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B8-0390/2018 

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 a természeti katasztrófákról szóló 2006. május 18-i állásfoglalására1, 

– tekintettel az észak-spanyolországi és portugáliai erdőtüzekre vonatkozó reagálási 

mechanizmusról folytatott 2017. október 25-i vitájára (2017/2899(RSP)), 

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

A. mivel az éghajlatváltozás szélsőséges időjárási eseményeket és természeti katasztrófákat 

(áradás, szélsőséges szárazság és tűzvészek) okoz és erősít fel, amelyek gyakorisága 

világszerte egyre nő, és amelyek súlyos károkat okoztak emberéletek elvesztése, a 

környezet romlása és a gazdasági tevékenység csökkenése tekintetében; 

B. mivel Európa-szerte egyre gyakoribbak és kiterjedtebbek a szélsőséges aszályok és az 

erdőtüzek, és mivel az éghajlatváltozás tovább súlyosbítja ezek előfordulásait, amelyek 

bizonyos mértékig egyszerre kiszámíthatatlanok és elkerülhetetlenek; 

C. mivel nem Görögország volt az egyetlen tagállam, amely uniós támogatásért 

folyamodott az erdőtüzeket követően, hanem így tett Lettország és Svédország is; 

D. mivel a Szolidaritási Alapról szóló 2012/2002/EK rendelet2 kifejezetten arra irányul, 

hogy segítséget nyújtson azoknak az uniós tagállamoknak, ahol súlyos katasztrófák 

történtek; 

E. mivel Görögországnak a többi tagállam az uniós polgári védelmi mechanizmus 

keretében nyújtott segítséget repülőgépek, járművek, orvosi személyzet és tűzoltók 

révén; 

F. mivel az EU Kopernikusz műholdrendszere rendkívül speciális térképekkel szolgált a 

görög hatóságok számára; 

1. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nemzeti és európai szintű jelentős erőfeszítések 

ellenére 98 ember vesztette életét Attikában (Görögország) 2018 nyarán, Európa 

második legtöbb halálos áldozatot követelő erdőtüzében; 

2. felhívja a figyelmet a természeti katasztrófák – például az erdőtüzek – elleni küzdelemre 

vagy a megszüntetésükre szolgáló uniós mechanizmusok és eszközök jelenlegi 

tárházára, azon belül az uniós polgári védelmi mechanizmusra, a Szolidaritási Alapra és 

az erdészeti vészhelyzetre vonatkozó helyreállítási programra (EFRP); 

                                                 
1HL C 298. E, 2006.12.8., 238. o. 
2 HL L 311., 2002.11.14., 3. o. 
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3. üdvözli az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló módosított rendeletet 

(RescEU), amelyet a Parlament 2018. május 31-én fogadott el; 

4. hangsúlyozza, hogy több finanszírozást kell biztosítani tudományos kutatásokra a 

kockázatértékelési mechanizmusok, a megelőzési rendszerek és az említett jelenségek 

elleni küzdelem egyéb eszközei terén; 

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

valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak. 

 

 


