
AD\814597HU.doc PE439.890v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

2009/2151(INI)

28.4.2010

VÉLEMÉNY
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

„A természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló 
közösségi koncepció” című bizottsági közleményről szóló jelentésről
(2009/2151(INI))

Előadó: Antigoni Papadopoulou



PE439.890v02-00 2/7 AD\814597HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\814597HU.doc 3/7 PE439.890v02-00

HU

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló 
közösségi koncepcióról szóló bizottsági közleményt; emlékeztet arra, hogy a természeti 
csapások és az ember okozta katasztrófák mindegyik tagállamot és tagjelölt országot 
érintik, és más veszélyforrások mellett1 idetartoznak az árvizek, viharok, aszályok, 
szökőárak, földrengések2, erdőtüzek, szélsőséges hőmérsékletek, vulkánkitörések, 
lavinák, földcsuszamlások, technológiai és ipari balesetek, a talajerózió, az altalaj és a 
talajvíz szennyeződése, valamint a tengerek, tavak és folyók szennyeződése;

2. hangsúlyozza, hogy az uniós megközelítés érvényre juttatása mellett fontos szem előtt 
tartani, hogy a különböző katasztrófatípusok különböző tagállamokat sújtanak, és ezért 
különböző intézkedésekre van szükség;

3. hangsúlyozza, hogy mivel a katasztrófáknak számos oka lehet, és ezek nem mindig 
vezethetők vissza csupán szélsőséges természeti jelenségekre, hanem valószínűségüket 
gyakran növeli az ember és az őt körülvevő természet helytelen viszonya, illetve 
technológiai és ipari balesetekből is eredhetnek, amelyek az egészségre, a növényzetre, az 
infrastruktúrára vagy az állatállományra súlyosan ható, veszélyes vegyi, biológiai, 
radiológiai és nukleáris anyagok (CBRN) kibocsátását vonhatják maguk után;

4. támogatja az uniós koncepció fő elemeit; sajnálja azonban, hogy az Európai Parlament 
korábbi javaslatait még nem hajtották teljesen végre, így gátolva a természeti csapások és 
ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló, megerősített uniós stratégia 
végrehajtását;

5. úgy véli, hogy a természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzéséről szóló 
bizottsági közleménynek politikai vitákat kellene indítania az uniós intézmények és a 
különféle érintettek között, az NGO-kat és a civil társadalom más tagjait is ideértve;

6. megállapítja, hogy a természeti csapások és az ember okozta katasztrófák súlyos 
következményekkel járnak a régiók gazdaságára nézve, káros hatást gyakorolnak az 
infrastruktúrára, a foglalkoztatásra, a természeti és a kulturális örökségre, a környezetre, 
az idegenforgalomra, valamint az országok gazdasági és társadalmi fejlődésére; javasolja, 
hogy az új Európai Külügyi Szolgálat és a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 
pénzügyi keret kialakításakor a koherens külső biztonsági politika prioritásai között 
szerepeljen a természeti csapásokra és ember okozta katasztrófákra vonatkozó uniós 
koncepció is, beleértve egy alkalmas mechanizmust a humanitárius segélyek szétosztására 
válságok idején, az EU-n belül és harmadik országokban egyaránt;

                                               
1 Ez a természeti csapások és ember okozta katasztrófák nem teljes körű felsorolása; ezért az e véleményben nem 
említett természeti csapások vagy ember okozta katasztrófák más fajtáit is be lehet illeszteni e felsorolásba.
2 Az Európai Parlament 2007. november 14-i állásfoglalása a földrengések regionális hatásáról (HL C 282. E, 
2008.11.6., 269. o.)
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7. felhívja a figyelmet arra, hogy az EUMSz. 222. cikkében említett új szolidaritási záradék 
fontos annak biztosításához, hogy természeti vagy ember okozta katasztrófa esetén 
minden eszközzel biztosítsák a segélyintézkedéseket és a tagállamok közötti hatékony 
koordinációt; 

8. ezzel kapcsolatban kiemeli az EUMSz. 71. cikkében említett és a belső biztonságra 
vonatkozó operatív együttműködéssel foglalkozó állandó bizottság létrehozásáról szóló, 
2010. február 25-i 2010/131/EU tanácsi határozattal1 létrehozott, a belső biztonságra 
vonatkozó operatív együttműködéssel foglalkozó állandó bizottság (COSI) bevonásának 
fontosságát; felhívja a figyelmet azonban arra, hogy a COSI nem jogalkotó szerv, és nem 
rendelkezhet jogalkotói vagy kvázi-jogalkotói előjogokkal; komoly aggodalmát fejezi ki 
az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek általi felügyelet hiánya miatt, és követeli, 
hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek megfelelő és szabályszerű 
tájékoztatást kapjanak a COSI tevékenységeiről, így biztosítva a szükséges demokratikus 
felügyeletet;

9. úgy véli, hogy a COSI-nak a természeti és ember okozta katasztrófákkal kapcsolatban az 
eszközök mozgósításának minden szakaszában (felkészültség, reagálás és helyreállítás) 
kölcsönösen átjárható támogatást kell biztosítania, és működési keretének tükröznie kell 
minden olyan területet, amelyre az EU belső biztonsági stratégiájának megfelelően ki kell 
terjednie (rendőrségi és vámügyi együttműködés, külső határok, belső biztonság és 
katasztrófavédelem);

10. hangsúlyozza, hogy a megkülönböztetésmentesség elvét bele kell foglalni a 
segélynyújtásba; megjegyzi, hogy a segítségnyújtásnak a rászorultság alapján kell 
történnie, fajon, bőrszínen, nemen, nyelven, valláson, politikai vagy más nézeten, nemzeti 
vagy társadalmi származáson, vagyonon, születésen vagy a kedvezményezettek más 
státusán alapuló megkülönböztetés nélkül;

11. emlékeztet arra, hogy katasztrófák és vészhelyzetek esetén alapvető emberi jogok 
kerülnek veszélybe; felszólít a segélyintézkedések hatékony nyomon követésére, hogy 
biztosítani lehessen az alapvető emberi jogok tiszteletben tartását, ideértve a fizikai és 
szexuális erőszakkal, a mentális bántalmazással, az emberkereskedelemmel, a kényszerű 
kivándorlással és a bűnöző magatartással kapcsolatos megelőző intézkedések egész sorát;

12. kiemeli, hogy a nők gyakran kerülnek a tűzvonalba a természeti csapások és ember okozta 
katasztrófák nyomában, mivel megélhetésük a férfiakénál nagyobb mértékben függ a 
veszélyeztetett természeti erőforrásoktól; sürgeti a Bizottságot, hogy alakítson ki nemek 
szerint differenciált stratégiákat válaszul az emberi biztonsági szükségletekre, valamint a 
természeti csapások és az ember okozta katasztrófák által előidézett környezeti és 
humanitárius válsághelyzetekre;

13. hangsúlyozza, hogy – amint azt az izlandi vulkán kitörését követően nemrégiben 
megtapasztalhattuk – a természeti csapások és ember okozta katasztrófák súlyos károkat 
tehetnek a gazdaságban és a kritikus fontosságú infrastruktúrában, beleértve az alapvető 
közüzemi, távközlési és közlekedési hálózatokat; szorgalmazza, hogy a Bizottság jelöljön 
ki világos prioritásokat a katasztrófa sújtotta országok megsegítésére vonatkozóan, 

                                               
1 HL L 52., 2010.3.3., 50. o.
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amilyen például a menedék- és táborhelytervezés, vagy az elegendő, biztonságos vízről és 
egészségügyi berendezésekről való gondoskodás;

14. kiemeli, hogy a polgári védelem hatékony működése olyan egyedi, fontos eljárásokra 
támaszkodik, mint a megelőzés, az általános aktív részvétel és bevonás, a felkészültség, a 
reagálási, helyreállítási és újjáépítési mechanizmusok;

15. felhívja a figyelmet a korai figyelmeztető rendszerek és a gyorsreagálású erők 
létrehozására, amit képzési programokkal és lakossági felvilágosító projektekkel kell 
kiegészíteni;

16. hangsúlyozza, hogy fontos a katasztrófák kockázatairól és költségeiről szóló átfogó adat-
és információgyűjtés és az adatok uniós szintű megosztása összehasonlító tanulmányok 
készítése és a katasztrófák várható, határokon átnyúló hatásainak meghatározása 
érdekében, ezáltal lehetővé téve a tagállamok számára a nemzeti polgári képességekre és 
orvosi erőforrásokra vonatkozó információk egyesítését, valamint hangsúlyozza, hogy új 
struktúrák kiépítése helyett a meglévőeket, így például a Megfigyelő- és Információs 
Központot (MIC) használjuk és fejlesszük tovább;

17. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás által okozott és súlyosbított környezeti problémák 
felelősek jelenleg a kényszermigráció fokozódásáért, és ezért rá kíván mutatni a 
menedékjogért folyamodók és a környezet romlása által érintett területek közötti egyre 
szorosabb kapcsolatra; kéri az „éghajlatváltozás menekültjeinek” jobb védelmét és 
hazatelepítését;

18. úgy véli, hogy a legjobb gyakorlatok terjesztése érdekében szükség van egy erős 
horizontális koordinációs mechanizmusra, amely a felkészültség, a válaszadás és a 
helyreállítás tekintetében képes javítani az együttműködést;

19. rámutat, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés közvetlenül a katasztrófák után 
kritikus jelentőségű; úgy véli, hogy előnyben kell részesíteni a sérült túlélők sürgősségi 
orvosi és sebészeti ellátását, a fertőző betegségek kockázatának csökkentését, a súlyos 
veszteséget, traumát és beszűkült társadalmi és életkörülményeket elszenvedők 
pszichoszociális támogatását, valamint a csecsemők és kisgyermekek megfelelő 
étkeztetését és a hiányos táplálkozás kezelését;

20. úgy véli, hogy a katasztrófák gyakoriságára és nagyságára való tekintettel az EU fontos 
pénzügyi mechanizmusainak, mint például a polgári védelmi pénzügyi eszköznek, 
nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a megelőző intézkedésekre, továbbá az EU-n belüli 
és harmadik országokbeli intézkedések finanszírozási lehetőségeit haladéktalanul ki kell 
terjeszteni, bürokratikus eljárások nélkül;

21. úgy véli, hogy azt a finanszírozást, amelynek célja kiegészíteni az elsősorban az emberek, 
de emellett a környezet és a tulajdon – benne a kulturális örökség – védelmére is irányuló 
nemzeti erőfeszítéseket a természeti és ember okozta katasztrófák esetén, a meglévő 
pénzügyi eszközök keretén belül kell kezelni;

22. úgy véli, hogy természeti és ember okozta katasztrófák esetén az együttes munkának 
nyilvánvaló hozzáadott értéke van; ezért felszólítja a tagállamokat és az uniós 
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intézményeket, hogy a katasztrófa-megelőzés területén alakítsanak ki fokozott 
együttműködést és holisztikus szemléletet a katasztrófavédelemre vonatkozó, 
hatékonyabb uniós politika iránt; következésképpen üdvözli a Tanács által a katasztrófák 
és az erdőtüzek megelőzésére vonatkozó uniós keret kidolgozása terén eddig megtett 
lépéseket;

23. megjegyzi, hogy fontos a biztonsági tevékenységek hatékony, demokratikus 
felügyeletének biztosítása; hangsúlyozza az Európai Parlament fokozott bevonását a 
biztonságpolitika kialakításába a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően, ami azt 
jelenti, hogy minden szakaszban elengedhetetlen a tényleges konzultáció;

24. felhívja a figyelmet a természeti és ember okozta katasztrófák megelőzésére és 
előrejelzésére, illetve lehetséges hatásaik enyhítésére, egy proaktív, információkra 
támaszkodó megközelítésen alapuló stratégia elfogadása érdekében; e célból 
létfontosságúnak tartja, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai megfeleljenek a 
betartandó alapvető biztonsági szabályoknak, például az építőipar területén.
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