ερημωμένων περιοχών της ενδοχώρας. Οι 
καιρικές συνθήκες το καλοκαίρι του 2005 ήταν ασυνήθεις υπό την έννοια ότι εξαιρετικά 
ξηρές ατμοσφαιρικές συνθήκες που προκλήθηκαν από παρατεταμένη ξηρασία συνδυάστηκαν 
με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, και αυτό ενθάρρυνε την ταχύτερη εξάπλωση των 
πυρκαγιών και την καταστροφή δασικών ζωνών που θεωρούνταν υποδειγματικές από την 
άποψη της διατήρησης, της συντήρησης, της πρόβλεψης αντιπυρικών ζωνών και της 
αναδάσωσης με κατάλληλα είδη.

Ενώ πολλές από τις πυρκαγιές είχαν ξεκινήσει σκόπιμα για εγκληματικούς λόγους, κάτι που 
μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με την αδιάκοπη παρακολούθηση των περιμέτρων των δασών 
και την επιβολή αυστηρότερων ποινικών κυρώσεων, άλλες πυρκαγιές ήταν αποτέλεσμα μιας 
απλής αδυναμίας κατανόησης ότι τα δάση είναι ένα ανεκτίμητο συλλογικό αγαθό και ότι η 
χρήση τους πρέπει να διέπεται από αυστηρούς κανόνες. Η εθνική νομοθεσία καθαυτή πρέπει 
να ενσωματώσει την ευέλικτη διαχείριση και να προσαρμοστεί έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί σε έκτακτες περιστάσεις. Οι ισπανοί εμπειρογνώμονες λένε ότι τα μεσογειακά 
δάση «συζούν» με την πυρκαγιά και οφείλουν την ικανότητα αναγέννησής τους σε αυτές. Η 
αντιπροσωπεία επισκέφθηκε μια περιοχή περίπου 34 000 εκταρίων που κάηκε το 2004 και η 
στην οποία, μετά από μια περίοδο φυσικής αναγέννησης, έχουν αρχίσει τώρα να γίνονται 
εργασίες, καθαρίζεται από τους καμένους κορμούς, έτσι ώστε να προληφθεί η εξάπλωση 
ασθενειών, και κτίζονται φράκτες ώστε το νερό της βροχής να μην συμπαρασύρει το έδαφος. 
Το πρόβλημα του αποσπασματικού χαρακτήρα της ιδιοκτησίας των δασών παρακάμφθηκε 
μέσω της συνένωσης δυνάμεων, που επέτρεψε μια συντονισμένη προσέγγιση η οποία 
περιελάμβανε ταυτόχρονη εργασία στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής που καταστράφηκε 
από την πυρκαγιά.

Πλημμύρες

Στην Κεντρική Ευρώπη, οι θερινές καταστροφικές πλημμύρες είναι ολοένα και πιο συχνές, 
αν και σε κάποιες περιοχές, ιδίως στη Βαυαρία, η διαχείριση των πλημμυρών έχει βελτιωθεί 
σημαντικά, όπως φαίνεται από τη σύγκριση των ετών 2005 και 2002. Αυτό ήταν αποτέλεσμα 
του καθορισμού των περιοχών που είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες, της δημιουργίας λεκανών 
κατακράτησης νερού, της κατασκευής ενός συστήματος αντιπλημμυρικών αναχωμάτων κατά 
διαμερίσματα, κλπ.
Από τις διάφορες καταστάσεις φυσικών καταστροφών που καλύπτει αυτή η έκθεση, μόνον οι 
πλημμύρες είναι αντικείμενο μιας κοινοτικής οδηγίας που αποσκοπεί στη μείωση και τη 
διαχείριση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, τις υποδομές και την 
ιδιοκτησία. Ο διασυνοριακός συντονισμός είναι ένας από τους λόγους ύπαρξης της οδηγίας, 
δεδομένου ότι οι περισσότερες λεκάνες απορροής της Ευρώπης είναι κοινές για πολλά κράτη 
μέλη. Υπήρχε ήδη τέτοιου είδους συντονισμός στο πλαίσιο της οδηγίας πλαίσιο για την 
ποιότητα των υδάτων.
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Όταν επισκέφτηκαν τις περιοχές που είχαν πληγεί από πλημμύρες, οι αντιπροσωπείες έγιναν 
δέκτες επαίνων για τις άκρως θετικές πτυχές της οδηγίας, και επίσης κάποιων ανησυχιών. 
Από τη μια πλευρά, υπάρχουν ελπίδες ότι σε σχέση με τα μέτρα πρόληψης, μπορεί να 
ασκηθεί πίεση στα λιγότερο συνεργάσιμα κράτη μέλη, αλλά από την άλλη, υπάρχουν φόβοι 
για αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης. Είναι αλήθεια ότι η παγίωση και οριοθέτηση των 
περιοχών κινδύνου θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες σε 
περιφερειακό επίπεδο, δεδομένης της αξίας της οικοδομήσιμης γης σε περιοχές που είναι υπό 
την πίεση της αστικής επέκτασης, αλλά ο προσδιορισμός των περιοχών που είναι επιρρεπείς 
σε πλημμύρες δικαιολογείται πλήρως διότι η διάθεση της γης για οικοδόμηση θα οδηγούσε 
σε μείωση της ικανότητας απορρόφησης ύδατος και, κατά συνέπεια, σε αυξημένο κίνδυνο 
πλημμύρας.

3. Ορισμένα επιστημονικά πορίσματα

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι φυσικές καταστροφές συνδέονται στενά με τις 
κλιματικές αλλαγές. Ο βαθμός στον οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε ιστορικές αλλαγές σε 
ακραία γεγονότα, και να τις συνδέσουμε με τις κλιματικές αλλαγές ποικίλλει ανάλογα με το 
γεγονός και την τοποθεσία:
- Τα κύματα καύσωνα στην Ευρώπη έχουν γίνει πολύ πιο πιθανά· οι ακραίες θερμοκρασίες 
του καλοκαιριού του 2003 εκτιμάται ότι οφείλονται κατά 75% στην ανθρώπινη επιρροή. Η
αύξηση της θερμοκρασίας επιδεινώνει τις συνθήκες ξηρασίας·
- Οι βροχοπτώσεις γίνονται ολοένα και πιο έντονες λόγω της αλλαγής του κλίματος. Η 
σφοδρότερη βροχόπτωση και η αλλαγή στη μορφή της βροχόπτωσης σημαίνουν τόσο 
αυξημένη πιθανότητα ξαφνικής πλημμύρας όσο και ξηρασία. Ενδέχεται να μην σημειωθεί 
καμία αλλαγή στις πλημμύρες μεγάλης κλίμακας·
- Οι σφοδρές θύελλες μπορεί να μην έχουν αυξηθεί στην Ευρώπη τον τελευταίο αιώνα· η 

ένταση των τυφώνων αυξήθηκε κατά 70% τα τελευταία 50 χρόνια. Τα αποδεικτικά στοιχεία 
για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής είναι δύσκολο να εντοπιστούν στο πλαίσιο των 
μεγάλων φυσικών κύκλων, αλλά οι παρατηρούμενες αλλαγές είναι σύμφωνες με τις 
επιπτώσεις των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι οποίες 
βασίζονται στην ανάπτυξη μοντέλων.

Η εκπόνηση μοντέλων υποδεικνύει ότι στο μέλλον η συνεχόμενη αύξηση των 
συγκεντρώσεων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα ωθήσει περαιτέρω 
την αλλαγή του κλίματος και θα οδηγήσει σε πιο ακραία καιρικά φαινόμενα:
- Κύματα καύσωνα παρόμοια με αυτά που σημειώθηκαν το 2003 ενδέχεται να εμφανίζονται 
στην Ευρώπη ανά διετία μέχρι το τέλος του αιώνα·
- Οι αλλαγές στις βροχοπτώσεις θα φέρουν περισσότερες πλημμύρες, ιδίως ξαφνικές 
πλημμύρες, αλλά και ξηρασία (η οποία επιτείνεται επίσης από την αύξηση της 
θερμοκρασίας)·
- Οι εντονότερες ανεμοθύελλες θα ήταν σύμφωνες με την ανάπτυξη μοντέλων, αν και δεν 
μπορούν να γίνουν σαφείς προβλέψεις. Η αύξηση της έντασης των τυφώνων θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε μια αύξηση 30% των εντονότατων καταιγίδων μέχρι το 2100.

Κάποια γεγονότα που έγιναν πρώτη είδηση κέντρισαν την ανησυχία σχετικά με τις ακραίες 
καιρικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια. Πρωτοφανείς καταιγίδες, πλημμύρες, ξηρασία 
και ένα κύμα καύσωνα έχουν όλα εκτεταμένες συνέπειες (ΕΟΠ, 2004, Jha, 2005):
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- Οι ανεμοθύελλες στο τέλος του 1999 ήταν μεταξύ των πλέον δραματικών στην ευρωπαϊκή 
ιστορία. Οι Anatol, Lothar και Martin έπληξαν τη Σκανδιναβία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και 
τις γειτονικές χώρες. Οι καταιγίδες αυτές σκότωσαν περίπου 150 άτομα και προκάλεσαν 
μαζικές καταστροφές (6,7 δισεκατομμύρια ευρώ ασφαλισμένες απώλειες από τον Lothar και 
τον Martin, και 500 εκατομμύρια ευρώ οικονομικές απώλειες από τον Anatol). Στη Γαλλία οι 
καταιγίδες έριξαν έναν αριθμό δέντρων παραγωγής ξυλείας που αντιστοιχεί στο τριπλάσιο 
της ετήσιας συγκομιδής·
- Η μεγαλύτερη πλημμύρα των τελευταίων ετών και η πλέον επιζήμια από οικονομικής 
απόψεως καταστροφή στην ιστορία της Ευρώπης σημειώθηκε το 2002. Οι πλημμύρες 
συνέβησαν στους ποταμούς Δούναβη και Έλβα, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της Κεντρικής 
Ευρώπης· σημειώθηκαν επίσης σημαντικές πλημμύρες στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. 
600 000 άνθρωποι επλήγησαν και 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 11 χώρες. Οι
οικονομικές απώλειες ανήλθαν σε τουλάχιστον 15 δισεκατομμύρια ευρώ· 
- Μεγάλο μέρος της Νότιας Ευρώπης επλήγη από σοβαρή ξηρασία για τουλάχιστον έναν 
χρόνο· ήταν η χειρότερη ξηρασία που έχει καταγραφεί ποτέ. Το καλοκαίρι του 2005, το 97% 
της Πορτογαλίας επλήγη από συνθήκες σοβαρής ξηρασίας, η Γαλλία εξέταζε το ενδεχόμενο 
κλεισίματος των εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
η παραγωγή των δημητριακών μειώθηκε κατά 28 εκατομμύρια τόνους τουλάχιστον, ήτοι 
γύρω στο 10% της συνολικής παραγωγής·
- Το κύμα του καύσωνα το καλοκαίρι του 2003 προκάλεσε μαζικούς θανάτους – ο θάνατος
τουλάχιστον 22 146 ανθρώπων αποδόθηκε στον καύσωνα.

Ενώ τα γεγονότα αυτά είναι θαυμάσια παραδείγματα των ειδών των φυσικών καταστροφών 
στην Ευρώπη, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι άλλες περιοχές του κόσμου είναι σε πολύ 
χειρότερη κατάσταση. Με ένα σύνολο 6 700 θανάτων που συνδέονται με πλημμύρες μεταξύ 
του 1993 και του 2002, η Ευρώπη υπερνικάται μακράν από τον συγκλονιστικό αριθμό της 
Ασίας: σχεδόν 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι. 6 655 θάνατοι που αποδίδονται στις ευρωπαϊκές 
ανεμοθύελλες την ίδια περίοδο επισκιάζονται παρομοίως από 18 000 στη Βόρειο και Νότιο 
Αμερική και 275 000 στην Ασία.

4. Πολιτική προστασία

Το 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε έναν μηχανισμό πολιτικής προστασίας για την 
αντιμετώπιση των καταστροφών στις περιπτώσεις όπου οι πληγείσες χώρες δεν ήταν σε θέση 
να τις θέσουν υπό έλεγχο μόνες τους. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η 
διαχείριση των καταστάσεων αυτών εμπίπτει καταρχήν στην αρμοδιότητα της πληγείσας 
χώρας. Ωστόσο, η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει έναν πιο ενεργό και παρεμβατικό ρόλο όταν 
αυτό της ζητείται, συντονίζοντας τη στήριξη και διαθέτοντας εγκαίρως χρηματοδότηση και 
ειδικό εξοπλισμό έρευνας και διάσωσης.
Η αρμοδιότητα του μονίμως επιχειρησιακού Οργανισμού Παρακολούθησης και 
Πληροφόρησης είναι να λαμβάνει προειδοποιήσεις και συναγερμούς και να προωθεί τα 
αιτήματα στήριξης. Οι ομάδες αρωγής είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση της κατάστασης 
και τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές για την οργάνωση του έργου αρωγής, όπως συνέβη 
αρκετές φορές το καλοκαίρι του 2005, τόσο εντός της Ευρώπης όσο και αλλού (στις ΗΠΑ και 
το Πακιστάν). Η εμπειρία που αποκομίσθηκε δείχνει ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί τώρα 
στη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, χωρίς να παραμεληθούν ωστόσο 
τα άλλα καθήκοντα, και ιδιαίτερα το καθήκον της οικοδόμησης ικανότητας ανταλλαγής 
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πληροφοριών.

5. Ταμείο Αλληλεγγύης

Το Ταμείο Αλληλεγγύης, που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τις πλημμύρες στην Ευρώπη το 
καλοκαίρι του 2002 (Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) 2012/2002), δεν κατόρθωσε να φανεί 
αντάξιο των προσδοκιών και σήμερα τελεί υπό αναθεώρηση. Από τα μέτρα που προτείνονται 
για το νέο Ταμείο, πρέπει να υπογραμμίσουμε την επέκταση του θεματικού πεδίου του, 
καθώς το Ταμείο αυτό προορίζεται για την αντιμετώπιση σοβαρών κρίσεων (όπως η 
ξηρασία), βιομηχανικών και τεχνολογικών καταστροφών, απειλών για τη δημόσια υγεία, και 
τρομοκρατικών πράξεων· το όριο για το μέγεθος της καταστροφής προκειμένου να 
ενεργοποιηθεί το Ταμείο μειώνεται. Επίσης, ενδιαφέρουσα είναι η δυνατότητα της παροχής 
άμεσης πρόσβασης σε μέρος των πληρωμών, το οποίο θα αφαιρείται στη συνέχεια από τη 
συνολική διαδικασία για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας. Ωστόσο, είναι θλιβερό το 
γεγονός ότι αποκλείονται οι καταστροφές σε περιφερειακό επίπεδο.

6. Συμπεράσματα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει διάφορους νομικούς μηχανισμούς σχετικά με την πρόληψη και 
την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, προκειμένου να μειώνεται ο αντίκτυπος και το 
κόστος τους και να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής αυτών που πλήττονται.
Στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει τη δραστηριότητά της, να 
αποκτήσει το δικό της χρηματοδοτικό μέσο και να συστήσει ένα μέσο ταχείας επέμβασης και 
ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Ο στόχος της νέας οδηγίας για την αξιολόγηση και διαχείριση των πλημμυρών είναι να 
μειώσει και να διαχειριστεί τους κινδύνους που ενέχουν οι πλημμύρες για τη δημόσια υγεία, 
το περιβάλλον και την προστασία της δημόσιας και ιδιωτικής ιδιοκτησίας.
Η τρέχουσα αναθεώρηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (και η ακόλουθη ανάκληση της 
προηγούμενης νομοθεσίας) σημαίνει ότι υπάρχουν νέες ελπίδες ότι το Ταμείο αυτό θα 
παράσχει αποτελεσματική βοήθεια στους πληθυσμούς των περιοχών που επλήγησαν από 
φυσικές καταστροφές.
Προκειμένου να μπορέσει να αναλάβει αποτελεσματικότερη δράση για την πρόληψη των 
δασικών πυρκαγιών, η ΕΕ έχει στη διάθεσή της μηχανισμούς παρατήρησης όπως το EFFIS
(Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, που δημιουργήθηκε από το 
Πρόγραμμα «Έμφαση στα Δάση»), το οποίο μπορεί να παράσχει αρκετά ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο του κινδύνου πυρκαγιάς σε μια συγκεκριμένη ζώνη ή 
περιοχή· και το έργο πρόληψης υποβοηθείται επίσης από τα πλέον σύγχρονα και εξελιγμένα 
συστήματα δορυφορικής παρατήρησης, τα οποία αναβαθμίζονται συνεχώς.
Ωστόσο, όσο εκτεταμένο και αν είναι το οπλοστάσιο των νομικών μέσων που εγκρίνει η ΕΕ, 
μόνο η πολιτική βούληση για την εφαρμογή τους μπορεί να δημιουργήσει μια ανταπόκριση 
στις πλέον ανησυχητικές και ενίοτε απελπιστικές καταστάσεις που δημιουργούν οι φυσικές 
καταστροφές, η οποία θα βασίζεται στην αλληλεγγύη.
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