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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

„A katasztrófákra adott uniós válasz erősítése felé: a polgári védelem és a humanitárius 
segítségnyújtás szerepe” című bizottsági közleményről
(2011/2023(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 196. cikkére, amely 
kimondja, hogy az „Unió ösztönzi a tagállamok közötti együttműködést a természeti vagy 
ember okozta katasztrófák megelőzését és az azokkal szembeni védekezést szolgáló 
rendszerek hatékonyságának javítása érdekében”,

– tekintettel „A katasztrófákra adott uniós válasz erősítése felé: a polgári védelem és a 
humanitárius segítségnyújtás szerepe” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
intézett, 2010. október 26-i bizottsági közleményre (COM(2010)0600),

– tekintettel az Unió katasztrófa-elhárítási képességének megerősítéséről szóló, az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, 2008. március 5-i bizottsági közleményre 
(COM(2008)0130),

– tekintettel Michel Barnier 2006. májusi, „Az európai polgári védelmi erőért: Europe Aid” 
című jelentésére,

– tekintettel a Tanács 2010. december 14-i következtetéseire, amelyben üdvözölte a 
Bizottság 2010. október 26-i közleményét, amely egy kiszámíthatóbb, eredményesebb, 
hatékonyabb, koherensebb és láthatóbb uniós katasztrófareagálás megvalósítására 
irányul,

– tekintettel a Tanács 2007. decemberi következtetéseire, amelyben felkérte a Bizottságot, 
hogy a lehető legjobban használja ki a közösségi polgári védelmi mechanizmust, és 
erősítse meg még jobban a tagállamok közötti együttműködést, 

– tekintettel a polgári védelmi pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló, 2007. március 5-i 
2007/162/EK, Euratom tanácsi határozatra1 és a közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus 
kialakításáról és a 2001. október 23-i 2001/792/EK tanácsi határozat módosításáról szóló, 
2007. november 8-i 2007/779/EK tanácsi határozatra2,

– tekintettel az EU gyorsreagálási képességének kialakításáról szóló, 2010. december 14-i3, 
a közelmúltbeli haiti földrengésről szóló, 2010. február 10-i4, a 2009 nyarán pusztító 
erdőtüzekről szóló, 2009. szeptember 16-i5, az Unió katasztrófa-elhárítási képességének 
megerősítéséről szóló, 2008. június 19-i6 és a természeti katasztrófákról szóló, 2007. 

                                               
1 HL L 71., 2007.3.10., 9.o.
2 HL L 314., 2007.12.1., 9. o.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0465.
4 HL C 341 E., 2010.12.16., 5. o.
5 HL C 224 E., 2010.8.19, 1. o.
6 HL C 287 E., 2009.11.27, 15. o.
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szeptember 4-i állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Fejlesztési Bizottság, a Külügyi Bizottság, valamint a Regionális 
Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel az Uniót és polgárait, valamint a világ más országait és régióit érintő természeti és 
ember okozta katasztrófák száma és súlyossága drámaian megnövekedett – ezt a tényt 
megrázó módon igazolja az a súlyos katasztrófa, amely a közelmúltban Japánt érte, 
amelyet egyszerre sújtott földrengés, szökőár és nukleáris katasztrófa –, ami ennek 
megfelelően egyre több emberéletet követel, valamint növekvő gazdasági, társadalmi, 
környezeti és a kulturális örökséget is érintő károkkal jár,

B. mivel a közelmúltbeli tragédiák, nevezetesen a haiti földrengés és a pakisztáni áradások 
megmutatták, hogy a katasztrófákra való reagálás céljából az EU rendelkezésére álló fő 
eszközök (a humanitárius segítségnyújtás és az EU polgári védelmi mechanizmusa) 
rendeltetésüknek megfelelően és a körülményekhez képest jól működő eszközöknek 
bizonyultak, de mivel még van javítanivaló az uniós segítségnyújtás egészének 
eredményessége, hatékonysága, koherenciája és láthatósága tekintetében,

C. mivel az Európai Parlament által kezdeményezett kísérleti projektek keretében sikeresen 
teszteltek különböző, előre meghatározott tagállami eszközökön és uniós finanszírozású 
eszközökön alapuló megoldásokat2,

D. mivel az Európai Parlament következetesen sürgette a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
jogalkotási javaslatokat a Barnier-jelentésben körvonalazottaknak megfelelően a 
szubszidiaritás elvét teljes mértékben tiszteletben tartó és ily módon a tagállami 
erőfeszítéseket az EUMSZ 196. cikkének megfelelően kiegészítő uniós polgári védelmi 
erő felállítására,

E. mivel döntő fontosságú az Unión belüli és a nemzetközi szereplőkkel megvalósuló 
közvetlen koordináció, koherencia és kommunikáció, ki kell küszöbölni a párhuzamos 
erőfeszítéseket és az átfedéseket, és a megfelelő típusú segítségnek gyorsan el kell jutnia 
az érintett lakossághoz,

F. mivel a politikai koordinációt uniós szinten kell biztosítani, tekintetbe véve a vonatkozó 
intézményi szerepköröket, a katasztrófareagálási műveletek akadályozása vagy lelassítása 
nélkül, és mivel ennek a meglévő mechanizmusokra kell épülnie, új struktúrák létrehozása 
nélkül; mivel az európai katasztrófákra adott válaszlépések műveleti és politikai 
koordinációjának meg kell őriznie önállóságát,

G. mivel a katasztrófák kezelésére a katasztrófamegelőzést (ideértve a katasztrófák 
hatásainak enyhítését és a kockázatok csökkentését is), a felkészülést, a reagálást és a 

                                               
1 HL C 187 E., 2008.7.24., 55. o.
2 Nevezetesen az erdőtüzek elleni küzdelem terén a tagállamok közötti együttműködést erősítő kísérleti 
projekt (2008) és az EU gyorsreagálási képességével kapcsolatos előkészítő intézkedés (2008–2010) keretében.
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helyreállítást összekapcsoló, integrált összveszély-megközelítés a leghatékonyabb 
stratégia,

1. üdvözli az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak szóló, „A katasztrófákra adott uniós 
válasz erősítése felé: a polgári védelem és a humanitárius segítségnyújtás szerepe” című 
bizottsági közleményt és annak célkitűzéseit; hangsúlyozza, hogy a közleményben 
körvonalazott javaslatok további vizsgálatára van szükség a jobb, eredményes, 
költséghatékony és látható európai katasztrófareagálásra vonatkozó elvárások teljesítése 
érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy szükség van a jelenlegi európai katasztrófareagálás működésének 
egyszerűsítésére és a rendelkezésre álló erőforrások közös érdeket szolgáló 
optimalizálására, ugyanakkor ösztönözve minden tagállamot az európai szolidaritás 
garantálását célzó hozzájárulás megtételére;

3. egyetért a jelenlegi eseti koordinációt egy kiszámítható és előre tervezett rendszerrel 
felváltó minőségi váltás szükségességével az EU polgári védelmi mechanizmusán belül, 
amely az EU katasztrófaelhárítási műveletei során azonnal bevethető, előre meghatározott 
eszközökön alapul;

4. ismét felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő javaslatokat az 
EU polgári védelmi mechanizmusán alapuló uniós polgári védelmi erő felállítására, amely 
képessé teszi az Uniót arra, hogy összevonja az áldozatok számára nyújtott azonnali 
veszélyhelyzeti segítségnyújtáshoz szükséges erőforrásokat;

5. egyetért azzal, hogy a katasztrófákra adott uniós válaszra vonatkozó stratégiának a 2010. 
október 26-i közleményben foglaltaknak megfelelően két sarokkőre, az előre kijelölt és 
ezáltal kiszámítható tagállami vészhelyzeti eszközökön alapuló Európai Vészhelyzeti 
Reagálási Kapacitásra – az európai polgári védelmi mechanizmus erősítése révén – és az 
Európai Vészhelyzeti Reagálási Központra kell épülnie; hangsúlyozza, hogy e 
fejlesztéseknek az összes jelentős szereplőt összehangolt fellépés keretében összefogó 
összveszély-megközelítést kell követniük, és hasznosítaniuk kell a különböző meglévő 
eszközök közötti szinergiákat;

6. ismételten megerősíti a szubszidiaritás elve tiszteletben tartásának szükségességét abban a 
tekintetben, hogy a tagállamok rendelkezhessenek saját eszközeikkel, különösen az ütköző 
nemzeti szükségletek esetén;

Európai Vészhelyzeti Reagálási Kapacitás 

7. véleménye szerint az uniós katasztrófaelhárítási képesség magját az Unión belüli és kívüli 
uniós katasztrófaelhárítási beavatkozások céljára önkéntes alapon rendelkezésre bocsátott, 
előre meghatározott eszköztár képezi, amelyet a tagállamoktól érkező további eseti 
felajánlások egészítenek ki; javasolja egy olyan ösztönzőrendszer kialakítását, amely 
lehetővé teszi, hogy a tagállamok teljes kiadásaik növelése nélkül ajánlhassanak fel 
elegendő kapacitást az önkéntes eszköztárba;

8. megerősíti, hogy a katasztrófaelhárítási műveletekre rendelkezésre álló tagállami 
eszközöket a tagállamok által kezelt uniós finanszírozású eszközökkel kell kiegészíteni; 
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rámutat arra, hogy ezeknek a közelmúltbeli európai és Európán kívüli vészhelyzetekben 
sikeresen tesztelt kísérleti fellépések során kialakított modellekre kell épülniük;

9. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mérjék fel a meglévő kapacitásbeli 
hiányosságokat; meg kell vizsgálni az uniós szintű eszközök létrehozásának lehetőségét –
a nemzeti eszközökkel való bármiféle verseny és/vagy átfedés nélkül – annak érdekében, 
hogy kitöltsék a meglévő kapacitásbeli hiányosságokat azokban az esetekben, ahol ez 
jelentős megtakarítást eredményezne az EU egésze számára, vagy hogy lehetővé tegyék a 
hozzáférést az egyedül fellépő tagállamok számára nem elérhető eszközökhöz, így jó 
tehermegosztási modellt kínálva;

10. véleménye szerint a műveletek referencia-forgatókönyvek kidolgozása, az uniós 
katasztrófaelhárítási műveletekben potenciálisan bevethető tagállami eszközök 
feltérképezése és a vészhelyzeti tervezés révén történő előzetes tervezése és előkészítése a 
továbbfejlesztett uniós katasztrófareagálás kulcsfontosságú elemeit jelentik, és a gyors 
beavatkozás, valamint az egyes vészhelyzetekre való megfelelő azonnali reagálás 
szempontjából elengedhetetlenek; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
haladéktalanul és a többi intézkedés sérelme nélkül hajtsák végre ezeket az 
intézkedéseket;

Európai Vészhelyzeti Reagálási Központ

11. a jó irányba tett lépésként üdvözli a Bizottság azon döntését, hogy tervezési és 
koordinációs platformként egy valódi, folyamatos szolgálatot ellátó vészhelyzeti reagálási 
központ létrehozása érdekében összevonja a megfigyelési és tájékoztatási központot 
(MIC) és az ECHO humanitárius segélyeket irányító válságközpontját; felszólítja a 
Bizottságot, hogy erősítse meg a központot annak érdekében, hogy az valamennyi európai 
természetbeni segítségnyújtás és a pénzbeli humanitárius segítségnyújtási hozzájárulások 
gyors és hatékony koordinációjának irányító elemeként szolgálhasson; megállapítja, hogy 
az egységes uniós reagálás érdekében a központnak a természeti és ember okozta 
katasztrófák valamennyi típusával összefüggő segélykérések kizárólagos belépési 
pontjaként kell működnie;

12. szorgalmazza, hogy az ECHO válságközpontot és a megfigyelési és tájékoztatási 
központot (MIC) pénzügyi szempontból is ténylegesen vonják össze;

13. felszólítja a Bizottságot, hogy koordinálja a fellépéseket vészhelyzet esetén, egyszerűsítve 
és optimalizálva a meglévő egyetemes szolgáltatást és a 112-es segélyhívószámot;

14. ragaszkodik ahhoz, hogy az áldozatoknak történő azonnali és hatékony segítségnyújtás 
biztosítása és a késedelmek, párhuzamosságok és átfedések kiküszöbölése érdekében a 
Vészhelyzeti Reagálási Központ a tagállamokkal együttesen gyorsan hozza meg az 
eszköztár eszközeinek bevetésére vonatkozó döntéseket;

15. szorgalmazza a politikai koordinációt az Európai Bizottság és a külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselő, valamint a közös kül- és biztonságpolitika politikai 
vonatkozásaiért felelős Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) megfelelő intézményi 
szerepkörei tekintetében, a katasztrófaelhárítási műveletek akadályozása vagy lelassítása 
nélkül; felhívja ezért a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy dolgozzanak ki az uniós 
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katasztrófareagálással összefüggő kérdések koordinálására vonatkozó munkarendet;

Logisztika és szállítás

16. közös, hatékony logisztikai megoldásokat kér, ezen belül különösen olyan uniós 
finanszírozású univerzális műszaki segítségnyújtási és támogató csoportok felállítását, 
amelyek támogatást nyújthatnának a helyszínen dolgozó valamennyi uniós vagy tagállami 
tisztviselőnek és csoportnak, különösen a helyi infrastruktúra összeomlása esetén;

17. kéri a természetbeni segítségnek a katasztrófák helyszínére elsősorban racionalizált, 
egyszerűsített eljárásokon keresztül történő eredményesebb, megerősített, 
költséghatékonyabb és megfelelően összehangolt eljuttatását, a társfinanszírozási arány 
növelését, valamint a további szállítási kapacitásokhoz való hozzájutást lehetővé tevő új 
módszerek esetlegesen keretszerződések révén történő bevezetését;

Kommunikáció, láthatóság, képzés, kutatás

18. az összes uniós intézmény és a tagállamok közreműködésével megvalósuló olyan 
kommunikációs stratégiát szorgalmaz, amely általában véve javítani fogja az uniós 
fellépések láthatóságát;

19. rendszeres képzést kér valamennyi részt vevő szakértő számára a különböző eszközök 
közötti interoperabilitás fokozása, valamint a lehetséges vagy azonosított hiányosságok 
további felkutatása és elemzése céljából;

20. felkéri a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2011 végéig terjesszen elő 
ilyen irányú, ambiciózus jogalkotási javaslatokat;

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

Olyan időket élünk, amikor a katasztrófák száma folyamatosan növekszik. Tavaly 
Európának számos rendkívül súlyos katasztrófával kellett szembenéznie, beleértve a 
hirtelen és hatalmas kiterjedésű áradásokat, súlyos viharokat és erdőtüzeket, az izlandi 
Eyjafjallajökull vulkán kitörését követő hamufelhőről nem is beszélve. Az Európán kívüli 
világot is sújtotta néhány rendkívül súlyos, rengeteg halálesettel és hatalmas pusztítással 
járó katasztrófa, nevezetesen a haiti földrengés és a pakisztáni áradások. A Mexikói-
öbölben a Deepwater Horizon fúrótorony felrobbanása következtében a történelem 
legnagyobb olajszivárgása következett be, a Száhel-övezetet pedig súlyos aszályok 
sújtották. A világot most a nagy erejű földrengés, szökőár és nukleáris katasztrófa által 
egyszerre sújtott Japánban bekövetkezett drámai események sokkolják.

Az elmúlt 35 évben az egy év alatt a világban feljegyzett katasztrófák száma ötszörösére 
emelkedett. Az elmúlt 20 évben Európában feljegyzett katasztrófák közel 90 000 ember 
halálát okozták, több mint 29 millió embert érintettek, és 211 milliárd euró gazdasági 
veszteséget idéztek elő.

Figyelembe véve az Európai Unión belül és kívül bekövetkezett természeti és ember 
okozta katasztrófák számának elmúlt években tapasztalt drámai növekedését, az előadó 
nagyobb hatékonyságot kér az európai katasztrófakezelési ciklus valamennyi szakaszában, 
ezen belül a megelőzés, a felkészülés, a válaszlépések és a helyreállítás terén, ugyanakkor 
szorgalmazza a gazdasági erőforrásoknak – a takarékossági intézkedésekkel egyidejű –
optimalizálását. Ezt a megközelítést az európai polgárok elsöprő többsége, 
hozzávetőlegesen 90%-a támogatja, akik azt várják az Uniótól, hogy katasztrófa esetén 
tegyen többet országuk megsegítéséért, miközben hasonló arányban támogatják az EU 
területén kívüli uniós humanitárius fellépéseket is. E cél a Lisszaboni Szerződésben is 
tükröződik, amely a polgári védelem és a humanitárius segítségnyújtás terén egyaránt új 
jogalapokat teremtett az Unión belül és kívül bekövetkező katasztrófákra adott gyors és 
hatékony válaszlépések biztosítása érdekében.

Miután ez a jelentés a katasztrófákra adott válaszlépésekre összpontosít, az előadó 
hangsúlyozni kívánja, hogy a válaszlépések hatékonyságát az önkéntesen az európai 
védelmi mechanizmus rendelkezésére bocsátott tagállami eszközök előzetes felmérése 
révén kell fokozni. Ez jelentős elmozdulás lenne a katasztrófákra jelenleg adott eseti 
válaszlépések felől a referencia-forgatókönyvek kidolgozása, a tagállami eszközök 
feltérképezése és a vészhelyzeti tervezés révén megvalósuló előzetes tervezés irányába. 

Ezenfelül az előadó támogatja a túlságosan bürokratikusnak tekinthető európai védelmi 
mechanizmus egyszerűsítését. Ezzel összefüggésben üdvözli a MIC és az ECHO 
válságközpontjának összevonását és a valódi, folyamatos szolgálatot ellátó Vészhelyzeti 
Reagálási Központ felállítását, amely az áldozatoknak nyújtandó azonnali és tényleges 
segítség biztosítása érdekében a tagállamokkal egyetértésben döntene a katasztrófa esetén 
bevetendő eszközökről. 

A katasztrófákra adott európai válasz további javítása érdekében az előadó kéri a 
Bizottságot, hogy mielőbb terjessze elő a Vészhelyzeti Reagálási Központon alapuló uniós 
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polgári védelmi erőre vonatkozó javaslatát.

Egy másik döntő fontosságú kérdés az összes szereplőre kiterjedő koordináció javításának 
szükségessége az egymást átfedő és párhuzamos erőfeszítések kiküszöbölése érdekében a
politikai és az operatív oldalon egyaránt – amelyek mindegyikének önállóan kellene 
működnie annak érdekében, hogy ne gátolják a katasztrófák áldozatainak gyors és 
hatékony megsegítését. 

Végezetül, az előadó hangsúlyozni kívánja annak fontosságát, hogy az európai szolidaritás 
szellemében minden tagállam hozzájáruljon a katasztrófákra adott európai 
válaszlépésekhez. Egy olyan ösztönzőrendszer, amely lehetővé tenné a tagállamok 
számára, hogy teljes kiadásuk tényleges növelése nélkül elegendő kapacitást ajánljanak fel 
az önkéntes eszköztárba, megnövelhetné a felajánlások számát. Más szóval, a 
tagállamokban rendelkezésre álló erőforrások felhasználását mindenki számára előnyös 
módon optimalizálni kell, kiküszöbölve a párhuzamos struktúrákat, erőfeszítéseket vagy 
kiadásokat.


