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Szóbeli választ igénylő kérdés O-000056/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Younous Omarjee, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Constanze Krehl, Niklas Nienaß, Francesca 
Donato, Ondřej Knotek, Martina Michels
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében

Tárgy: Katasztrofális árvizek Európában 2021 nyarán

Július 14-én és 15-én pusztító árvizek sújtották Belgium és Németország több régióját, valamint 
Hollandia, Luxemburg, Ausztria, Olaszország és Franciaország egyes régióit is, bár az áradások itt 
kevésbé hevesek voltak. Több mint 200 ember halt meg ezekben az árvizekben, sokan lakóhelyük 
elhagyására kényszerültek, súlyos anyagi károk keletkeztek, a földcsuszamlások, a katasztrófa 
sújtotta falvak és városok, valamint a teljesen lerombolt házak képei pedig sokkolóak voltak. Az 
érintett területek jelentős pusztítást szenvedtek el, sőt néhány területen maga a táj is megváltozott. A 
gazdasági tevékenységek és a mezőgazdasági erőforrások szintén súlyos veszteségeket szenvedtek 
el.

Amint azt a Parlament az Európai Unió Szolidaritási Alapjáról szóló közelmúltbeli jelentésében 
megállapította, a természeti katasztrófák kockázata állandóvá és Európára jellemzővé vált. A 
természeti katasztrófák száma és intenzitása az elkövetkező évtizedekben növekedni fog a már 
folyamatban lévő éghajlatváltozás miatt. Az EU-nak ezért meg kell erősítenie szolidaritási eszközeit e 
problémák kezelése érdekében.

Ebben az összefüggésben:

1. Kért-e Belgium és Németország támogatást az EU Szolidaritási Alapjából, és megtett-e a 
Bizottság minden szükséges lépést a károk felmérése és a támogatás lehető leggyorsabb 
mozgósítása érdekében, hogy támogassa a katasztrófát követő segítségnyújtási 
erőfeszítésekben részt vevő belga és német nemzeti és regionális hatóságokat?

2. Kért-e Belgium és Németország segítséget a Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központtól? 
Hogyan mozgósították az uniós polgári védelmi mechanizmust? Illetve, az európai 
veszélyhelyzet-reagálás igazodik-e ahhoz, hogy nagyon hirtelen bekövetkezhetnek a 
katasztrófák?

3. Milyen tanulságokat kell levonni ezekből az árvizekből a jövőre nézve? Európai szinten 
feltérképeztük-e azokat az ágazatokat és területeket, amelyeket érinteni fog az éghajlatváltozás? 
Hogyan tervezi a Bizottság kezelni az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás kérdését a 
leginkább veszélyeztetett területeken ebben a programozási időszakban? Miként veszik 
figyelembe ezt a kérdést a partnerségi megállapodásokban, valamint valamennyi kohéziós 
programban és alapban? Szükségesnek tartja-e a Bizottság egy új alap bevezetését az 
éghajlatváltozás hatásainak kezelésére?
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