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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) – γεωργικές 
πτυχές
(2005/2195 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τις πλημμύρες 
στην Ευρώπη (1), της 13ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τα αποτελέσματα της Διάσκεψης 
του Μπουένος Άιρες για την αλλαγή του κλίματος (2), της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με 
την ξηρασία στην Πορτογαλία (3), της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με την ξηρασία στην 
Ισπανία (4), και της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές 
(πυρκαγιές και πλημμύρες) στην Ευρώπη εφέτος το καλοκαίρι (5),

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την εκτέλεση 
μιας δασικής στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση (6) και σχετικά με τη διαχείριση των 
κινδύνων και των κρίσεων στον γεωργικό τομέα (7),

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) 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 υδάτων (8),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο έρευνας για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας στο πλαίσιο 
του έκτου προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2002-2006) (9),

– έχοντας υπόψη την έκθεση για τις κλιματικές αλλαγές και τις φυσικές καταστροφές (10) 
του Ινστιτούτου ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής,

– έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων στον γεωργικό τομέα 
(11),

  
1 ΕΕ C αριθ. 272 E της 13.11.2003, σελ. 471.
2 ΕΕ C αριθ. 247 E της 6.10.2005, σελ. 144.
3 ΕΕ C αριθ. 33 E της 9.2.2006, σελ. 599.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτή την ημερομηνία, P6_TA(2005)0187.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτή την ημερομηνία, P6_TA(2005)0334.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτή την ημερομηνία, P6_TA(2006)0068.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτή την ημερομηνία, P6_TA (2006)0067.
8http://ies.jrc.cec.eu.int/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and_Marine_Waters/Climate_Change_and_the
_European_Water_Dimension_2005.pdf
9 www.floodsite.net
10 Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής (2006): Climate change and natural disasters: Scientific 
evidence of a possible relation between recent natural disasters and climate change, Έκθεση για την επιτροπή 
περιβάλλοντος του ΕΚ (IP/A/ENVI/FWC/2005-35), 25 Ιανουαρίου 2006.
11 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες  οριζόντιων κρατικών 
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– έχοντας υπόψη τον κανονισμό για τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό «Έμφαση στα Δάση» (2),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (FEADER) (3),

– έχοντας υπόψη την απόφαση για τη δημιουργία μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της 
πολιτικής προστασίας (4),

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις και προτάσεις που έχει υποβάλει η Επιτροπή για μια 
ευρωπαϊκή δασική στρατηγική (COM (1998)0649), για το πρόγραμμα παγκόσμιας 
παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES) (COM(2004)0065), τη 
διαχείριση των γεωργικών κρίσεων (COM(2005)0074), και τη μεταρρύθμιση του ταμείου 
αλληλεγγύης (COM (2005)0108), το μέσο ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για 
σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (2005)0113), τις κοινοτικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (COM(2005)0304), την αξιολόγηση των πλημμυρών 
(COM(2006)0015), και την εξαίρεση υπέρ των κρατικών ενισχύσεων στο γεωργικό 
τομέα της 8ης Φεβρουαρίου 2006,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική και η δασοκομική παραγωγή είναι μια οικονομική 
δραστηριότητα που συνδέεται στενά με τη φύση και, συνεπώς, είναι εκτεθειμένη στις 
κλιματολογικές μεταβολές (ξηρασία, παγετός, χαλάζι, πυρκαγιές, πλημμύρες), στους 
υγειονομικούς κινδύνους (επιδημίες, επιζωοτίες) και στη ρύπανση (όξινες βροχές, μη 
ηθελημένες γενετικές μεταβιβάσεις),

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνότητα των απρόβλεπτων φυσικών φαινομένων μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και να ευνοήσει την εγκατάλειψή 

    
ενισχύσεων (ΕΕ αριθ. 142 της 14.5.1998, σελ. 1), όπως συμπληρώθηκε από τον κανονισμό αριθ. 1/2004 της 
Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και τη διάθεση στο 
εμπόριο γεωργικών προϊόντων (ΕΕ αριθ. 1 της 3.1.2004) και από τις κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας 
που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις στο γεωργικό τομέα (ΕΕ C αριθ. 28 της 1.2.2000 και ΕΕ C αριθ. 232 της 
12.8.2000, σελ. 19)
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2002 για την ίδρυση του ταμείου 
αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ αριθ. 311 της 14.11.2002, σελ. 3).
2 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 αριθ. L 324 της 11.12.2003 - σελ. 3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
788/2004 (ΕΕ αριθ. 138 της 30.4.2004).
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005/ του Συμβουλίου της 20.9.2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ αριθ. 277 της 21.10.2005, σελ. 1).
4 Απόφαση 2001/792/ΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 2001 περί κοινοτικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση της 
ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας της πολιτικής προστασίας (ΕΕ αριθ. L 297 της 15.11.2001).
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τους, ιδίως όταν είναι μικρές ή βρίσκονται σε περιοχές που μειονεκτούν από διαρθρωτική 
άποψη,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικές καταστροφές επηρεάζουν την αειφόρο ανάπτυξη στο 
μέτρο που οξύνουν την επιδείνωση της δημογραφικής κατάστασης στην ύπαιθρο, 
εντείνουν τα προβλήματα διάβρωσης και απερήμωσης, προκαλούν ζημιές στα 
οικοσυστήματα και θέτουν σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη τις επανειλημμένες διακηρύξεις των κοινοτικών θεσμικών οργάνων 
υπέρ μιας πολυλειτουργικής γεωργίας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους φυσικούς κινδύνους τους οποίους προκαλούν οι 
κλιματολογικές αλλαγές προστίθενται και νέοι κίνδυνοι για τη γεωργία, όπως η επέκταση 
των νέων γενετικών τεχνολογιών ή η παγίωση της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης, οι 
οποίοι διευκολύνουν την εισαγωγή ασθενειών και επιζωοτιών ή τη μη ηθελημένη 
μόλυνση από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, 

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ, οι οποίες συνδέονται με 
το προοδευτικό άνοιγμα και την παγκοσμιοποίηση της γεωργίας, αυξάνουν την αστάθεια 
των ευρωπαϊκών αγορών και απαιτούν νέους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί σε κοινοτικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση της ολοένα και συχνότερης εμφάνισης φυσικών καταστροφών και 
υγειονομικών κρίσεων, καθώς και κρίσεων των αγορών, με χαρακτηριστικότερο 
παράδειγμα του φαινομένου αυτού τη μη κάλυψη της ξηρασίας από το ταμείο 
αλληλεγγύης,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπιστωθείσες ανεπάρκειες στις κοινοτικές παρεμβάσεις 
επιδεινώθηκαν λόγω της ποικιλομορφίας των μηχανισμών για την αντιμετώπιση των 
φυσικών καταστροφών σε εθνικό επίπεδο, καθώς και λόγω της άνισης εξέλιξής τους, η 
οποία είναι αντίθετη προς τις αρχές της συνοχής και της αλληλεγγύης που εφαρμόζονται 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και της υπερεθνικής οικοδόμησης,

1. εκφράζει ικανοποίηση για τις ανακοινώσεις και τις προτάσεις που υπεβλήθησαν 
πρόσφατα από την Επιτροπή (βελτίωση της ικανότητας αντίδρασης στις καταστροφές και 
κρίσεις, αξιολόγηση και διαχείριση των πλημμυρών, μεταρρύθμιση του Ταμείου 
Αλληλεγγύης, βελτίωση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, νέες κατευθυντήριες 
γραμμές της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007/13, εξαιρέσεις για τις κρατικές 
ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα, διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στη γεωργία)·

2. εκφράζει την επιθυμία οι φυσικές, υγειονομικές ή τεχνολογικές καταστροφές που 
ξεφεύγουν από την τοπική κλίμακα να αντιμετωπίζονται κατάλληλα, μέσω του Ταμείου 
Αλληλεγγύης, του Κτηνιατρικού Ταμείου, των μέτρων κατά των πυρκαγιών στο πλαίσιο 
του προγράμματος Έμφαση στα Δάση ή του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων προς τη 
γεωργία· εντούτοις, για να δράσουν ως καταλύτης για μια πραγματική κοινοτική 
στρατηγική απέναντι στις καταστροφές, οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι 
περισσότερο ευέλικτοι, ή ακόμα και να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής τους, ιδίως με την 
ένταξη της ξηρασίας στο πεδίο παρέμβασης του Ταμείου Αλληλεγγύης, το οποίο θα 
πρέπει να αποκτήσει ενισχυμένα οικονομικά μέσα και να επικεντρωθεί στους πλέον 
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ευάλωτους παραγωγούς και περιοχές·

3. εκτιμά ότι τα μέτρα παρέκκλισης της ΚΓΠ, τα οποία εφαρμόζει η Επιτροπή σε περίπτωση 
φυσικών καταστροφών (μεταξύ άλλων προκαταβολές πληρωμών, απελευθέρωση 
αποθεμάτων παρέμβασης σιτηρών, έγκριση της χρησιμοποίησης γαιών σε αγρανάπαυση 
για τη διατροφή των ζώων), αν και είναι θετικά, συνεχίζουν να υπολείπονται των 
αναγκών που θα επιτρέψουν την κάλυψη των προκαλουμένων ζημιών και δεν 
αποφασίζονται πάντα με την απαιτούμενη ταχύτητα· 

4. εκτιμά ότι η πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών· συνιστά να δοθεί προτεραιότητα στα εθνικά ή 
περιφερειακά σχέδια αγροτικής ανάπτυξης στα μέτρα που στοχεύουν στις αιτίες των 
καταστροφών (μεταξύ άλλων καταπολέμηση της διάβρωσης, αναδάσωση με κατάλληλα 
είδη, εργασίες υδραυλικής, καθαριότητα των δασών, γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις 
εξοικονόμησης νερού)·

5. εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο των σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης, να 
λαμβάνονται υπόψη τα διαρθρωτικά προβλήματα του κόσμου της υπαίθρου (μεταξύ 
άλλων δημογραφική υποβάθμιση, εγκατάλειψη γαιών, υπεράσπιση των αγροτικών γαιών 
απέναντι στην εντατική αστικοποίηση, διαδικασία αποδάσωσης, υπερβολικός 
κατακερματισμός των δασικών ιδιοκτησιών), τα οποία, αν δεν συγκρατηθούν, αυξάνουν 
τους κινδύνους για το μέλλον·

6. ζητά να ενισχυθούν, στο πλαίσιο των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για την 
αγροτική ανάπτυξη 2007/13, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης των ειδικών μέτρων στον 
τομέα των δασών, της καταπολέμησης της διάβρωσης και των υποδομών υδραυλικής·

7. έχει την πεποίθηση ότι οι σοβαρές κρίσεις της αγοράς αποτελούν απρόβλεπτα και 
εξαιρετικά γεγονότα που προκαλούν κινδύνους για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
λιγότερο ή περισσότερο σοβαρούς από τους κινδύνους που προκαλούν οι φυσικές 
καταστροφές, εξ ου και η ανάγκη ειδικής ενίσχυσης εκ μέρους της Ένωσης·

8. επαναλαμβάνει την απόφασή του, στο πλαίσιο της έκθεσης για τη διαχείριση των 
κινδύνων και των κρίσεων στον γεωργικό τομέα, να ζητήσει από την Επιτροπή :

- να δημιουργήσει μια δημόσια ασφάλιση, χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, προκειμένου να μπορέσουν να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες πλαισίωσης 
όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων και την πρόληψη των κρίσεων,

- να δημιουργήσει ένα συνεκτικό και προσπελάσιμο σε όλα τα κράτη μέλη σύστημα 
αντασφαλίσεως στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής·

9. ζητά, συμφώνως προς την υπάρχουσα εμπειρία, το νέο αυτό μέσο διαχείρισης κινδύνων 
να λάβει υψηλή δημόσια ενίσχυση προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικό, πράγμα 
που δύσκολα θα μπορέσει να επιτευχθεί με μια σταδιακή χρηματοδότηση, όπως προτείνει 
η Επιτροπή·

10. προτείνει να προβλεφθεί, συμπληρωματικά της θέσπισης του νέου αυτού συστήματος 
διαχείρισης του κινδύνου, η διεύρυνση προς άλλες ΚΟΑ προγραμμάτων αναδιάρθρωσης 
παρόμοιων με αυτά που ισχύουν στον τομέα του καπνού, του βάμβακος, του κρασιού και 
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του ζαχαρότευτλου· 

11. εκτιμά ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να δοθεί συνέχεια στις ανησυχίες που 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή για τη διαχείριση 
των κινδύνων και των κρίσεων στη γεωργία, να εμβαθύνει η Επιτροπή τις απαραίτητες 
μελέτες που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός συστήματος σταθεροποίησης των τιμών ή 
των εσόδων, ανάλογα με το αν τα χαρακτηριστικά του συστήματος ενιαίας πληρωμής που 
ισχύει σήμερα θα διατηρηθούν ή όχι, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίσει στους 
ευρωπαίους αγρότες ένα σύστημα προστασίας παρόμοιο με αυτά των κύριων εμπορικών 
εταίρων της·

12. επαναλαμβάνει ότι μια πραγματική στρατηγική καταπολέμησης των καταστροφών στη 
γεωργία δεν θα μπορέσει να περιοριστεί σε μέτρα που λαμβάνονται σε περιόδους κρίσεων 
και ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δράσεις κατάρτισης, ενημέρωσης και πρόληψης 
χρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, του 
προγράμματος Έμφαση στα Δάση, της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου και του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

13. εκτιμά ότι η εκπόνηση χαρτών κινδύνου και σχεδίων διαχείρισης δεν θα πρέπει να 
περιορίζεται στις πλημμύρες, όπως συμβαίνει με την υπάρχουσα πρόταση οδηγίας της 
Επιτροπής, αλλά να επεκτείνεται και στον τομέα της ξηρασίας και των πυρκαγιών·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Οι φυσικές καταστροφές από γεωργική άποψη

Η κοινοτική διάσταση των φυσικών καταστροφών που σημειώθηκαν το 2005 έπεισε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ήλθε η ώρα να γίνει ένα ποιοτικό άλμα υπέρ μιας υπερεθνικής 
στρατηγικής με στόχο την καταπολέμησή τους και απετέλεσε το κίνητρο για την έγκριση του 
ψηφίσματος της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 (P6_TA(2005)0334).

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας η οποία αφορά τις 
γεωργικές πτυχές των φυσικών καταστροφών και η οποία, όπως και οι εκθέσεις που 
εκπονούνται από άλλες επιτροπές –περιβάλλοντος και ανάπτυξης της υπαίθρου– έχει ως 
στόχο να σημειώσει πρόοδο στις εργασίες σχετικά με τη βελτίωση της κοινοτικής δράσης 
εναντίον των καταστροφών και να στηρίξει τις εργασίες που έχει αναλάβει η Επιτροπή (1).

Είναι σαφές ότι είναι δύσκολο να διαχωριστεί η γεωργική, η εδαφική και η περιβαλλοντική 
θεματική· συνεπώς, η έκθεση υιοθετεί μια συνολική προσέγγιση εξετάζοντας περισσότερο 
την άποψη της γεωργίας, ως στόχο της παγίωσης μιας αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας και 
του κόσμου της υπαίθρου στην Ένωση η οποία να είναι συνεκτική με το ευρωπαϊκό γεωργικό 
και κοινωνικό μοντέλο και να διατηρεί την πολυλειτουργικότητα της γεωργικής 
δραστηριότητας.

2. Η γεωργοδασοκομία: ένας τομέας εκτεθειμένος στους κινδύνους των φυσικών
καταστροφών

Η γεωργοδασική παραγωγή είναι μια ιδιόμορφη οικονομική δραστηριότητα, η οποία 
συνδέεται στενά με τη φύση και για τον λόγο αυτόν, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στα 
κλιματολογικά απρόοπτα, στους βιολογικούς και υγειονομικούς κινδύνους και στη ρύπανση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παράγοντες αυτοί θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των 
εκμεταλλεύσεων, και ιδίως των μικρότερων, πράγμα το οποίο, εκ των υστέρων, αντιφάσκει 
προς τις επανειλημμένες διακηρύξεις των κοινοτικών θεσμικών οργάνων υπέρ μιας 
πολυλειτουργικής γεωργίας στο σύνολο της επικράτειας της Ένωσης.

3. Έλλειμμα των δημόσιων πολιτικών για την αντιμετώπιση των βιολογικών, φυσικών 
και τεχνολογικών κινδύνων

Παραδοσιακά, οι δημόσιες αρχές παρεμβαίνουν για τον περιορισμό των απρόβλεπτων 
κινδύνων είτε με μηχανισμούς ρύθμισης των αγορών για τις συγκυριακές κρίσεις είτε με 
εξαιρετικά μέτρα στήριξης στην περίπτωση θεομηνιών μεγάλης κλίμακας, 
συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών κρίσεων.

  
1 Προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του Ταμείου Αλληλεγγύης (COM(2005)0108), την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση των πλημμυρών (COM(2004)0472 και COM(2006)015), το μέσο ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας 
για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (COM(2005)0113), τη βελτίωση του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας (COM(2005)0137), τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη κατά την 
περίοδο 2007/13 (COM(2005)0304), τη διαχείριση των γεωργικών κρίσεων (COM (2005)074) και την 
τροποποίηση των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων για τη γεωργία (8 Φεβρουαρίου 2006, δεν έχει δημοσιευθεί 
ακόμη).
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Εντούτοις, η προοδευτική ελευθέρωση και το άνοιγμα των γεωργικών αγορών, καθώς και οι 
αυξανόμενοι δημοσιονομικοί περιορισμοί που πλήττουν τα οικονομικά των κρατών μελών 
και της Ένωσης περιορίζουν την ικανότητα των μέσων γεωργικής πολιτικής να στηρίζει τις 
εκμεταλλεύσεις που αντιμετωπίζουν κρίσεις της αγοράς, υγειονομικές κρίσεις ή 
καταστροφές.

- α) Οι μηχανισμοί διακρατικής ανταπόκρισης

Τα γεωργικά μέτρα που εφαρμόζονται σε περίπτωση φυσικών καταστροφών μεγάλης 
κλίμακας (1) έχουν πάντα σημειακό χαρακτήρα και δεν αποφασίζονται πάντοτε με την 
απαιτούμενη ταχύτητα. Το ίδιο ισχύει και για το κτηνιατρικό ταμείο στην περίπτωση 
εμφάνισης επιζωοτιών.

Εξάλλου, οι δράσεις που αφορούν την προστασία και τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών 
στο πλαίσιο του προγράμματος Έμφαση στα Δάση, οι οποίες είναι περισσότερο περιοριστικές 
από τις δράσεις του προϊσχύσαντος κανονισμού(2), πόρρω απέχουν από το να δρουν ως 
καταλύτης που να επιτρέπει τη δημιουργία μιας πραγματικής κοινής στρατηγικής υπέρ των 
δασικών οικοσυστημάτων, όπως αποδεικνύει η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, στην οποία δηλώνεται ρητώς ότι «τα αποτελέσματα των ακυρωθέντων
κανονισμών θα διατηρηθούν πλήρως μέχρις ότου το Συμβούλιο εκδώσει, εντός εύλογης
προθεσμίας, νέους κανονισμούς με το αυτό αντικείμενο»(3), πράγμα που δεν φαίνεται να 
συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Στο ίδιο πνεύμα, η αποτελεσματικότητα του Ταμείου Αλληλεγγύης για τον γεωργικό τομέα δεν 
κρίνεται ικανοποιητική, ιδίως λόγω του αποκλεισμού της ξηρασίας από το πεδίο εφαρμογής
του.

- β) Οι μηχανισμοί αντίδρασης σε εσωτερικό επίπεδο

Οι ανεπάρκειες που διαπιστώνονται σε κοινοτικό επίπεδο επιδεινώνονται από την 
ποικιλομορφία των μηχανισμών πρόληψης και καταπολέμησης που υφίστανται σε εθνικό 
επίπεδο, καθώς και από την άνιση ανάπτυξή τους (4), πράγμα που έχει ως συνέπεια τη 
διαφορετική μεταχείριση μεταξύ παραγωγών και μεταξύ περιοχών, η οποία δεν συνάδει με 
τις αρχές της συνοχής και της αλληλεγγύης τις οποίες απαιτεί η ευρωπαϊκή οικοδόμηση.

- γ) Συμπερασματικά: η επιχειρησιακή ανεπάρκεια μπροστά στην αύξηση των κινδύνων

Το παράδοξο είναι ότι αυτή η αρνητική εξέλιξη των δημόσιων πολιτικών συμπίπτει με μια 
καθαρή αύξηση των απρόβλεπτων γεγονότων που προκαλούν οικονομικές απώλειες στις 

  
1 Μεταξύ άλλων: προκαταβολές επί των άμεσων πληρωμών, διάθεση στους παραγωγούς σιτηρών από τα 
αποθέματα παρέμβασης σε ευνοϊκές τιμές, έγκριση της χρησιμοποίησης γαιών σε αγρανάπαυση για τη διατροφή 
των ζώων, ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων πυκνότητας των ζώων ανά έκταση ή διακράτησης των ζώων.
2 Κανονισμός (ΕΟΚ) 2158/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992, σχετικά με την προστασία των δασών της 
Κοινότητας από τις πυρκαγιές.
3 Απόφαση του ΔΕΚ της 25ης Φεβρουαρίου 1999, υποθέσεις C-164/97 και C-165/97, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κατά Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4 Ταμείο αποζημίωσης, πιστώσεις εσοδείας, ασφαλίσεις, φορολογικά καθεστώτα, μηχανισμοί πολιτικής 
προστασίας, ισχύοντα μέτρα καθαρής πρόληψης της καταπολέμησης των πυρκαγιών, πολιτικές αναδάσωσης και 
καθαρισμού των δασών, κατάσταση των επενδύσεων σε έργα υδραυλικής, επίπεδα απαίτησης και σεβασμός των 
κανόνων χωροταξίας κλπ. 
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γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Με λίγα λόγια, οι κίνδυνοι εντείνονται λόγω της σύγκλισης 
διαφόρων παραγόντων, και ιδίως της αναμφισβήτητης διαδικασίας της αλλαγής του κλίματος, 
της επέκτασης των νέων γενετικών τεχνολογιών και, τέλος, της παγίωσης της διαδικασίας 
παγκοσμιοποίησης.

Η διαδικασία αυτή επιφέρει την προοδευτική εισαγωγή ασθενειών και επιζωοτιών ή τη μη 
ηθελημένη μόλυνση από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και διευκολύνει την ταχεία 
εξάπλωσή της. Αν προσθέσουμε και την αστάθεια που προκαλείται από το ολοένα και 
μεγαλύτερο άνοιγμα των αγορών, καταλήγουμε αναγκαστικά στο συμπέρασμα ότι η δημόσια 
παρέμβαση της Ένωσης δεν βρίσκεται στο ύψος των περιστάσεων και απαιτεί νέους 
μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των θεομηνιών μεγάλης κλίμακας που καταστρέφουν σε 
τακτά διαστήματα τη γεωργοδασοκομία.

4. Τα διδάγματα της πρόσφατης εμπειρίας: οι φυσικές καταστροφές του 2005

Οι προαναφερθείσες διαπιστώσεις επιβεβαιώθηκαν δυστυχώς με τις φυσικές καταστροφές 
που συνέβησαν το 2005 σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψήφιες 
χώρες, έξι από τα οποία (Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία και Ιταλία) 
επισκέφθηκαν αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες πραγματοποίησαν 
έτσι πολύ χρήσιμες επαφές με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και με τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, των οποίων η διαθεσιμότητα και η συνεργασία 
αξίζουν να υπογραμμιστούν.

- α) Η Σουηδία, οι χώρες της Βαλτικής, ο νότος της Γερμανίας, η Αυστρία, η Τσεχική 
Δημοκρατία, η Κροατία, η Σλοβενία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πολωνία και η 
Ρουμανία επλήγησαν από καταρρακτώδεις βροχές, κατολισθήσεις και πλημμύρες.

- β) Σημειώθηκε ξηρασία εξαιρετικά μεγάλης έκτασης και διάρκειας στον νότο της Ευρώπης, 
πλήττοντας ιδιαίτερα την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Το υδρολογικό 
έλλειμμα απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο ευάλωτη στις κλιματολογικές συνθήκες είναι η 
γεωργία στα μη αρδευόμενα εδάφη και τα εδάφη κτηνοτροφικού τύπου. Υπογράμμισε επίσης 
την ανάγκη χάραξης μακροπρόθεσμων πολιτικών για τη διαχείριση ενός σπάνιου αγαθού, 
όπως το νερό, και για την ενθάρρυνση της πρακτικής της οικονομίας. Τέλος, η μείωση των 
τιμών των βροχοπτώσεων είχε αρνητική επίπτωση στη χλωρίδα και την πανίδα,
επιδεινώνοντας το ήδη ανησυχητικό πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών στις μεσογειακές 
περιοχές.

- γ) Οι πυρκαγιές κατέστρεψαν χιλιάδες εκτάρια δάσους και ημιδασικών εκτάσεων στο 
νοτιοδυτικό τμήμα της Ένωσης. Το 2005, κάηκαν 484 000 εκτάρια, τα οποία προστέθηκαν 
στα 345 000 εκτάρια που είχαν καεί το 2004 και στα 740 000 εκτάρια που είχαν καεί το 2003, 
χωρίς να υπολογίζονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι απώλειες ανθρώπινων ζωών. Είναι 
σαφές ότι ένας από τους παράγοντες που προκάλεσαν τις πυρκαγιές είναι οι υψηλές 
θερμοκρασίες του καλοκαιριού και οι ελάχιστες βροχές. Εντούτοις, στα στοιχεία αυτά πρέπει 
να προστεθούν και άλλα, τα οποία αποδυναμώνουν τα μέτρα που εφαρμόζουν οι εθνικές 
αρχές στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης: η αστυφιλία, όπως και η προοδευτική 
εγκατάλειψη των γεωργικών δραστηριοτήτων οι οποίες διαφυλάσσουν παραδοσιακά το 
δάσος, η έλλειψη κινήτρων για την ανάκτηση της βιομάζας, ο υπερβολικός κατακερματισμός 
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των δασικών ιδιοκτησιών, η αναδάσωση με είδη που δεν είναι κατάλληλα για το μεσογειακό 
κλίμα, η ανεπάρκεια των τεχνικών και των ανθρώπινων μέσων για την καταπολέμηση των 
πυρκαγιών, ο ανεπαρκής έλεγχος των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε περιόδους και 
περιοχές υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών ή, τέλος, τα περιθώρια 
αστικοποίησης γαιών γεωργικής ή δασικής χρήσης.

5. Προτάσεις του εισηγητή 

Προκειμένου να χαραχθεί μια πραγματική κοινοτική στρατηγική κατά των απρόβλεπτων 
γεγονότων, η οποία να έχει αντίκτυπο στις εκμεταλλεύσεις και τον κόσμο της υπαίθρου, ο 
εισηγητής πιστεύει ότι η λύση περνά μέσα από τη δημιουργία  ενός νέου μοντέλου που να 
στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, για την προστασία των αγροτών από τις φυσικές καταστροφές ή 
τους τυχαίους παράγοντες που έχουν τις ίδιες συνέπειες, με συνεκτική ολοκλήρωση των 
κοινοτικών μέσων που ισχύουν ήδη ή βρίσκονται στο στάδιο της τελειοποίησης, μέσων στο 
επίπεδο των κρατών μελών και νέων μέσων που θα πρέπει να δημιουργηθούν :

I. Ένα σύστημα διαχείρισης των θεομηνιών

II. Ένα σύστημα διαχείρισης των κινδύνων

III. Ένα σύστημα σταθεροποίησης με δύο πιθανά σενάρια

I. Σύστημα διαχείρισης των θεομηνιών

Ένα σύστημα διαχείρισης των θεομηνιών για τον γεωργικό τομέα θα πρέπει να περιλαμβάνει 
δύο συνιστώσες. Πρώτον, μια συνιστώσα σε εθνικό επίπεδο, για τις θεομηνίες μικρότερων 
διαστάσεων, η οποία θα ενθαρρύνει τις προληπτικές δράσεις και θα είναι σε θέση να 
αντιμετωπίζει τις ζημίες, βοηθώντας τους αγρότες να επαναλάβουν τη δραστηριότητά τους. 
Δεύτερον, μια συνιστώσα του κοινοτικού τομέα, η οποία θα θέτει σε λειτουργία μηχανισμούς 
ενίσχυσης που θα προσφέρουν σημαντική στήριξη στους αγρότες που πλήττονται από τις 
καταστροφές μεγάλων διαστάσεων.

Το πρώτο σκέλος θα επιτρέπει καλύτερη ανταπόκριση χάρη στη χρησιμοποίηση των 
μηχανισμών που ισχύουν στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, και ιδίως του σημερινού 
ΕΓΤΠΕ και του μελλοντικού ΕΓΤΑΑ, τα οποία, μέσω των εθνικών προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, προβλέπουν ενισχύσεις για την αποκατάσταση του γεωργικού και δασοκομικού 
παραγωγικού δυναμικού που πλήττεται από τις φυσικές καταστροφές, ιδίως με την 
ανοικοδόμηση ή την αποκατάσταση γεωργικών και δασικών υποδομών συλλογικού 
χαρακτήρα ή του πάγιου ενεργητικού των εκμεταλλεύσεων που πλήττονται από φυσικές 
καταστροφές κλιματικής ή άλλης μορφής.

Στο δεύτερο σκέλος θα πρέπει να αντιστοιχούν κρατικές ενισχύσεις, καθώς και όσα κοινοτικά 
μέσα κριθούν κατάλληλα, και ιδίως το Ταμείο Αλληλεγγύης με διευρυμένη κάλυψη, το οποίο 
βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στη φάση της αναδιατύπωσης, διευρύνοντας την κάλυψή του έτσι 
ώστε να περιλαμβάνει και άλλες καταστροφές, και ιδίως την ξηρασίας.

II. Σύστημα διαχείρισης των κινδύνων

Μια θεμελιώδης συνιστώσα του προτεινομένου μοντέλου θα είναι η ύπαρξη ενός 
αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης του κινδύνου γενικευμένης φύσης, η διαχείριση 
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του οποίου θα γίνεται σε επίπεδο κάθε κράτους μέλους. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να 
αποτελεί ένα δίκτυο πρόληψης των κυριότερων κινδύνων που πλήττουν τακτικά τον 
ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα.

Τα χρησιμοποιούμενα μέσα θα πρέπει να έχουν μεγάλη ευελιξία, ενώ σημαντικό ρόλο θα 
διαδραματίσουν οι γεωργικές ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις, τα ταμεία αλληλοβοηθείας και 
ενδεχομένως ακόμη και περισσότερο καινοτόμα μέσα, όπως οι αγορές συμφώνων 
μελλοντικής διαπραγμάτευσης, παραγώγων και συμφώνων προαιρέσεως.

Η χρηματοδότησή του μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Άξονα 1 των εθνικών 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, συμφώνως προς τον κανονισμό για το ΕΓΤΑΑ, ιδίως 
μέσω ενός σημείου σταδιακής εφαρμογής.

III. Σύστημα σταθεροποίησης

Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στο επίπεδο της στήριξης και της σύνθεσης της ΚΓΠ 
δικαιολογούν τη δημιουργία ενός τρίτου συστήματος, εγκάρσιου χαρακτήρα, το οποίο θα 
συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στη σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων.

Αν, κατόπιν των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που 
διεξάγονται στον ΠΟΕ, σημειωθεί σημαντική μείωση των ισχυόντων επιπέδων τελωνειακής 
προστασίας, οι κοινοτικές γεωργικές τιμές θα επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τις 
διακυμάνσεις των αντίστοιχων παγκόσμιων τιμών και θα καταστεί απαραίτητη η λήψη 
μέτρων που θα επιτρέπουν να εξασφαλίζεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η σταθεροποίηση 
των κοινοτικών γεωργικών τιμών, συμβάλλοντας έτσι εμμέσως στη σταθεροποίηση των 
εσόδων από γεωργικά προϊόντα στην ΕΕ.

Αυτός ο τύπος μέτρου θα πρέπει να αρκέσει για να εξασφαλίσει τη σταθεροποίηση των 
γεωργικών εισοδημάτων στην ΕΕ, εφόσον διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά και οι 
δυνατότητες δράσης που απορρέουν από το καθεστώς ενιαίας πληρωμής που ισχύει σήμερα.

Η θέσπιση ενός συστήματος άμεσης σταθεροποίησης των εσόδων, με πεδίο δράσης ευρύτερο 
από την απλή σταθεροποίηση των γεωργικών τιμών θα αποδειχθεί δικαιολογημένη, εφόσον 
κατά τη διάρκεια των επομένων ετών, το καθεστώς ενιαίας πληρωμής θα τροποποιηθεί και 
αυτό, έτσι ώστε να απολέσει τη σημερινή κάλυψή του.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πραγματοποιήσει 
κατεπειγόντως τις μελέτες που είναι απαραίτητες για την εμβάθυνση αυτής της 
προβληματικής, έτσι ώστε να εξευρεθεί η κατάλληλη βάση για τις αποφάσεις που απαιτούν 
αυτά τα δύο πιθανά σενάρια.

Η ανάλυση των διαφόρων τύπων μέσων που είναι διαθέσιμα σήμερα σε διεθνές επίπεδο 
πρέπει να λάβει ως σημεία αναφοράς:

- το σύστημα αντικυκλικών πληρωμών που ισχύει σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες ως βάση 
για τη μελέτη ενός μελλοντικού συστήματος σταθεροποίησης των κοινοτικών γεωργικών 
τιμών,

- το σύστημα CAIS (Canadian Agriculture Income Stabilization-Καναδικό Σύστημα 
Σταθεροποίησης του Γεωργικού Εισοδήματος), ως βάση για τη μελέτη ενός μελλοντικού 
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συστήματος σταθεροποίησης των εσόδων των παραγωγών γεωργικών προϊόντων της ΕΕ.

Και στις δύο περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα συστήματα αυτά 
επιτρέπουν ευρεία κάλυψη, είτε από την άποψη των προϊόντων είτε σε γεωγραφικό επίπεδο.

Η χρηματοδότηση των συστημάτων αυτού του τύπου πρέπει να διαμορφωθεί λαμβανομένων 
υπόψη τις εξοικονομήσεις που επιφέρει η μελλοντική μείωση των δαπανών, με την 
παρέμβαση και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή.

Τέλος, η Ένωση, εκτός από αυτούς τους μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να 
υπογραμμίσει τις δράσεις κατάρτισης, ενημέρωσης και πρόληψης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται σε κάθε περίπτωση εκτός των πλαισίων της ΚΓΠ: είτε στο πλαίσιο της 
πολιτικής προστασίας, είτε στο πλαίσιο του προγράμματος Έμφαση στα Δάση ή των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα εμφανέστερα 
προληπτικά μέτρα (όπως η καταπολέμηση της διάβρωσης, η αναδάσωση, ο καθαρισμός των 
δασών, οι εργασίες υδραυλικής ή οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις βελτίωσης της 
διαχείρισης του ύδατος) θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ή/και να εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο 
στα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, έτσι ώστε να διασφαλίζουν στους ευρωπαίους 
αγρότες παρόμοια μεταχείριση υπό τις ίδιες συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, η κατάρτιση χαρτών 
κινδύνου και σχεδίων διαχείρισης δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις πλημμύρες, όπως στην 
περίπτωση της τελευταίας πρότασης οδηγίας την οποία υπέβαλε η Επιτροπή, αλλά να 
επεκτείνεται και στον τομέα της ξηρασίας και των πυρκαγιών. Τα μέτρα κατάρτισης και 
ενημέρωσης πρέπει να καλύπτονται από το ΕΚΤ.
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