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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza a regionális és helyi hatóságok kulcsfontosságú szerepét a 
katasztrófamegelőzés valamennyi területén; határozott meggyőződése, hogy ezen 
hatóságoknak a kockázatcsökkentési és katasztrófamegelőzési stratégiák kialakításában és 
megvalósításában való aktív szerepvállalása révén lehet a legjobban biztosítani a 
leghatékonyabb és legműködőképesebb megoldások kidolgozását; hangsúlyozza továbbá 
az állami és a magánszféra érdekeltjeivel, köztük az önkéntes szervezetekkel való 
konzultáció jelentőségét és a folyamatba való bevonásuk fontosságát;

2. hangsúlyozza, hogy a megelőző megközelítés hatékonyabb és kevésbé költséges, mint a 
csupán a katasztrófa bekövetkeztét követő válaszlépésen alapuló hozzáállás; úgy véli, 
hogy a területek helyi földrajzi, gazdasági és társadalmi hátterének ismerete 
elengedhetetlen a természeti csapások és ember okozta katasztrófák megelőzéséhez;

3. hangsúlyozza, hogy a természeti katasztrófák hatásai leginkább a régiókat és a helyi 
közösségeket sújtják, és azok általában véve nem rendelkeznek elegendő anyagi és 
emberi erőforrással, szakismerettel vagy pénzügyi forrással ahhoz, hogy ezen 
katasztrófákkal egy pusztán nemzeti és/vagy regionális szemléletet követve 
megbirkózzanak, ezért e katasztrófák hatékony, európai szintű, szolidaritáson alapuló 
választ tesznek szükségessé;

4. úgy véli, hogy csak a különböző ágazatok és a katasztrófavédelem területén működő 
különböző szereplők közös stratégiája és összehangolt fellépése vezethet valódi 
előrelépéshez a katasztrófavédelem területén, valamint a felkészülési, reagálási és 
helyreállítási folyamatban; kiemeli az önkéntes munka szerepét a közös stratégia 
területén, és javasolja az önkéntesség beemelését a fellépések sorába; felhívja a 
tagállamokat, hogy nemzeti, regionális és helyi szinten is segítsék elő az együttműködést 
e cél érdekében; javasolja, hogy az önkéntesség európai évének (2011) keretében 
vizsgálják meg a katasztrófamegelőzést és katasztrófavédelmet célzó önkéntes munka 
terén kialakított tagállami szintű együttműködés lehetőségét;

5. az egész Unióra kiterjedő, átfogó stratégiát szorgalmaz, melynek keretében a katasztrófák 
minden típusára vonatkozóan – az erdőtüzeket is ideértve – egységes eljárásrend 
bevezetésére kerül sor; hangsúlyozza, hogy a katasztrófamegelőzés és a 
katasztrófavédelem terén a felelősség elsősorban a tagállamoké;úgy véli, hogy az említett 
stratégiának biztosítania kell az országok közötti teljes szolidaritást, és kiemelt figyelmet 
kell fordítania a leginkább elszigetelt, leggyérebben lakott, valamint a legkülső régiókra, 
továbbá az Európai Unióhoz tartozó egyéb, földrajzi helyzetükből, domborzati 
viszonyaikból, valamint lakosságuk gazdasági és társadalmi körülményeiből adódóan 
sajátos jellemzőkkel és igényekkel bíró egyes régiókra vagy szigetekre; hangsúlyozza 
azonban, hogy nincsen semmilyen terv a meglévő nemzeti polgári védelmi és 
katasztrófamegelőzési hatáskörök uniós iránymutatások révén történő felváltására vagy 
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gyengítésére;

6. hangsúlyozza, hogy a lakossági figyelemfelkeltés és a tájékoztató intézkedések mind a 
katasztrófamegelőzés, mind pedig a lakosság válság alatti és utáni reagálása tekintetében 
elengedhetetlenek az emberéletek megmentése szempontjából; ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy a polgári védelmi program keretében dolgozza ki a polgári védelmi 
mechanizmus és képzés értékelését, és dolgozzon ki közösségi iránymutatásokat a 
különféle lehetséges természeti csapások kezelésére; nyomatékosítja továbbá, hogy 
további tájékoztatásra van szükség az egységes európai segélyhívószámot (a 112-t) 
illetően;

7. hangsúlyozza, hogy a katasztrófák hatásai nem szorítkoznak a régiók és a tagállamok 
hivatalos és adminisztratív határai közé; éppen ezért úgy véli, hogy a kockázatnak 
különösen kitett területek és a kockázat jellegének azonosításával párhuzamosan ezeken a 
területeken meg kell határozni a kiemelt célkitűzéseket és az együttműködési 
mechanizmusokat; felhívja a régiókat, hogy a már meglévő területi és határokon átnyúló 
koordinációs hálózatokra építsenek annak érdekében, hogy olyan együttműködést 
alakíthassanak ki, amely még jobban a középpontba helyezi a katasztrófavédelmet; úgy 
véli, hogy a határokon átnyúló együttműködési struktúrák, mint például a makrorégiók, az 
adminisztratív határoktól független, a funkciónak megfelelő együttműködésük révén a 
katasztrófamegelőzés területén megvalósuló együttműködés hatékony színterévé 
válhatnak;

8. támogatja az INTERREG közösségi kezdeményezés keretében a múltban megvalósult 
projektek révén e téren szerzett értékes tapasztalatok hasznosítását, és 
kulcsfontosságúnak ítéli az európai területi együttműködési célkitűzés összefüggésében 
kínált lehetőségek további kiaknázását; ezzel összefüggésben úgy véli, hogy az európai 
területi együttműködési csoportosulás (EGTC) fontos eszköze lehet a kormányközi, a 
határokon átnyúló és a régiók közötti együttműködés további megerősítésének – még 
olyan országokkal is, amelyek nem uniós tagállamok –, és szilárd keretként szolgálhat a 
technológiai szakismeret és a bevált gyakorlatok megosztásához és átadásához a 
katasztrófamegelőzés terén, valamint a közös adatbázisok és a korai figyelmeztető 
rendszerek kialakításához a tagok körében;

9. rámutat, hogy a kohéziós politika elengedhetetlen eszköz a természeti katasztrófák 
kockázatmegelőzése terén; úgy véli, hogy az említett politika működésének és 
hatékonyságának javítása érdekében a különböző alapok és eszközök kezelését 
rugalmasan és összehangoltan kell ellátni ; hangsúlyozza, hogy az intézkedések 
elaprózódásának elkerülése, valamint hatékonyságuk és hozzáadott értékük növelése 
érdekében a kockázatmegelőzést össze kell kapcsolni a megelőzésre irányuló egyéb 
politikákkal;

10. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy a katasztrófamegelőzési gyakorlatok során 
szerzett tapasztalatokat ki kell terjeszteni, különös figyelemmel a halmozott 
kockázatoknak – például árvizeknek, ciklonoknak, vulkánkitöréseknek és 
földrengéseknek – kitett európai térségekre; felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen 
leltárt az információs forrásokról, és valósítsa meg a kockázatkezelési eljárások terén 
alkalmazott bevált gyakorlatok terjesztését; támogatja a témában zajló kutatási 
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tevékenységek összehangolását, és úgy véli, hogy meg kell erősíteni a felderítési és korai 
figyelmeztető rendszerek közötti kapcsolatokat;

11. támogatja a Bizottságnak azt a kezdeményezését, amelynek célja megvizsgálni a 
katasztrófavédelem 2007–2013-as időszakra felállított operatív programokba való 
fokozottabb bevonásának a lehetőségét, és felhívja a tagállamokat, hogy használják ki a 
közvetlenül a kockázatmegelőzésre elkülönített strukturális alapokat az e területen való 
késedelem nélküli fellépés érdekében a jelen programozási időszak során; ugyanakkor 
emlékeztet a koordinált fellépés szükségességére e tekintetben; javasolja, hogy a 
következő programozási időszakra vonatkozó stratégia keretében a Bizottság vegye 
figyelembe olyan, katasztrófamegelőzésre irányuló uniós finanszírozási intézkedések 
bevezetésének szükségességét, amelyek a fellépés minden területére kiterjednek;

12. megállapítja, hogy az éghajlatváltozás egyre inkább súlyosbítja a természeti 
katasztrófákat, többek között az árvizeket és a hidrológiai jellegű katasztrófákat, amelyek 
tekintetében elengedhetetlen a megfelelő és jól összehangolt megelőzés, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy a jelenleg zajló költségvetési felülvizsgálat keretében tárjon fel minden 
lehetőséget a meglévő katasztrófamegelőzési rendszerek javítására, ideértve a korai 
figyelmeztetés és a műholdas megfigyelés jelenleg rendelkezésre álló eszközei 
alkalmazásának lehetőségét az aszály és az elsivatagosodás kockázatainak felmérésére;

13. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy a válságból adódó jelenlegi költségvetési 
megszorítások ne vezessenek a meglévő katasztrófamegelőzési politikákra előirányzott 
összegek csökkenéséhez, valamint hogy a folyamatban lévő költségvetési felülvizsgálat 
keretében alaposan vizsgálja meg a megelőzés terén fennálló esetleges hiányosságokat, 
továbbá gondoskodjon arról, hogy a rendelkezésre álló eszközök kiterjedjenek a 
katasztrófák valamennyi típusára;

14. sürgeti a Bizottságot, hogy ne feledkezzen meg arról, hogy a hatékonyabb 
erdőgazdálkodás és erdővédelem kulcsfontosságú az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
kiemelt kérdéseinek körében; úgy véli, hogy egy valódi erdészeti politika bevezetése 
jelentős mértékben elősegítené nemcsak az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, hanem a 
természeti katasztrófák megelőzését is;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki európai cselekvési tervet a 
katasztrófamegelőzés bevált gyakorlatainak megosztásáról, valamint hogy alakítson ki 
olyan összehangolt vészhelyzeti terveket, melyek keretében vészhelyzet esetén a 
határokon átnyúló együttműködés érdekében összevonják a nemzeti erőket;

16. úgy véli, hogy a strukturális alapokból történő infrastruktúratámogatást az elkövetkező 
programozási időszakokban a katasztrófavédelmi szabványok betartásához fűződő 
konkrét intézkedések előzetes megvalósításához kell kötni;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul nyújtson be új javaslatot, amely az 
adminisztratív szabályok további egyszerűsítésére, valamint az EU Szolidaritási Alapja 
rugalmasságának növelésére irányul.



PE431.009v02-00 6/6 AD\814247HU.doc

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 27.4.2010

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

37
1
2

A zárószavazáson jelen lévő tagok François Alfonsi, Charalampos Angourakis, Jean-Paul Besset, Victor 
Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore 
Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs 
Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán 
Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin 
Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, 
Erminia Mazzoni, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus 
Pieper, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail 
Tremopoulos, Viktor Uspaskich, Lambert van Nistelrooij, Oldřich 
Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Vasilica Viorica Dăncilă, Ivars Godmanis, Catherine Grèze, Veronica 
Lope Fontagné, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid


