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B8-0388/2018 

Az Európai Parlament állásfoglalása a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 

júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról 

(2018/2847(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló, 2013. december 17-i 

1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatra1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel a 2018 júliusában a görögországi Attika régióban lévő Mátit sújtó tüzek 

Görögország utóbbi több mint egy évtizedének legsúlyosabb tűzvészei voltak; 

B. mivel a tűzvész elpusztította Mátit, egy Athéntól mintegy 30 kilométerre fekvő kis 

üdülővárost; 

C. mivel a halottak száma hivatalos adatok szerint 98, a sérülteké pedig több mint 200; 

D. mivel a mentőcsapatok több mint 700 túlélőt mentettek ki a tengerből, akik a tűz elől 

próbáltak biztonságba menekülni; 

E. mivel az erdőtüzek összesen több mint 4000 lakost érintettek; 

F. mivel Görögország teljes légi tűzoltó erejét, több mint 250 tűzoltóautót, valamint 600 

tűzoltót vetett be a katasztrófa elleni küzdelem során; 

G. mivel Aléxisz Cíprasz görög miniszterelnök szükségállapotot hirdetett Attikában; 

H. mivel a görög kormány az uniós polgári védelmi mechanizmus révén segítséget kért a 

többi tagállamtól a tűz elhárításához és a humanitárius szükséghelyzet kezeléséhez; 

1. őszinte részvétét fejezi ki a katasztrófában elhunytak családjainak; 

2. együttérzését fejezi ki a tűzvész által sújtott minden lakosnak; 

3. hangsúlyozza az uniós polgári védelmi mechanizmus szerepét a repülőgépek, a 

járművek, az orvosi személyzet és a tűzoltók mozgósítása terén a 28 uniós tagállamban; 

4. köszönetet mond a Bizottságnak és a tagállamoknak, különösen Ciprusnak, 

Spanyolországnak és Bulgáriának, amelyek azonnal felajánlották segítségüket az uniós 

polgári védelmi mechanizmus révén; 

5. üdvözli az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül az erdőtüzekkel szembeni 

küzdelemhez nyújtott segítség szerepét; 

                                                 
1HL L 347., 2013.12.20., 924. o. 



 

RE\1162642HU.docx 3/3 PE624.097v01-00 

 HU 

6. emlékeztet arra, hogy az eddig alkalmazott hagyományos, a megfékezésre összpontosító 

erdőtűz elleni és erdőgazdálkodási stratégiák már nem képesek hatékonyan kezelni a 

rendkívül nagy kiterjedésű tüzek jelenségét; 

7. emlékeztet arra, hogy a tűzeseteket követően a létfontosságú infrastruktúra 

helyreállítására és a rehabilitációs műveletekre különböző uniós forrásokat, például az 

EU Szolidaritási Alapját is fel lehet használni; 

8. hangsúlyozza, hogy az erdőtüzek évente több százezer hektár erdőt pusztítanak el 

Európában, ami hatással van az erdőtüzek kockázatának leginkább kitett országok, 

például Görögország, Portugália, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, és 

Horvátország lakosságára; 

9. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy közleményt arra vonatkozóan, hogyan 

minimalizálható az erdőtüzek kockázata és maximalizálhatók egyúttal az 

ökosztisztéma-alapú erdő- és tájgazdálkodás, illetve az ökoszisztéma-szolgáltatások az 

ellenállóképesebb tájak kialakítása és gondozása érdekében; 

10. kéri a Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokat a tüzek megelőzése és eloltása, az 

érintett területek rehabilitációja, illetve a közvéleménynek a kockázatokról való 

tájékoztatása terén; 

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 


