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JAVASLATOK 

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat: 

1. felkéri a Bizottságot, hogy a katasztrófákra adott uniós válasz kialakításakor vegye 

figyelembe a szolidaritási klauzulát és annak sürgősen elfogadandó, az EU-n kívüli és 

belüli katasztrófákra hatékonyabb és koherensebb választ adó végrehajtási rendelkezéseit; 

2. rámutat, hogy a jelenlegi ad hoc koordinációs intézkedésekkel katasztrófa esetén nem 

lehet megfelelő és elégséges mértékű segítséget biztosítani, és hogy a segítségnyújtás 

egészének eredményessége, hatékonysága, koherenciája és láthatósága tekintetében van 

még javítanivaló; úgy véli, hogy előzetes tervezési rendszerre kell átállni, amely 

referencia-forgatókönyveket dolgozna ki az Unión belüli és azon kívüli katasztrófák főbb 

típusaira vonatkozóan, és hogy azonosítani kell a hozzáférhető és szükséges erőforrásokat, 

illetve a tervezett alkalmazásukat meg kell határozni; úgy véli, hogy szintén fontos az 

erőforrások területén meglévő hiányosságok feltárása, mivel ez pontosan rávilágít, hogy 

miként tud az EU hozzájárulni a tagállamok készültségük javítására irányuló 

erőfeszítéseihez; az a véleménye, hogy a meglévő erőforrások hatékonyabb kihasználása 

meg fogja gátolni a további pénzügyi és adminisztratív bürokráciát, különösen a regionális 

és helyi adminisztráció szintjén; 

3. támogatja az Európai Vészhelyzeti Reagálási Kapacitás létrehozására és a tagállamok 

kulcsfontosságú eszközeinek kiszámíthatóbb hozzáférését biztosító intézkedésekre 

irányuló bizottsági javaslatot, többek között egy előre meghatározott eszköztár létrehozása 

révén, amelyet előre megállapított válaszadási időn belül rendelkezésre bocsátanak, és 

amelynek a használata a tagállamok azon önkéntes kötelezettségvállalásán alapul, hogy 

ezen eszközöket az Unión belüli és kívüli uniós katasztrófaelhárítási beavatkozások 

céljára önkéntes alapon rendelkezésre bocsátják nemzeti, regionális és helyi szinten; úgy 

véli, hogy ily módon és a természeti katasztrófák, mint nagyobb tüzek, árvizek, 

földrengések, vulkánkitörések, hurrikánok és szökőárak, illetve tengeri balesetek, 

valamint olajszivárgások és nukleáris kockázatok által sújtottak megsegítése révén 

jelentősen javul az EU beavatkozásainak hozzáadott értéke; 

4. felkéri a Bizottságot, hogy a források, a kapacitások és a koordináció tekintetében 

törekedjen uniós szerepvállalásra az olyan esetekben, amikor a katasztrófa az EU-ban 

történik és közvetlen hatással van a polgárokra és ezáltal az EU adófizetőire; 

5. ebben az összefüggésben megismétli a meglévő uniós források – így az EU Szolidaritási 

Alapja – felhasználására vonatkozó felhívását; sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson be új 

javaslatot, amely lehetővé teszi az EU Szolidaritási Alapjának rugalmasabb felhasználását 

és igazgatási szabályainak egyszerűsítését, ugyanakkor tartsa szem előtt az eszköz eredeti 

célkitűzését, mely szerint „azt kell lehetővé tennie, hogy gyorsan dönthessenek a pénzügyi 

források ráfordításáról, illetve azok minél gyorsabb mobilizálásáról”; úgy véli, hogy az 

adminisztratív eljárások ilyetén egyszerűsítése felgyorsítaná a Szolidaritási Alap 

kifizetéseit, így biztosítva, hogy a rászorulók azonnal hozzájussanak a kifizetésekhez; 
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6. úgy véli, hogy elsősorban a rendelkezésre álló pénzügyi források teljes és megfelelő 

időben történő kihasználására és e források mobilizálásához szükséges valamennyi 

adminisztratív eljárás egyszerűsítésére kell összpontosítani; véleménye szerint lépéseket 

kell tenni annak biztosítására, hogy a sürgősségi humanitárius segítség késedelem nélkül 

eljusson a katasztrófa által sújtottakhoz;  

7. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés bevezette a területi kohézió fogalmát és 

kiterjesztette a szubszidiaritás elvét a regionális és helyi hatóságokra, és ebben a 

tekintetben az európai katasztrófaelhárítási értékeléseknek figyelembe kell venniük a 

regionális és helyi hatóságoknak a katasztrófakezelési ciklusban játszott döntő szerepét, 

különösen azért, mert a tagállamok nagy részében helyi vagy regionális szinten 

gyakorolják a jogalkotási hatásköröket; felkéri a Bizottságot, hogy keressen új és 

innovatív megoldásokat a regionális és helyi hatóságok közvetlen támogatására; 

8. támogatja a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy már a legelejétől fogva megelőzési 

aspektusokat foglaljon bele a katasztrófákra adott válaszába; rámutat ezért, hogy a 

regionális és helyi hatóságok kulcsszerepet játszanak a katasztrófamegelőzésben a 

kockázatmegelőzési stratégiák területi szintű megvalósítása révén, ideértve a különböző 

országok készenléti csapatainak közös beavatkozási fellépéseit is;  

9. rámutat néhány terület, mint a parti, a szigeti és a hegyvidéki régiók földrajzi helyzetükből 

adódó rendkívüli sebezhetőségére, és kéri, hogy szenteljenek különleges figyelmet e 

területeknek;  

10. úgy véli, hogy a katasztrófák kezelésére a katasztrófamegelőzést (ideértve a katasztrófák 

hatásainak enyhítését és a kockázatok csökkentését is), a felkészülést, a reagálást és a 

helyreállítást összekapcsoló integrált összveszély-megközelítés a leghatékonyabb 

stratégia; úgy véli, hogy a megelőzés az egyik leghatékonyabb módja a 

védelemnyújtásnak, a katasztrófák okozta hatások csökkentésének és a 

takarékoskodásnak; ennek keretében felszólít a katasztrófamegelőzéssel kapcsolatos 

oktatás javítására, a katasztrófa- és éghajlatváltozás-megelőzésbe történő beruházásra, 

hatékonyabb megelőzési politikákra, a vízgazdálkodásra irányuló megfelelő 

jogszabályokra és az árvizekről szóló irányelv regionális és helyi szintű végrehajtásának 

nyomon követésére, mert az a jövőben központi szerepet fog játszani az árvízveszélyes 

területek katasztrófamegelőzésében;  

11. úgy véli, hogy különleges figyelmet kell fordítani a legkülső régiókra és a tengerentúli 

országokra és területekre, illetve ezek földrajzi elhelyezkedésük következtében játszott 

szerepére a hozzájuk közel eső országokba való segélyszállítást és a katasztrófákra adott 

uniós válasz további javítását illetően; 

12. rámutat a katasztrófa bekövetkeztekor a frontvonalban levő regionális és helyi hatóságok 

kulcsszerepére – mindenekelőtt a határokon átnyúló katasztrófák esetében –, amelyek 

részvétele növelheti az EU láthatóságát a polgárok körében; ezért felszólítja a Bizottságot 

annak biztosítására, hogy a tagállamok bevonják a regionális és helyi hatóságaikat a 

katasztrófahelyzetek kezelésére való felkészülésbe annak korai szakaszaiban, a kohéziós 

politikában alkalmazott többszintű kormányzás modelljére építve, a reagálási 

mechanizmus minden szereplője számára előnyös kommunikációs stratégia által; 



 

AD\871033HU.doc 5/6 PE464.790v02-00 

 HU 

13. hangsúlyozza az EU bevált gyakorlatok cseréjére és a tagállamok által hozott intézkedések 

támogatására vonatkozó kötelezettségvállalásának fontosságát, különösen, amikor 

ugyanaz a katasztrófa több tagállamot is érint; támogatja ezért az INTERREG közösségi 

kezdeményezés keretében már megvalósult projektek nyomán e téren szerzett értékes 

tapasztalatok hasznosítását; 

14. úgy véli, hogy az európai területi együttműködési célkitűzés összefüggésében kínálkozó 

lehetőségek további kiaknázása alapvető fontosságú; ezzel kapcsolatban úgy véli, hogy az 

európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) fontos eszköze lehet a nemzeteken, 

határokon és régiókon átívelő együttműködés további erősítésének, még olyan országok 

esetében is, amelyek nem uniós tagállamok; úgy véli, hogy a határokon átnyúló, régiók 

közötti együttműködés fejlődése azt bizonyítja, hogy a régiók hozzájárulása alapvető 

fontosságú, amikor a polgári védelem tekintetében gyors segítségnyújtásról van szó; úgy 

véli, hogy ez az eredményes együttműködés magában foglalja többek között a kockázatok 

feltérképezésére és a lehetséges veszélyek felmérésére irányuló közös célt is, és ez az a 

terület, ahol az Unió értékes és látható módon tud hozzájárulni a még hatékonyabb és 

hatásosabb együttműködéshez, mindenekelőtt a koordináció javításával; 

15. felhívja a figyelmet, hogy az Unió határain fekvő európai régiókat érinthetik harmadik 

országokhoz tartozó régiókban történő katasztrófák, amely esetekben a beavatkozás még 

nehezebb; javasolja, hogy dolgozzanak ki különleges intézkedéseket ezen régiók 

támogatására, és szenteljenek különleges figyelmet az ember vagy ipari baleset által 

okozott katasztrófáknak, amelyek esetében eltérő stratégiákat kell alkalmazni;  

16. rámutat, hogy az önkéntesség európai évében szimbolikus jelentéssel bírna és hasznos 

lenne támogatni azokat az országokat, amelyek ilyen tevékenységek és szervezetek 

előmozdítására törekszenek; 

17. szorgalmazza az összes uniós intézmény és a tagállamok közreműködésével megvalósuló 

átfogó kommunikációs stratégia kialakítását, valamint ezek katasztrófamegelőzésben és -

kezelésben játszott szerepének előmozdítását az uniós intézkedések általános 

láthatóságának javítása érdekében. 
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