rescEU – Η δύναμη
άμεσης επέμβασης της
Ευρώπης στην οποία
μπορείτε να βασίζεστε
Άρθρο: Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Janez Lenarčič
μιλάει για το rescEU και τον Μηχανισμό Πολιτικής
Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ανθρωπότητας και είμαστε πλέον
όλοι μάρτυρες των καταστροφικών επιπτώσεών της. Πυρκαγιές κατακαίουν δάση και σπίτια, καταστροφικές
καταιγίδες και έντονες πλημμύρες κάνουν κατοικημένες περιοχές να ερημώνουν, κοστίζοντας χιλιάδες ζωές
κάθε χρόνο.
ΚΑΜΊΑ ΧΏΡΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΆΤΡΩΤΗ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΈΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ
ΈΧΟΥΝ ΑΡΧΊΣΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΛΈΟΝ Ο ΚΑΝΌΝΑΣ ΚΑΙ ΌΧΙ Η ΕΞΑΊΡΕΣΗ.
Μόνο το 2017, δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη έκαψαν πάνω από 12 εκατομμύρια στρέμματα γης και ήταν
υπεύθυνες για την απώλεια 127 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών1. Το 2019, πυρκαγιές
έπληξαν τον Αρκτικό Κύκλο, δημιουργώντας νέφη από τέφρα και καπνό μεγαλύτερης έκτασης από εκείνη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης2. Το καλοκαίρι αυτό, είδαμε μαύρο καπνό να καλύπτει τον ουρανό από τη Σιβηρία
ως τη Βραζιλία και από τη Μεσόγειο μέχρι τη Σκανδιναβία, με τραγικές απώλειες ζωών και περιουσιών.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΟΥΜΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΑΥΞΑΝΌΜΕΝΗ ΑΠΕΙΛΉ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΌΣΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΎΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΈΤΟΥΜΕ.
Χρειαζόμαστε μια ισχυρή, άμεση και καλά συντονισμένη ικανότητα ανταπόκρισης, όταν ξεσπούν καταστροφές.
Πρέπει να επενδύσουμε σε καλύτερη πρόληψη και ετοιμότητα. Πάνω από όλα, πρέπει να δράσουμε ενωμένοι.
Καμία χώρα δεν πρέπει να μένει μόνη της όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με φυσικές καταστροφές. Αυτή είναι
άλλωστε και η προσδοκία των πολιτών μας: η αλληλεγγύη να αποτελεί τη μεγαλύτερη ευθύνη και ισχύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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https://effis.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/40/Annual_Report_2017_final_pdf_uCckqee.pdf
https://twitter.com/WMO/status/1160872603961167872?s=20

Πολιτική προστασία
και Ανθρωπιστική
βοήθεια

Η αλληλεγγύη και η συνεργασία αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές μας. Από το 2001, η Ευρώπη διαθέτει
έναν κοινό Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας – ένα σύστημα αντιμετώπισης καταστροφών που
επιτρέπει σε χώρες οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με έκτακτες ανάγκες που υπερβαίνουν τις δυνατότητές
τους, να ζητήσουν βοήθεια από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία,
ανταποκρινόμενο σε περισσότερα από 300 αιτήματα για βοήθεια τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.
Ο μηχανισμός αυτός είναι πλέον ακόμα δυνατότερος χάρη στο rescEU – ένα επιπλέον αποθεματικό μέσων
αντιμετώπισης σε τομείς όπου απεδείχθη ότι υπάρχουν κενά σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. ελικόπτερα,
πυροσβεστικά αεροσκάφη και άλλοι πόροι). Τα εν λόγω μέσα ανταπόκρισης μπορούν να κινητοποιηθούν
ταχύτατα, συμπληρώνοντας τα εθνικά μέσα ανταπόκρισης. Το νέο αυτό σύστημα δεν αποτελεί απλώς ένα δίχτυ
ασφαλείας για την κινητοποίηση ειδικών, ομάδων και πόρων – ενισχύει επίσης τη συλλογική μας ικανότητα
να προλαμβάνουμε καταστροφές, να προετοιμαζόμαστε γι’ αυτές και να τις αντιμετωπίζουμε.
ΓΙΑΤΊ ΧΡΕΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΈΝΑ ΑΚΌΜΑ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΌ ΚΑΙ ΕΎΡΩΣΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ;
Οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν ασκήσει μεγάλες πιέσεις στη δυνατότητα των ευρωπαϊκών χωρών
να παρέχουν βοήθεια η μία στην άλλη, ειδικά όταν σημαντικός αριθμός χωρών αντιμετωπίζει την ίδια
καταστροφή ταυτόχρονα. Τα τελευταία έτη, ορισμένες χώρες που επλήγησαν από πυρκαγιές δεν έλαβαν
βοήθεια, καθώς καμία άλλη χώρα δεν διέθετε εκείνη τη στιγμή τη δυνατότητα να προσφέρει πυροσβέστες
ή πυροσβεστικά αεροσκάφη.
Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Τον Αύγουστο του 2019, η Ελλάδα αντιμετώπισε μια έκτακτη ανάγκη:
56 δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα, μέσα σε 24 ώρες. Ο Μηχανισμός Πολιτικής
Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίθηκε άμεσα και ενεργοποίησε για πρώτη φορά το rescEU.
Τρία αεροπλάνα από την Ιταλία και την Ισπανία στάλθηκαν στην περιοχή που είχε ανάγκη και βοήθησαν την
Ελλάδα να θέσει υπό έλεγχο τις πυρκαγιές.
Είμαι ευγνώμων σε όλες τις χώρες για τη βοήθεια που παρέχουν και τη συνδρομή τους στο rescEU. Είμαι
υπερήφανος για όλους τους Ευρωπαίους πυροσβέστες και διασώστες που συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο
τη ζωή τους για να σώζουν ανθρώπους και να περιορίζουν τις οικολογικές και οικονομικές απώλειες.
Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ ΕΊΝΑΙ
ΈΝΑ ΑΞΙΟΘΑΎΜΑΣΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ.
Θα συνεχίσω να εργάζομαι με τα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες του
αποθεματικού του rescEU και να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τους κατάλληλους πόρους για να ανταποκριθούμε
σε κάθε είδους έκτακτη ανάγκη. Είναι καίριας σημασίας ο ρόλος της Ευρώπης στην αντιμετώπιση των όλο
και πιο ακραίων καταστροφών αλλά και στην παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, είτε εντός
είτε εκτός των συνόρων μας.
Janez Lenarčič
Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων
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