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 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

A természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló 
közösségi koncepció
(2009/2151(INI))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság 2009. február 23-i, „A természeti csapások és az ember okozta 
katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepció” című közleményére1, és a 
vonatkozó hatásvizsgálatra2; valamint az európai korai figyelmeztető rendszerek 
megerősítéséről szóló, 2007. december 14-i bizottsági munkadokumentumra3;

 tekintettel a 2009. nyarán pusztító erdőtüzekről szóló, 2009. szeptember 16-i 
állásfoglalására4; a természeti katasztrófákról szóló, 2007. szeptember 4-i 
állásfoglalására5, az erdőtüzekről és árvizekről szóló, 2006. szeptember 7-i 
állásfoglalására6; az európai árvizekről szóló, 2002. szeptember 5-i állásfoglalására7, a 
portugáliai aszályról szóló, 2005. április 14-i állásfoglalására8; a spanyolországi 
aszályról szóló, 2005.május 12-i állásfoglalására9; az európai katasztrófákról 
(tűzvészek és árvizek) szóló, 2005. szeptember 8-i állásfoglalására10; a természeti 
katasztrófákról (erdőtüzek, aszályok és árvizek) szóló, 2006 május 18-i 
állásfoglalására és ezek mezőgazdasági11, területfejlesztési12, és környezetvédelmi
vonatkozásaira13; valamint az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozását 
előirányozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2006. 
május 18-i jogalkotási állásfoglalására14;

 tekintettel az Unió katasztrófaelhárítási képességének megerősítéséről szóló, 2008 
június 16-i bizottsági közleményre15, valamint a brüsszeli Európai Tanács 2006. június 
15–16-i elnökségi következtetéseinek az Unió szükséghelyzetekre, válságokra és 
katasztrófákra való reagálási képességére vonatkozó 12–15. pontjaira16;

 tekintettel a polgári védelmi pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló, 2007. március 5-i 

                                               
1 COM(2009)0082
2 SEC(2009)0202
3 SEC(2007)1721
4 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2009)0013
5 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0362
6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0349
7 HL C 272 E, 2003.11.13., 471.o.
8 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0139
9 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0187
10 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0334
11 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0222
12 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0223
13 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0224
14 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0218
15 10128/08
16 10633/1/06
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2007/162/EK, Euratom határozatra1;

 tekintettel a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről szóló, 1996/82/EK irányelvre (Seveso II. Irányelv)2;

 tekintettel a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről szóló, 1996/82/EK irányelvre (Seveso II. Irányelv)3; 

 tekintettel az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló, 2007/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre (árvizekről szóló irányelv)4; 

 tekintettel az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló, 85/337/EGK tanácsi irányelvre (KHV-irányelv)5;

 tekintettel „A nemzetek és közösségek rugalmas hozzáállásának kialakítása a 
természeti csapásokkal szemben” című, 2005. január 22-én elfogadott 2005–2015-ös 
hyogói cselekvési keretre6;

 tekintettel az 1992. június 5-én Rio de Janeiróban elfogadott, a biológiai sokféleségről 
szóló egyezményre;

 tekintettel az Európai Parlament Eljárási Szabályzatának 196. cikkére;

 tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

 tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Regionális 
Fejlesztési Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel a megelőzésnek egyre fontosabb szerepet kell kapnia a katasztrófa-elhárítás
folyamatában, amely egyre fokozódó társadalmi jelentőséggel bír; 

B. mivel olyan tényezők, mint többek között, az intenzív földhasználat, a rendezetlen 
ipari és városi terjeszkedés, a földelhagyás, az elsivatagosodás, vagy a szélsőséges 
időjárási jelenségek egyre gyakoribb előfordulása, az akár természeti, akár ember 
okozta katasztrófákkal szemben sebezhetőbbé teszik a tagállamokat, különösen a 
„konvergenciarégiókat”; 

C. mivel a katasztrófáknak általában számos oka van, amelyek nem mindig vezethetők 
vissza csupán szélsőséges természeti jelenségekre, sőt, gyakran az ember és az őt 
körülvevő természet helytelen kapcsolata idézi elő azokat;

                                               
1 HL L 71, 2007.3.10., 9.o.
2 HL L 10, 1997.1.14, 13.o.
3 HL L 10, 1997.1.14, 13.o.
4 HL L 288.,.2007.11.6., 27.o.
5 HL L 175.,1985.7.5., 40.o.
6 A/CONF.206/6
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D. mivel a katasztrófák megelőzésére irányuló következetes és teljes koncepciónak 
magában kell foglalnia a nemzeti, a regionális és a helyi hatóságok közötti különböző 
együttműködési szinteket;

E. mivel a területek kiegyensúlyozott elfoglalása és a természettel harmóniára törekvő 
társadalmi és gazdasági fejlődés, valamint az EU egységének megerősítése alapvető 
fontosságú elemei a katasztrófa-megelőzésnek; 

1. kiemeli, hogy a katasztrófavédelem elsődleges célja, hogy megóvja az emberi életet, 
megőrizze az emberek fizikai épségét és biztonságát, a környezetet, a társadalmi és 
gazdasági infrastruktúrákat, beleértve a lakóhelyeket és a kulturális örökséget 
egyaránt; 

2. mivel a katasztrófák hatalmas méreteket ölthetnek, illetve határokon átnyúló jellegűek 
is lehetnek, helyénvaló és szükséges az egymást kiegészítő intézkedéseken és a 
tagállamok közötti szolidaritás elvén alapuló, akár helyi, akár uniós szintű 
együttműködés megerősítése;

3. hangsúlyozza a tagállamok és régiók között létező egyenlőtlenségek csökkentésének 
fontosságát a lakosság, a környezet és a gazdaság védelmére való képesség szintjén, 
különösen elősegítve a megelőzést a szűkös gazdasági lehetőségekkel bíró és magas 
katasztrófakockázatnak kitett tagállamokban és területeken;

4. egy olyan hálózat kiépítését javasolja, amelyet az összes tagállam különféle, 
hatáskörrel rendelkező hatóságainak  képviselői alkotnának; kiemeli, hogy ennek a 
hálózatnak a nemzeti, regionális és helyi hatóságok együttműködése keretén belül kell 
működnie, felelősséget vállalva a katasztrófa-elhárítás folyamatáért, a területrendezés 
és a kockázatok feltérképezése és kezelése terén; hangsúlyozza a hálózat szerepét a 
tapasztalatcsere és a megelőző intézkedések kölcsönös megismertetése terén; 
szorgalmazza, hogy fontolják meg az e területen működő társadalmi szervezetek 
meghallgatását;

5. kiemeli, hogy szükséges egy a katasztrófa-megelőzést szolgáló elkülönített pénzügyi 
keret létrehozása, annak érdekében, hogy megerősítse és részletesen meghatározza az 
olyan eszközöket, mint a kohéziós politika, a vidékfejlesztési politika, a regionális 
politika, a Szolidaritási Alap és a hetedik keretprogram; arra ösztönöz, hogy ennek 
keretén belül, a 2013 utáni költségvetési terveknél vegyék figyelembe a megelőzést;

6. úgy véli, hogy az EU különös támogatásának tárgyát kell, hogy képezzék többek 
között a következő megelőzési intézkedések: 

a) az építési és földhasználati biztonsági szabályozás kidolgozása és felülvizsgálata; 

b) kockázatnövelő helyzetek rendezése: folyómedrek rehabilitációja; vízgyűjtők, vizes 
élőhelyek és az azokhoz kapcsolódó ökoszisztémák védelme és helyreállítása; a hidak 
és hidraulikus átereszek vízáteresztő-képességének növelése; az erdők megtisztítása és 
rendezése; a part menti övezetek védelmét szolgáló intézkedések; 

c) bizonyos katasztrófákkal szemben különösen veszélyeztetett lakott területek –
különösen a városok – védelme és átalakítása a lakosság közreműködésével;
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d) meglévő nagyszabású infrastruktúrák fenntartása és biztonsági megfigyelése, 
különös tekintettel a gátakra, üzemanyag-vezetékekre, valamint a közúti és vasúti 
hidakra; 

7. hangsúlyozza a nyilvános kutatás és fejlesztés jelentőségét (K+F) a katasztrófák 
megelőzésében és elhárításában, továbbá felszólít a tagállamok kutatási-fejlesztési 
intézményei közötti koordináció és együttműködés fokozására, különösen azok 
esetében, amelyek hasonló kockázatoknak vannak kitéve; felszólít a tagállamok korai 
figyelmeztető rendszereinek megerősítésére és a korai figyelmeztető rendszerek 
közötti meglévő kapcsolatok kiépítésére és megerősítésére; javasolja a Bizottságnak, 
hogy kellőképpen vegye figyelembe ezeket a szükségleteket és megfelelő 
finanszírozásukat; 

8. hangsúlyozza a szélsőséges természeti jelenségek egyre növekvő előfordulására 
reagáló, városi és vidéki alkalmazkodási intézkedések tanulmányozásának 
jelentőségét;

9. ismételten felhívja a figyelmet egy európai aszálymegfigyelő központ létrehozásának 
fontosságára, amely az ismeretek, a kárenyhítés és az ellenőrzés központjának szerepét 
töltené be; 

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal közösen vigyen véghez egy egyedi 
kezdeményezést az erdők védelme és az erdőtüzek megelőzésének területén; úgy véli, 
hogy támogatni kell az erdőtelepítésekkel és újraerdősítésekkel kapcsolatos terveket, 
előnyben részesítve az őshonos fajokat és a vegyes erdőket, a biológiai sokféleség, 
valamint a tűzzel, viharokkal és természeti csapásokkal szembeni hatékonyabb 
ellenállás érdekében; 

11. felhívja a tagállamokat, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a katasztrófa-
megelőzés jobban beépülhessen az uniós finanszírozásokkal érintett nemzeti operatív 
programokba; felszólítja a Bizottságot, hogy ezen a területen támogassa az operatív 
programok átdolgozását a tagállamok által jelzett szükségletek szerint; 

12. támogatja a Szolidaritási Alap szabályozásának felülvizsgálatát, oly módon, hogy a 
támogathatósági feltételeket minden terület és katasztrófa sajátosságaihoz igazítják, 
különös figyelmet fordítva a termelési szektoroknak, a legsebezhetőbb területeknek és 
az érintett lakosságnak, lehetővé téve a rugalmasabb és időszerűbb elosztást;

13. hangsúlyozza, hogy el kell ismerni és kellőképpen figyelembe kell venni a kevésbé 
lakott területek és legkülső régiók természetes jellegzetességeit és korlátait;

14. javasolja, hogy a KHV-irányelv felülvizsgálata során törekedjenek a katasztrófa-
megelőzésre vonatkozó kérdések teljesebb beépítésére, különösen az értékelés, a 
kommunikációt és a kockázatismertetés tekintetében; 

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak.
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INDOKOLÁS

Az utóbbi években az EU tagállamait jelentős számú katasztrófa sújtotta. Érdemes jelezni, 
hogy az EU Szolidaritási Alapjának első hat éve során a Bizottság 62 támogatásra 
vonatkozó kérelmet kapott 21 különböző ország részéről1. Ezek egyharmada tartozik az 
„jelentős katasztrófák” kategóriába. Más katasztrófák nem eredményeztek az Alap 
igénybevételére irányuló kérelmeket, annak ellenére, hogy az érintett lakosságra, 
környezetre és gazdaságra gyakorolt hatásaik jelentősek és – számos esetben – tartósak 
voltak. 
A károk szinte minden esetben nehezen számszerűsíthetők, főleg ami az emberi életeket 
illeti. A katasztrófák gazdasági és társadalmi költségei mindenképpen nagyon jelentősek. 
A megelőzésnek e kereteken belül kellene növekvő társadalmi hangsúlyt kapnia, a 
katasztrófakezelés folyamatának egyre fontosabb szakaszát képezve. 
Mivel elsődlegesen és főképpen a tagállamok felelősek polgáraik védelméért és a 
katasztrófák megelőzéséért, teljességgel jogos a megelőzés terén történő együttműködés 
növelése, az erőfeszítések jobb összehangolása, valamint a szolidaritás és a kölcsönös 
segítségnyújtás megszilárdítása. 
Tekintettel e követelmény megvalósítására a javaslat tárgya egy nemzeti, regionális és 
helyi hatóságokat átfogó együttműködés létrehozása, amely a katasztrófakezelés 
folyamatával, a területrendezéssel és a kockázatok feltérképezésével és kezelésével 
foglalkozna. Kívánatosnak mutatkozik egy olyan hálózat létrehozása, amely a 
tapasztalatcserék és megelőző intézkedések fórumát képezné, amelynek keretében az e 
téren tevékenykedő társadalmi szervezetek is valamilyen módon részt tudnak venni. 
Kiemelendő a regionális és helyi hatóságok szerepének jelentősége a helyi jellegzetességek 
és feltételek részletes ismeretéből kifolyólag. 

A katasztrófák előfordulását és súlyosságát sokféle tényező befolyásolja, amelyet gyakran 
fokoznak az ember és az őt körülvevő fizikai környezet közötti nem megfelelő kapcsolatot 
előidéző politikák. Olyan tényezők, mint amilyen a termőföldek intenzív kihasználása, a 
rendezetlen ipari és városi növekedés, a vidék elnéptelenedése, az elsivatagosodás, a 
szélsőséges éghajlati jelenségek előfordulásának gyakoribbá válása, a tagállamokat jobban 
kiszolgáltatja az akár természeti, akár ember okozta katasztrófáknak. Bár általános 
jelenségről van szó, ez a sebezhetőség a konvergenciarégiók esetében még hangsúlyosabb. 
Ezért fontos az, hogy a megelőzést átfogó szemszögből tekintsük, beépítve azt a 
természettel összhangban lévő, kiegyensúlyozott területfoglalás és a koherens gazdasági és 
társadalmi fejlődés elősegítése érdekéből jelentős ágazati politikákba. Másrészt el kell 
ismerni, hogy ezen ágazati politikák közül némely (pl. KAP) azt eredményezte, hogy 
bizonyos régiók és lakosságaik jobban ki vannak téve kockázati tényezőknek, ami miatt ez 
kiigazításra szorul. 
Szintén meg kell állapítani, hogy a katasztrófák általában azokat sújtják inkább, akik 
kevesebb eszközzel rendelkeznek ahhoz, hogy magukat, családjukat és javaikat 
megvédjék. 

Az EU szintjén fontos és szükséges egy olyan, a természeti és az ember által okozott 
katasztrófák megelőzésének céljára szolgáló pénzügyi keret létrehozása, amely megerősíti 
és pontosan meghatározza a meglevő eszközöket, beleértve többek között a kohéziós 

                                               
1 COM (2009) 193 végleges
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politika, a regionális politika és a vidékfejlesztési politika terén. Az uniós finanszírozásnak
egy sor, a tagállamok által végrehajtandó, valamint általában a veszélyt előidéző helyzetek 
kijavítását, a lakott övezetek védelmét, a nagyobb infrastruktúrák biztonságának 
figyelemmel kísérését és az építésbiztonsági és termőföld-használati szabályok 
kidolgozását/felülvizsgálatát célzó, megelőző eszközt kellene előnyben részesítenie. 
Ezenfelül az uniós finanszírozások nemzeti operatív programjaiba jobban bele kell 
illeszteni a katasztrófa-megelőzés kérdését, a Bizottságnak támogatnia kell e téren az 
operatív programoknak a tagállamok által jelzett szükségletek szerinti átdolgozását. El kell 
ismerni és kellő mértékben figyelembe kell venni a gyengén lakott régiók és a legkülső
régiók természeti jellegzetességeit és korlátait. 
A kutatás és fejlesztés (K+F) kapacitásának a tagállamok által történő fejlesztése a 
katasztrófa-megelőzés és -kezelés terén alapvető jelentőséggel bír. Ez a tagállamok közötti 
koordináció és együttműködés fokozásának további lehetséges és kívánatos területét 
képezi, főleg a hasonló veszélyekkel szembesülő tagállamok esetében. Ajánlatos, hogy ezt
az igényt és megfelelő finanszírozását is kellő mértékben figyelembe vegyék. Szintén e 
téren fontos egyrészt a korai előrejelző rendszerek tagállami szinten történő megerősítése, 
valamint az eltérő korai előrejelző rendszerek közötti meglevő kapcsolatok létrehozása és 
megszilárdítása. Másrészt fontos az alkalmazkodási intézkedések tanulmányozása és 
fejlesztése – mind vidéki, mind városi szinten –, a szélsőséges éghajlati jelenségek 
előfordulásának egyre gyakoribb előfordulásával szemben. 

A katasztrófa-megelőzés közösségi koncepciójának központi problematikái tekintetében a 
régiók és tagállamok között e téren létező egyenlőtlenségek csökkentésének is szerepelnie 
kell, különösen elő kell segíteni a megelőzés javítását a nagyobb kockázatnak kitett és 
kevesebb gazdasági kapacitással rendelkező régiókban és tagállamokban. 
Felhívja a figyelmet néhány olyan katasztrófatípusra, amely az utóbbi időben bizonyos 
visszatérő jelleget mutatott, főként a konvergenciarégiókban, és az Európai Parlament 
előzetes döntései alapján javasolja egy európai aszálymegfigyelő központ felállítását, 
valamint egy különleges kezdeményezést az erdővédelem és a tűzmegelőzés terén. 


