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B9-0403/2022

Az Európai Parlament állásfoglalása az aszály, a tűzvészek és más szélsőséges időjárási 
jelenségek következményeiről: az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló uniós 
erőfeszítések fokozása
(2022/2829(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság 2002. július 18-i „Az Európai Unióban a vízhiány és az aszály 
jelentette kihívás kezeléséről” szóló közleményére (COM(2007)0414),

– tekintettel az Európai Unióban a vízhiány és az aszály jelentette kihívás kezeléséről 
szóló közleményhez készült, 2011. március 21-i harmadik nyomonkövetési jelentésre, 
COM(2007) 414 végleges (COM(2011)0133),

– tekintettel a Bizottság Közös Kutatóközpontjának „Az aszály Európában – 2022. 
augusztus” című, 2022. évi jelentésére,

– tekintettel „Az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens Unió létrehozása – Az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó új uniós stratégia” című, 
2021. február 24-i bizottsági közleményre (COM(2021)0082),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2., 3., 4., 162., 174., 178. és 
349. cikkére,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, 
a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati 
és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a 
határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó 
pénzügyi szabályok megállapításáról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre1 (közös rendelkezésekről szóló rendelet),

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló, 2021. 
június 24-i (EU) 2021/1058 európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. 
november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre3 (EUSZA),

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az aszály, a tűzvészek és más szélsőséges időjárási jelenségek súlyosan 
veszélyeztetik az európai mezőgazdasági termelést, és meg kell tenni a szükséges 

1 HL L 231., 2021.6.30., 159. o.
2 HL L 231., 2021.6.30., 60. o.
3 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
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intézkedéseket az európai élelmezésbiztonság biztosítása érdekében;

B. mivel az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) 1,5 °C-os globális 
felmelegedés hatásairól szóló különjelentése és összefoglaló jelentése szerint a 
vízhiány, az áradások és az aszály kulcsfontosságú kockázatok Európában; mivel a víz 
hatékony felhasználásának javítását célzó intézkedések kulcsfontosságú alkalmazkodási 
lehetőségek;

C. mivel a kombinált aszálymutatóból (CDI) származó legfrissebb adatok azt mutatják, 
hogy Európa 47%-ára figyelmeztető fokozat, 17%-ára pedig riasztás fokozat van 
érvényben, ami az aszály fokozódásának kockázatát hordozza magában, különösen 13 
tagállamban;

D. mivel a téli és tavaszi csapadékhiányt (az 1991–2020 közötti időszak átlagának 19%-a 
az EU és az Egyesült Királyság valamennyi riasztási fokozatú területén és 22%-a az 
aszályriasztás alatti területeken) súlyosbították a korai hőhullámok; mivel a folyók 
vízhozama több uniós országban súlyosan érintett, és a vízmennyiségek is csökkentek;

E. mivel 2022 augusztusáig az európai erdőtűz-információs rendszer 2022 eleje óta több 
mint 700 000 hektárnyi, erdőtüzek által felégetett földterületet regisztrált, ami több mint 
kétszerese a 2021. évi értéknek, és az elmúlt 10 év (2012–2021) átlaga mintegy 4,6-
szorosának felel meg;

F. mivel az Unió egész területén – a Balkántól az Ibériai-félszigetig – az erdőtüzek értékes 
területeket, például természetvédelmi parkokat és UNESCO geoparkokat pusztítottak el, 
ami a biológiai sokféleség, a termények és a legelők elvesztését eredményezte;

G. mivel az aszályok és tűzvészek megelőzésére irányuló beruházások kulcsfontosságú 
intézkedések a talaj fellazulása és elsivatagosodása elleni küzdelemben;

H. mivel az aszály közös európai probléma, és azt strukturált uniós megközelítéssel kell 
kezelni;

I. mivel az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia elismeri, 
hogy az éghajlatváltozás hatásai messzemenő következményekkel járnak az Unión belül 
és kívül; mivel különösen a vízhiány több ágazatot is érint az Unióban, hatást 
gyakorolva a gazdaságra, az élelmiszer-ellátás bizonytalanságára, valamint a polgárok 
egészségére és jóllétére; mivel az éghajlatváltozás és a vízhiányok hatásai egyre 
nagyobb mértékben érintik Európát is az ivóvízre, a belvízi hajózásra, az 
energiatermelésre (többek között az atomerőművekre és a vízerőművekre) és az 
idegenforgalomra gyakorolt átgyűrűző hatások révén;

J. mivel a városi és vidéki területeken történő esővízgyűjtés lehetővé teszi a száraz 
körülmények között felhasználható esővíz összegyűjtését és tárolását;

K. mivel az új technológiák és információs technológiák fontos eszközök a vízkészletek 
hatékony nyomon követéséhez és irányításához mind a városi, mind a vidéki 
területeken, és mivel a műholdas és űrtechnológiák képesek dinamikus térképeket 
biztosítani a vízpazarlás csökkentése érdekében;
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L. mivel a hőhullámok és aszályok káros hatással vannak a mezőgazdasági termelők 
jövedelmére, ami a gazdaságok elhagyásához vezethet; mivel továbbá a gazdaságok 
elhagyása olyan feltételeket teremthet, amelyek kedveznek az erdőtüzek kitörésének;

M. mivel a vízhasználat csökkentését vagy megszüntetését célzó egyes víztakarékossági 
intézkedések kétszeres hatással vannak az agrár-élelmiszeripari ágazatra, mivel a 
mezőgazdasági termelők a gyengébb termés miatt kisebb mennyiségű terményt 
szállítanak, miközben saját termelési folyamataikat is csökkenteni kell vagy le kell 
állítani;

N. mivel a rendkívüli vízhiány és a hőterhelés jelentősen csökkentette a fő termények 
terméshozamát az EU-ban, és a terméshozamra vonatkozó előrejelzésekben a kukorica, 
a szója és napraforgó a legsúlyosabban érintettek, az elmúlt öt év átlagához képest –
16%-os, –15%-os, illetve –12%-os becsült csökkenéssel4;

O. mivel 2022 júliusáig a Bizottság közzétette az uniós mezőgazdasági piacokra vonatkozó 
legfrissebb rövid távú kilátásait, utalva a globális élelmezésbiztonsági aggályokra;

1. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre egyedi programot a tagállamok támogatására a 
víztárolási kapacitás növelése, a meglévő öntözőrendszerek kiegészítése és 
korszerűsítése, valamint a rendszer ellenálló képességének növelésére képes új 
infrastruktúra előmozdítása, valamint a helyi lakosság vízellátásának biztosítása 
érdekében, többek között gátak, mezőgazdasági tavak és a tározók közötti 
összeköttetések építése révén;

2. hangsúlyozza, hogy el kell kerülni az élelmezésbiztonságunkat veszélyeztető vagy ezzel 
fenyegető további európai jogszabályok alkotását;

3. hangsúlyozza, hogy stratégiai víztartalékokat kell azonosítani és biztosítani; ösztönzi 
olyan intézkedések bevezetését, amelyek védik a talajt az égéstől, az aszálytól és az erős 
szelektől, például multifunkcionális agrárerdészeti védelmi sávok révén;

4. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki európai vízgazdálkodási és aszálykezelési 
politikát;

5. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre aszálykészültségi rendszereket, különösen 
nemzeti aszályterveket, és működjenek együtt a szomszédos tagállamokkal az 
aszályoknak való kitettség és az aszályok kockázatának csökkentése érdekében, 
különösen a határokon átnyúló vízgyűjtők kezelésének koordinálása révén;

6. kéri a Bizottságot, hogy biztosítson olyan eszköztárat, amelyet az érdekelt felek 
felhasználhatnak az emberek és az ökoszisztémák aszályokkal szembeni ellenálló 
képességének fokozására;

7. hangsúlyozza, hogy elsődlegesen a tagállamok felelősek az aszály hatásaira való 
felkészülésért és azok enyhítéséért, valamint az aszálykockázatok csökkentéséért; 

4 A Közös Kutatóközpont mezőgazdasági erőforrások megfigyelésével foglalkozó, 2022. augusztusi hírlevele az 
Európában folytatott terménymegfigyelésről.
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hangsúlyozza, hogy ehhez partnerségekre, koordinációra és együttműködésre van 
szükség az állami és a magánszektor között;

8. felkéri a tagállamokat, hogy az esetleges pénzügyi veszteségek kezelése érdekében 
hatékonyan használják fel a közös agrárpolitika kockázatkezelési eszközeit;

9. hangsúlyozza, hogy Európában több mint 320, különböző jellemzőkkel rendelkező 
jelentős talajtípus létezik, és hogy az aszály e különböző típusokra gyakorolt hatását 
még nem értik teljes mértékben; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
támogassák és segítsék elő az ezzel kapcsolatos kutatásokat;

10. felhívja a Bizottságot, hogy mérje fel az elsivatagosodás elleni küzdelemhez szükséges 
pénzügyi szükségleteket az érintett tagállamokban, és biztosítsa a megfelelő 
finanszírozást;

11. felszólít az erdőtüzekre való integrált reagálásra annak érdekében, hogy megvédjék az 
EU erdőit a szélsőséges éghajlati események által okozott pusztítástól; hangsúlyozza, 
hogy az éghajlatváltozás erdőkre gyakorolt hatásainak kezelése érdekében több 
erőforrásra és a tűzvészek tudományos alapú kezelésének kidolgozására van szükség, 
beleértve a tűzvészek elleni küzdelemben részt vevő tűzoltók megfelelő képzését is;

12. sürgeti a Bizottságot, hogy kérje fel a tagállamokat, hogy használják ki az EU által a 
tűzvészek megelőzésére és leküzdésére létrehozott mechanizmusokat, például az uniós 
polgári védelmi mechanizmust annak érdekében, hogy elkerüljék a tavaly nyáron 
Portugáliában, a Serra da Estrela Nemzeti Parkban bekövetkezett helyzethez hasonló 
helyzeteket;

13. felkéri a Bizottságot, hogy indítson uniós szintű mechanizmust az EU-ban pusztító 
tűzvészek által okozott elégett területek kezelésére és helyreállítására; sürgeti továbbá a 
Bizottságot, hogy a hatályos jogi rendelkezésekkel összhangban és az azok alapján 
benyújtott kérelmeket követően mozgósítsa az EU Szolidaritási Alapjában, a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben, valamint a kohéziós politikában és a 
vidékfejlesztési alapokban rejlő valamennyi releváns lehetőséget annak érdekében, hogy 
hozzájáruljon az elégett területek helyreállításához;

14. kiemeli, hogy konkrét és hatékony intézkedésekre van szükség az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodást célzó stratégiák és tervek terén, amelyek magukban foglalják az 
éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás közötti szinergiákat, ami 
döntő fontosságú lesz az éghajlatváltozás katasztrófákat – pl. erdőtüzeket – 
eredményező káros hatásainak, illetve ezek a vidéki gazdaságra, biológiai sokféleségre 
és az ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására gyakorolt negatív hatásainak csökkentése 
szempontjából;

15. felhívja a Bizottságot, hogy a közös agrárpolitikán kívül hozzon létre külön támogatást 
a földtulajdonosok számára az erdőállományok és a cserjések tűzterhelésének 
kezeléséhez és csökkentéséhez a mediterrán éghajlatú országokban;

16. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt és mozdítsanak elő 
bevált gyakorlatokat annak érdekében, hogy támogassák és biztosítsák a védett vadon 
élő állatok fennmaradását a szokásosnál alacsonyabb csapadékmennyiség és a 
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hőmérséklet emelkedése által jellemzett időszakokban, többek között a városi 
területeken is;

17. felhívja a Bizottságot, hogy 2022-ben gyorsítsa fel az új génkezelési technikákra 
vonatkozó jogalkotási folyamatot annak érdekében, hogy lehetővé tegye az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóbb génszerkesztett növények használatát a 
fenntartható élelmiszer-termelés megvalósítása és az élelmezésbiztonság biztosítása 
érdekében az EU-ban;

18. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a kutatást és az ismeretek 
mezőgazdasági termelők részére történő átadását, növeljék a vízfelvételt mezőgazdasági 
területeiken, például a karbongazdálkodás vagy bizonyos fűszernövények gyepterületek 
közötti vetése révén, és javítsák a növénykultúrák száraz és meleg körülmények között 
való termesztésére való képességüket;

19. felkéri a tagállamokat, hogy könnyítsék meg a rendkívül hatékony öntözőrendszerek 
megvalósítását, és cseréljék le a jelentős vízveszteséget eredményező régi vagy kevésbé 
hatékony öntözőrendszereket; hangsúlyozza, hogy az optimalizált öntözőberendezések 
és a digitálisan támogatott öntözés lehetőséget kínálnak a jobb vízgazdálkodásra, 
például csepegtető öntözés vagy az öntözési igényeket feltérképező érzékelők révén;

20. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsanak elő alternatív talajművelési 
rendszereket annak érdekében, hogy a talaj víztartalma megfelelő szinten maradjon, és 
ösztönözzenek mezőgazdasági műveleteket az időkorlátok leküzdésére;

21. emlékeztet arra, hogy a vízgazdálkodás alapvető fontosságú az éghajlatváltozás negatív 
hatásainak minimalizálása, a víz- és élelmezésbiztonság és a biológiai sokféleség 
védelme, valamint az egészséges talajok támogatása érdekében; felhívja az EU-t és a 
tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket egy „a vizet intelligens módon használó 
társadalom” létrehozása felé a zöld infrastruktúrák és digitális eszközök bevezetésének 
előmozdítása, valamint a víz körforgásos rendszereken keresztül történő 
újrafelhasználásának ösztönzése érdekében; kéri az Uniót és a tagállamokat, hogy 
támogassák, hogy a kutatások során megfelelő módon foglalkozzanak az 
éghajlatváltozás vízzel kapcsolatos kihívásaival, az innovatív megoldások fejlesztése és 
növelése érdekében;

22. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a különböző tagállamok összehangolt 
megközelítést alkalmazzanak a folyók vízhozamával kapcsolatban, és hogy naprakésszé 
kell tenni a folyók áramlására vonatkozó egyezményeket annak érdekében, hogy jobb 
vízgazdálkodási megoldásokat és hatékonyabb megközelítést biztosítsanak a vízhiány 
és az áradások tekintetében, különösen az éves mennyiségek és az ökológiai 
vízhozamok tekintetében;

23. hangsúlyozza, hogy minden tekintetben foglalkozni kell a víz körforgásos folyamatok 
révén történő újrafelhasználásával és hatékonyságával, a víz értékének kiaknázása és a 
vízbiztonságnak a mennyiség és minőség tekintetében való támogatása érdekében; 
felhívja a Bizottságot, hogy segítse a tagállamokat a víz nagyobb mértékben 
körforgásos felhasználásának végrehajtásában, például a kezelt szennyvíz 
mezőgazdasági öntözésre való újrafelhasználása révén; rámutat arra, hogy a víz 
újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2020. május 25-i (EU) 
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2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelettel5 összhangban pénzügyi és technikai 
segítséget kell nyújtani a tagállamoknak és az érdekelt feleknek az új technológiák 
bevezetéséhez;

24. hangsúlyozza, hogy a zöld infrastruktúrák a természeti tőke védelme, a természetes 
élőhelyek és fajok megőrzése és helyreállítása, a jó ökológiai állapot fenntartása, a 
vízgazdálkodás és az élelmezésbiztonság révén hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodáshoz, valamint csökkentik a katasztrófák kockázatát; kiemeli az 
elsivatagosodás környezetre, társadalomra és gazdaságra gyakorolt pusztító hatásait, 
valamint azt, hogy közös megközelítésekre van szükség e kérdés megfelelő kezeléséhez 
és az ahhoz való alkalmazkodáshoz; hangsúlyozza, hogy az alkalmazkodással 
összefüggésben szoros figyelemmel kell kísérni a vízgazdálkodást;

25. úgy véli, hogy a természetalapú megoldások és az ökoszisztéma-alapú megközelítések 
kulcsfontosságú eszközök az éghajlatváltozás mérséklésének és az ahhoz való 
alkalmazkodásnak, valamint az erdők védelmének és helyreállításának, a 
kibocsátáscsökkentésnek és a természeti katasztrófák kockázata csökkentésének, 
valamint a biológiai sokféleség védelmének a támogatásához; kiemeli, hogy a 
természetalapú megoldások hatékonysága nagymértékben függ a helyi körülményektől; 
ezért kéri a helyi és regionális önkormányzatok és az érdekelt felek bevonását annak 
érdekében, hogy teljes mértékben kiaknázhassák többszörös előnyeiket;

26. sürgeti a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve növelje az olyan innovatív 
projektek támogatását, amelyek az esővíz innovatív módon történő befogására és 
tárolására összpontosítanak aszályos időszakok idején történő felhasználás céljából;

27. kéri az Uniót és a tagállamokat, hogy támogassák a digitális eszközök bevezetését 
annak érdekében, hogy a vízhiány, az árvizek és a vízszennyezés kezelésén keresztül 
foglalkozzanak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás kérdésével;

28. hangsúlyozza, hogy 2030-ig a kohéziós politika forrásaiból több mint 100 milliárd eurót 
fordítanak majd energetikai átállásra, dekarbonizációra és megújuló energiaforrásokra; 
ezért felszólít a kohéziós politika végrehajtásának felgyorsítására és az infrastruktúra 
fejlesztésére irányuló konkrét intézkedések meghozatalára a szélsőséges aszályok elleni 
küzdelem érdekében Európában;

29. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozásra való felkészülés és az ahhoz való 
alkalmazkodás elmulasztásának az Unió számára az egyes országok és régiók 
tekintetében jelentkező költségei rendkívül magasak lesznek; felszólít az EUSZA 
költségvetésének jelentős növelésére annak érdekében, hogy segítsék a régiókat az 
éghajlatváltozás és az aszályok hatásainak előrejelzésében és enyhítésében, és hogy az 
EUSZA alkalmazási körét terjesszék ki oly módon, hogy az a köz- és 
magáninfrastruktúrák az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóbb helyreállítása 
vagy új infrastruktúrák építésének támogatására is felhasználható legyen;

30. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikának továbbra is támogatnia kell az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet, amely aránytalan mértékben sújtja az alulfejlett és 
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vidéki régiókat, amelyek főként Európa déli és keleti részén találhatók, valamint 
támogatnia kell a méltányos és igazságos átállást, különös tekintettel az 
energiaszegénységre, a vállalkozói készségre, a foglalkoztatásra, az oktatásra és 
képzésre, a kutatásra, az innovációra és az infrastruktúra-fejlesztésre, kezelve a képzett 
munkaerő elvándorlásának problémáját is;

31. ösztönzi a tagállamokat, hogy használják fel a kohéziós alapokat és a nemzeti 
helyreállítási terveket az erdőtüzek elleni küzdelemre és azok megelőzésére, különösen 
a felelős erdőgazdálkodásba, -védelembe és -használatba való beruházás révén, és 
alkalmazzanak hatékony állami vízellátási rendszereket, amelyek célja a vízveszteség 
elkerülése egymással összekapcsoló rendszerek létrehozása és szükség esetén sótalanító 
üzemek finanszírozása révén;

32. elismeri, hogy a zöld infrastruktúra enyhítheti az aszályt és a hőhullámok hatásait; 
hangsúlyozza, hogy a 3 milliárd fával kapcsolatos kezdeményezés révén történő 
faültetés fontos az éghajlatváltozás mérséklése és az emberi egészség szempontjából, 
különösen a városi és városkörnyéki területeken, mivel árnyékot biztosít, csökkenti a 
helyi hőmérsékletet (a városi hő csökkentése), és ennek következtében a talaj 
nedvességveszteségét, valamint az otthonok és más épületek hűtésének 
energiaköltségeit; javasolja, hogy a fák számának növelése legyen prioritás a regionális, 
a vidék- és a várostervezésben;

33. emlékeztet arra, hogy a csapadék csökkenése a hőmérséklet emelkedésével együtt 
veszélyezteti a nagy, öreg fákat, ami aránytalanul nagy mértékben járul hozzá az 
ökoszisztéma szénegyensúlyának ellensúlyozásához; javasolja, hogy fordítsanak 
különös figyelmet a védett példányok túlélésének biztosítására;

34. hangsúlyozza, hogy a globális felmelegedés fényében újra kell értékelni a meglévő 
mechanizmusokat, különösen a kockázatkezelési eszköz aktiválására vonatkozó 
küszöbértéket;

35. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


