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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τoν περιφερειακό αντίκτυπο των σεισμών 
(2007/2151(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/162/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 
2007, για τη θέσπιση  χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας1,

– 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 το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με τις φυσικές 
καταστροφές (πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) - πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης2,

– έχοντας υπόψη τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την 
περίοδο 2007-2013,

– έχοντας υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη 
ανάγνωση στις 18 Μαΐου 2006 εν όψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
…/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με τις συνέπειες του 
καλοκαιρινού καύσωνα4,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Michel Barnier του Μαΐου 2006 "For a European civil
protection force: Europe aid",

– έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση που οργάνωσε η Επιτροπή Προϋπολογισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις «φυσικές καταστροφές και χρηματοδότηση από την 
ΕΕ» στις 5 Ιουνίου 2007,

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του «Workshop on Mitigation of Seismic Risk» που 
οργάνωσε η Επιτροπή το 2000 και του «Workshop on Reducing Earthquake Risk in
Europe» που οργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μηχανικών για τους Σεισμούς το 
2005 στη Λισσαβόνα,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

  
1 ΕΕ L 71, 10.3.2007, σ. 9.
2 ΕΕ C 297 Ε, 7.12.2006, σ. 369.
3 ΕΕ C 297 Ε, 7.12.2006, σ. 331.
4 ΕΕ C 76 Ε, 25.3.2004, σ. 382.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής … (A6-0000/2007),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 20ο αιώνα οι σεισμοί έχουν προκαλέσει το θάνατο 1,5 
εκατομμυρίου ανθρώπων παγκοσμίως, ενώ το οικονομικό κόστος μόνο για τα τελευταία 
25 χρόνια του περασμένου αιώνα εκτιμάται σε 75 δισεκατομμύρια ευρώ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλη επιφάνεια της ΕΕ κινδυνεύει από το φαινόμενο των 
σεισμών, με τη μεγαλύτερη σεισμικότητα να εμφανίζεται στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη 
Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Σλοβενία, αλλά και με κράτη μέλη όπως η 
Γερμανία, η Αυστρία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία 
και η Μάλτα να διατρέχουν επίσης σημαντικό σεισμικό κίνδυνο,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των υποψηφίων για διεύρυνση χωρών, αυτών της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, καθώς και των χωρών της Ευρωμεσογειακής 
Εταιρικής Σχέσης έχουν υψηλή σεισμικότητα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την περίοδο 2002-2007 οι σεισμοί ήταν η τέταρτη πιο 
συχνή φυσική καταστροφή στα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες, ωστόσο 
αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της ΕΕ τελείως δευτερευόντως σε σχέση με άλλα φυσικά 
φαινόμενα που τυγχάνουν πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης, με αποτέλεσμα να μένουν 
αβοήθητες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες από την ΕΈ, ενώ το Ταμείο Αλληλεγγύης έχει 
ενεργοποιηθεί σε μία και μοναδική περίπτωση σεισμού,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σεισμοί έχουν σοβαρότατο βραχυπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην οικονομία των περιφερειών, με δυσμενείς επιπτώσεις 
στις υποδομές, την απασχόληση, τη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά, το περιβάλλον 
και τον τουρισμό, δηλαδή συνολικά έχουν αρνητική επίπτωση στην οικονομική και 
κοινωνική συνοχή,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων στην 
πρόληψη και τη διαχείριση των σεισμών και στο μετριασμό των επιπτώσεών τους είναι 
αναντικατάστατος και συνεπώς απαιτούνται μέτρα κινητοποίησής τους, καθώς και 
ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των σεισμών 
καθώς και τα μέτρα αποκατάστασης μπορούν να ενισχυθούν μέσα από τα διάφορα 
κοινοτικά μέσα, όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή τα κοινοτικά μέσα πολιτικής 
προστασίας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη, σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη, έχει τόσο 
αυξημένη τρωτότητα και πιθανότητα για σεισμούς όσο και υψηλή τεχνογνωσία, αλλά 
σε σχέση με την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ ή ακόμα και την Κίνα, η ΕΕ κάνει πολύ μικρότερες 
επενδύσεις τόσο στην έρευνα και την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, όσο και στην 
πολιτική προστασία, για να προστατευθεί από αυτό το φαινόμενο,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση και η ενίσχυση της τεχνογνωσίας της ΕΕ στο θέμα 
των σεισμών είναι πολύ σημαντική, και με τους κατάλληλους χειρισμούς μπορεί να 
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καταστεί επιτυχώς και επωφελώς εξαγώγιμη, ενώ οι σεισμογενείς περιφέρειες μπορούν 
να μετατραπούν σε φυσικά εργαστήρια αξιοποιώντας έτσι το μειονέκτημά τους,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανησυχία και δυσαρέσκεια των περιφερειακών και 
τοπικών παραγόντων που αντιμετωπίζουν έντονα το φαινόμενο των σεισμών, της 
ερευνητικής κοινότητας, των μηχανικών και μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας για την 
περιορισμένη δράση και ευαισθησία της Κοινότητας για αντισεισμική προστασία,

Δράσεις: πρόληψη, αντίδραση, αποκατάσταση

1. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει άμεσα ανακοίνωση σχετικά με την αξιολόγηση των 
κινδύνων από τους σεισμούς, την πρόληψη, διαχείριση και τα μέτρα αντιμετώπισης και 
αποκατάστασης·

2. εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει τεχνικό πρωτόκολλο κοινής δράσης της 
ΕΕ σε περίπτωση μεγάλων καταστροφών από σεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση σε 
κρίσιμες υποδομές μεταφορών, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και υγείας και στο ρόλο 
που μπορούν να αναλάβουν οι διάφορες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·

3. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το 
φαινόμενο του σεισμού κατά την τελική διαμόρφωση και την εφαρμογή του 
αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου πολιτικής προστασίας·

4. τονίζει την ανάγκη για εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού και εκπαιδευτικές 
εκστρατείες στο σύνολο της ΕΈ·

5. προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει ειδικά ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης και 
ανταλλαγής ορθών επαγγελματικών πρακτικών για ειδικότητες που σχετίζονται με την 
αντιμετώπιση των σεισμών, ενώ καλεί τα κράτη μέλη να εκμεταλλευτούν το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τον ίδιο σκοπό· 

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την έρευνα για την πρόληψη και την 
ελαχιστοποίηση των καταστροφών σε συνδυασμό με τις δράσεις του έβδομου
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και καλεί την 
Επιτροπή να βοηθήσει στη διαμόρφωση ειδικής ευρωπαϊκής ερευνητικής ατζέντας για 
τους σεισμούς·

7. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μελετήσουν ιδιαίτερα το θέμα της 
αναβάθμισης και της διατήρησης παλαιών κτηρίων και μνημείων που διαθέτουν 
σημαντική ιστορική, πολιτισμική, τουριστική και κατ’ επέκταση οικονομική σημασία 
για πολλές περιοχές της ΕΕ, δημόσιων κτηρίων στρατηγικής σημασίας για την πολιτική 
προστασία καθώς και άλλων κρίσιμων υποδομών·

8. καλεί τους αρμόδιους φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών να 
εξετάσουν την ανάγκη για επέκταση εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 και σε παλαιές, 
εκτός των νέων, κατασκευές·

Χρηματοδότηση
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9. εκτιμά ότι η μελλοντική χρηματοδότηση υποδομών από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ 
πρέπει να προϋποθέτει τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αντισεισμικής 
προστασίας·

10. καλεί το Συμβούλιο, στα πλαίσια της διαδικασίας της συναπόφασης, να αποφασίσει 
χωρίς άλλη καθυστέρηση για το νέο κανονισμό του Ταμείου Αλληλεγγύης, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφραστεί από το Μάιο 
του 2006 σχετικά με τα χρονικά όρια και τις επιλέξιμες δράσεις, προκειμένου να του 
επιτραπεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, ευέλικτα και έγκαιρα ζημίες, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προκαλούν οι σεισμοί·

11. επισημαίνει την ανάγκη συμμετοχής και άλλων υφιστάμενων μέσων, όπως των
περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων ή των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, με στόχο την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών που 
προκαλούνται από τους σεισμούς, καθώς και την προώθηση των σχετικών ασφαλίσεων·

Συντονισμός

12. απευθύνει έκκληση για μηχανισμούς που θα συντονίζουν τη δράση των κοινοτικών, 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων στο πνεύμα της προαναφερθείσας 
έκθεσης Barnier και προτρέπει κάθε κράτος μέλος να συστήσει ενιαίο φορέα πολιτικής 
προστασίας που θα μεριμνά για το συντονισμό αυτό·  

13. επαναλαμβάνει ότι τάσσεται υπέρ της δημιουργίας Ευρωπαϊκής Δύναμης Πολιτικής 
Προστασίας και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση·

14. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει συνεργασία με τρίτες όμορες χώρες, αλλά 
και κατ’ επέκταση με άλλες τρίτες χώρες που αντιμετωπίζουν έντονα το φαινόμενο του 
σεισμού, ιδιαίτερα με εκείνες που έχουν αναπτύξει σχετική τεχνογνωσία·

15. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει όλα τα υπάρχοντα μέσα πρόληψης, διαχείρισης 
και πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές που προωθούνται από διάφορες 
πολιτικές της ΕΕ (περιβάλλον, πολιτική συνοχής, έρευνα, κα.) και να προτείνει, στο 
πνεύμα απλοποίησης και καλύτερου συντονισμού, ένα συγκεντρωτικό εργαλείο 
πρόληψης και διαχείρισης·

ο
ο    ο

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

Εισαγωγή

Οι σεισμοί αποτελούν μία από τις φονικότερες και καταστροφικότερες φυσικές καταστροφές 
παγκοσμίως. Οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες είναι τεράστιες. Υπολογίζεται 
ότι τον 20 αιώνα προκάλεσαν παγκοσμίως το θάνατο 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων, με το 
οικονομικό κόστος, μόνον για την τελευταία 25ετία, να ανέρχεται σε 75 δις ευρώ.

Αντιθέτως από ό,τι ευρέως πιστεύεται, σεισμοί με σημαντικότατο αντίκτυπο συμβαίνουν 
συχνά και στην ΕΕ. Πολλές χώρες και περιοχές, ιδίως της νότιας Ευρώπης και της 
Μεσογείου, είναι εκτεθειμένες σε υψηλό σεισμικό κίνδυνο. Επιπλέον, υψηλή σεισμικότητα 
έχει και η πλειοψηφία των χωρών που περιβάλλουν την ΕΕ, δηλ. των υποψήφιων προς 
διεύρυνση χωρών, αυτών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και των χωρών της 
Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης. Ενδεικτικά, ας σημειωθεί ότι τον 20 αιώνα 128.000 
άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ιταλία, 99.000 στην Τουρκία, 78.000 στο έδαφος της πρώην  
Σοβιετικής Ένωσης, 6.600 στην Ελλάδα, 2.600 στη Ρουμανία, 5.300 στην Αλγερία.

Είναι σαφές ότι οι σεισμοί έχουν σοβαρότατο αντίκτυπο – βραχυπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο – στην οικονομική και κοινωνική ζωή των περιφερειών. Οι δυσμενείς τους 
επιπτώσεις εκτείνονται στις υποδομές, στην απασχόληση, στη φυσική και πολιτισμική 
κληρονομιά, στο περιβάλλον, στον τουρισμό. Με άλλα λόγια, οι σεισμοί έχουν συνολικά 
αρνητική επίπτωση στην οικονομική και κοινωνική συνοχή των περιφερειών. 

Ενώ όμως συχνά η οικονομία και η κοινωνία διαφόρων Ευρωπαϊκών περιφερειών επλήγησαν 
σφοδρά από σεισμούς, αυτές έμειναν αβοήθητες από την ΕΕ. Οι περιφερειακές και τοπικές 
αρχές των σεισμογενών περιοχών και μεγάλα τμήματα της κοινωνίας συνειδητοποιούν 
οδυνηρά την πολύ περιορισμένη αντισεισμική δράση και ευαισθησία της ΕΕ. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης δεν έχει ενεργοποιηθεί παρά μόνο μία φορά για 
να αποζημιώσει θύματα σεισμού, σε αντίθεση με άλλες φυσικές καταστροφές (όπως οι 
πλημμύρες και οι πυρκαγιές).

Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής πιστεύει ότι απαιτείται η λήψη μιας σειράς ρυθμιστικών και 
χρηματοδοτικών μέτρων που θα ενισχύσουν δράσεις πρόληψης, αντίδρασης και 
αποκατάστασης των ζημιών και θα βελτιώσουν το συντονισμό των παραγόντων που 
εμπλέκονται στη διαχείριση των σεισμών καθώς και την ενημέρωση του πληθυσμού.

Α. Επιτυχημένη διαχείριση των σεισμών με δράσεις πρόληψης, αντίδρασης και 
αποκατάστασης

Η διαχείριση μιας φυσικής καταστροφής προϋποθέτει πρωτίστως σωστή αξιολόγηση όλων 
των κινδύνων που αυτή γεννά και όλων των δυνατών μέτρων πρόληψης, προστασίας και 
μετριασμού των ζημιογόνων επιπτώσεων. Χωρίς μια ενιαία στρατηγική για κάθε φυσικό 
κίνδυνο με τις ιδιαιτερότητές του ξεχωριστά, τα μέτρα που θα ληφθούν μεταγενέστερα θα 
πάσχουν από μειωμένη αποτελεσματικότητα και δε θα είναι επαρκώς εύληπτα από τους 
εμπλεκόμενους φορείς και το θιγόμενο πληθυσμό. Γι’ αυτό το λόγο, κύριο αίτημα του 
εισηγητή είναι να εκπονήσει άμεσα η Επιτροπή μια ανακοίνωση σχετικά με την αξιολόγηση 
των κινδύνων από τους σεισμούς και με τα αναγκαία μέτρα διαχείρισης, όπως έκανε για 
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παράδειγμα προσφάτως με τις πλημμύρες.

Επιπλέον,

Μέτρα πρόληψης
1. Σημαντικότατο μέτρο πρόληψης (κατά τα πρότυπα σεισμογενών χωρών όπως η Ιαπωνία), 
είναι οι εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού στο σύνολο της ΕΕ. Η ορθή 
διαχείριση ενός σεισμού και ο μετριασμός των ζημιογόνων επιπτώσεων εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από την ψυχραιμία και τη σωστή αντίδραση του κοινού. Οι εκστρατείες αυτές 
δεν πρέπει να περιορίζονται στους πολίτες των περιφερειών υψηλής σεισμικής 
επικινδυνότητας, αλλά να εκτείνεται σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Με δεδομένο ότι 
μέγα ζητούμενο στην ΕΕ είναι η αύξηση της κινητικότητας των πολιτών, είναι πολύ πιθανό ο 
καθένας να χρειασθεί να αντιμετωπίσει ένα σεισμό κάποια στιγμή στη ζωή του. 

2. Η εκπαίδευση και κατάρτιση των αρμόδιων τεχνικών φορέων των ΚρΜ, 
συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, καθώς και όλων των 
ειδικοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των σεισμών, είναι ανάγκη. Είναι συνεπώς 
επιθυμητή η συνεχής διάδοση και ανταλλαγή σχετικών καλών πρακτικών, με την  
υποστήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

3. Ο σεισμός αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο, η εκδήλωση του οποίου δεν μπορεί να 
αποτραπεί σήμερα με ανθρώπινα μέσα. Ωστόσο, ο άνθρωπος είναι ικανός, με την βοήθεια της 
τεχνολογίας, να προλάβει και να μετριάσει την έκταση των ζημιών. Γι’ αυτό χρειάζονται 
σοβαρές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας. Το 7ο πρόγραμμα-
πλαίσιο για την έρευνα για την περίοδο 2007-2013 προβλέπει ήδη τη χρηματοδότηση 
συνεργατικών δράσεων έρευνας σχετικά με τους σεισμούς. Ο εισηγητής πιστεύει ότι και τα 
ΚρΜ από τη μεριά τους πρέπει να ενισχύσουν τη σχετική έρευνα ούτως ώστε να υπάρξει 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από το συνδυασμό δράσεων. Μάλιστα, μπορεί κανείς να δει 
αυτό το φυσικό φαινόμενο και από τη θετική του σκοπιά: η ενίσχυση της σχετικής 
τεχνογνωσίας μπορεί με τους κατάλληλους χειρισμούς να αποτελέσει εξαγώγιμο προϊόν και 
άρα να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την απασχόληση. Ο εισηγητής 
καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας Ευρωπαϊκής στρατηγικής 
ερευνητικής ατζέντας για τους σεισμούς, με εμπλοκή και των σεισμογόνων περιφερειών που 
ως "φυσικά εργαστήρια" θα έχουν την ευκαιρία ίσως και να κερδίσουν από το φυσικό τους 
μειονέκτημα.

4. Η σεισμική αξιολόγηση και, εφόσον απαιτείται, η αναβάθμιση κτηρίων και υποδομών 
στρατηγικής σημασίας πρέπει, κατά τους ειδικούς επιστήμονες, να αποτελεί ένα προληπτικό 
μέτρο προτεραιότητας στην ΕΕ. Είναι συνεπώς σκόπιμο τα ΚρΜ και η Επιτροπή να 
ξεκινήσουν αξιολογήσεις σε γεωγραφικές ζώνες, κατ' αρχάς μεσαίας και υψηλής 
σεισμικότητας, με στόχο την κατάταξη των κτηρίων σε ενιαίο κατάλογο προτεραιοτήτων. Ως 
«κτήρια και υποδομές στρατηγικής σημασίας» ο εισηγητής αντιλαμβάνεται κατ' αρχήν 
κτήρια και υποδομές ζωτικής σημασίας για την πολιτική προστασία και την κοινωνία, π.χ. 
νοσοκομεία, πυροσβεστικοί σταθμοί, σταθμοί παραγωγής και δίκτυα ενέργειας, γέφυρες, 
δίκτυα τηλεπικοινωνιών, σχολεία και λοιπά δημόσια κτήρια. Επίσης, παρόμοιας προστασίας 
πρέπει να τύχουν και παλαιά κτήρια και μνημεία σημαντικής ιστορικής, πολιτισμικής, 
τουριστικής και κατ’ επέκταση οικονομικής σημασίας για πολλές περιοχές της Ένωσης.
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Για όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς το ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο μπορούν να προσφέρουν στη συνεχή αναβάθμιση των μέτρων αντισεισμικής 
προστασίας. Ο εισηγητής επισημαίνει ειδικότερα την ανάγκη να εξεταστεί η επέκταση 
εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 (που αφορά πρότυπα αντισεισμικών κατασκευών) και σε 
παλαιές κατασκευές, εκτός των νέων, για τις οποίες προβλέπεται σχετική υποχρέωση.

Μέτρα αντίδρασης
1. Η ΕΕ θα διαθέτει σύντομα ένα βελτιωμένο κοινοτικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Ο 
εισηγητής καλεί την Επιτροπή και τα ΚρΜ να δώσουν ιδιαίτερο βάρος στο φαινόμενο του 
σεισμού κατά την εφαρμογή του. Επίσης, καλεί να ληφθεί ο σεισμός σοβαρά υπόψη και μέσα 
από όλα τα σχετικά κοινοτικά μέσα. Πρέπει να εξεταστεί, για παράδειγμα, αν το Κέντρο
Παρακολούθησης και Ενημέρωσης της ΕΕ καλύπτει το φαινόμενο ικανοποιητικά κι αν 
απαιτείται επιπλέον ενίσχυση εργαλείων έγκαιρης προειδοποίησης.

2. Σε περίπτωση μεγάλων καταστροφών από σεισμούς, θα πρέπει να υπάρχει ένα τεχνικό 
πρωτόκολλο κοινής δράσης της Ένωσης, με έμφαση στο ρόλο που μπορούν να αναλάβουν οι 
διάφορες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και με κατευθύνσεις για την 
αποτελεσματική προστασία των κρίσιμων υποδομών. Πράγματι, ίσως η πιο επείγουσα 
ανάγκη μετά από μια καταστροφή είναι η λήψη μέτρων προσβασιμότητας σε 
τηλεπικοινωνιακές υποδομές, δίκτυα ενέργειας, νοσοκομεία, γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια 
κλπ. Γι’ αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να καταγραφούν προκαταβολικά όλα τα πιθανά 
σενάρια σεισμών και να εκτιμηθούν οι αναμενόμενες απώλειες.

Μέτρα αποκατάστασης
Η αποτελεσματικότητα και ο ρυθμός αποκατάστασης των αναπόφευκτων ζημιών παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στο πόσο γρήγορα ή αργά μια περιφέρεια θα «ξεπεράσει» ένα σεισμό. 
Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για μειονεκτούσες περιφέρειες, όπως εκείνες του στόχου 
σύγκλισης, περιφέρειες με μικρή πυκνότητα κατοίκων και με φθίνοντα πληθυσμό, ορεινές, 
νησιωτικές, μεθοριακές, απομακρυσμένες και εξόχως απόκεντρες. Ένας σεισμός στις 
περιοχές αυτές μπορεί να ανακόψει βίαια την πορεία ανάπτυξής τους ή να τις φέρει σε ακόμα 
πιο μειονεκτική κατάσταση από πριν, δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

Συνεπώς, η αμεσότητα με την οποία τα ΚρΜ αντιμετωπίζουν τις ζημίες και η αλληλεγγύη 
που δείχνει η Κοινότητα στις πληγείσες περιφέρειες είναι κρίσιμη (βλ. παρακάτω υπό B). 

Β. Χρηματοδότηση

1. Στα πλαίσια της εφαρμογής του νέου χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας (βλ. 
παραπάνω), είναι κρίσιμο να ληφθεί σοβαρά υπόψη το φαινόμενο του σεισμού.

2. Ο εισηγητής κρίνει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη στο μέλλον τις 
ζημίες που συνεπάγεται ένας σεισμός. Προτείνει η μελλοντική χρηματοδότηση έργων 
υποδομής από την πολιτική συνοχής να έχει ως προϋπόθεση το σεβασμό όλων των 
απαραίτητων και διεθνώς παραδεδεγμένων κανόνων αντισεισμικής προστασίας.

3. Το Συμβούλιο φαίνεται να έχει αδικαιολόγητα καθυστερήσει την αναπροσαρμογή του 
Ταμείου Αλληλεγγύης. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα έτσι ώστε αυτό το εργαλείο να 
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αντιμετωπίζει στο μέλλον αποτελεσματικά, ευέλικτα και έγκαιρα ζημίες από τις φυσικές 
καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων και των σεισμών. Η έλλειψη ευελιξίας, ιδίως όσον 
αφορά τα χρονικά όρια και τις επιλέξιμες δράσεις που χρηματοδοτεί το Ταμείο, είχε ως 
αποτέλεσμα να μην καλύπτονται ουσιαστικά οι ανάγκες των θυμάτων των σεισμών (όπως 
προαναφέρθηκε, αυτό ενεργοποιήθηκε μόνο μία φορά μέχρι σήμερα για σεισμό).

4. Η Επιτροπή αξίζει να προωθήσει κι άλλες μορφές χρηματοδότησης, πέρα από τις άμεσες 
επιδοτήσεις, όπως για παράδειγμα τις περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις ή τα δάνεια της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Μόνο έτσι θα εξασφαλισθεί το ικανό ύψος πόρων για 
την ολόπλευρη αντιμετώπιση του σύνθετου φαινομένου του σεισμού.

Γ. Συντονισμός

1. Η κοινή εμπειρία δείχνει ότι οι μεγαλύτερες ελλείψεις κατά την αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών αφορούν το συντονισμό, τη συνεργασία και την ευελιξία των εμπλεκομένων 
φορέων σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (πυροσβεστικές υπηρεσίες, 
ιατρικές μονάδες άμεσης επέμβασης, αστυνομία, ομάδες ορεινής διάσωσης, θαλάσσιας 
διάσωσης και διάσωσης σε ορυχεία). Οι προτάσεις του πρώην Επιτρόπου κ. Michel Barnier
το Μάιο του 2006 είναι ριζοσπαστικές, όμως παράλληλα βασίζονται σε θεμελιώδεις αρχές 
της ΕΕ: αλληλεγγύη και προστιθέμενη αξία από την Ευρωπαϊκή συνύπαρξη. Ο εισηγητής 
κρίνει ευκταίο και εφικτό να αναπτύξει και τελειοποιήσει κάθε κράτος μέλος, ή περιφέρεια σε 
κάποιες περιπτώσεις, εξοπλισμό ή και τεχνογνωσία σε συγκεκριμένο τομέα, που θα 
«δανείζουν» κατά περίπτωση σε εκείνον που την έχει ανάγκη. Να γίνει συγκέντρωση των 
προσπαθειών για καλύτερα αποτελέσματα, ή αλλιώς να κάνουμε με λιγότερους πόρους 
περισσότερα.
Σ' αυτό το πνεύμα συντονισμού, ο εισηγητής προτρέπει να συστήσουν τα ΚρΜ κεντρικές 
υπηρεσίες πολιτικής προστασίας που θα βοηθήσουν στο συντονισμό, ενώ τάσσεται ανοιχτά 
υπέρ της δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Δύναμης Πολιτικής Προστασίας καλώντας την 
Επιτροπή να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση.

2. Για την αποτελεσματική διαχείριση των σεισμών δεν επαρκεί ο συντονισμός σε επίπεδο 
ΕΕ. Απαιτείται συνεργασία και με τρίτες χώρες, ιδίως με όμορες και σεισμογενείς. 
Συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί σε διάφορα επίπεδα: Κατ’ αρχάς, είναι σκόπιμο να υπάρξει 
μεταφορά τεχνολογίας και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τις χώρες που αναπτύσσουν
σχετική τεχνογνωσία. Κατά δεύτερο λόγο, μπορεί να υπάρξει συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο
για αποτελεσματικότερη αντίδραση σε ένα σεισμό.

3. Τέλος, διαπιστώνοντας την ύπαρξη πολλαπλών μέσων πρόληψης, διαχείρισης και 
πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές που προωθούνται από διάφορες πολιτικές 
της Ένωσης (περιβάλλον, πολιτική συνοχής, έρευνα κλπ.), ο εισηγητής θεωρεί ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να προσεγγίσει ολιστικά όλα τα υφιστάμενα μέσα. Εφόσον εξαχθεί από την 
αξιολόγηση σχετική ανάγκη, ο εισηγητής προτείνει, στο πνεύμα απλοποίησης της νομοθεσίας 
και καλύτερου συντονισμού, να εκτιμηθεί η δημιουργία ενός συγκεντρωτικού εργαλείου 
πρόληψης και διαχείρισης για τις Φυσικές Καταστροφές, που να συμπεριλαμβάνει και τους 
σεισμούς.


