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I. Háttér

A természeti katasztrófák évről évre gyakoribbá válnak mind világ-, mind Európa-szerte.

- 2005-ben az árvizek számos országot sújtottak Közép- és Kelet-Európában
(Dél-Németország, Ausztria, Svédország, Csehország, Románia, Szlovénia, 
Magyarország, a balti államok stb.), és nem kímélték a mediterrán térséget sem
(Dél-Franciaország és Észak-Olaszország).

- A tűzvészek több ezer hektár erdőt pusztítottak el 2005 nyarán Dél-Európa 
számos országában (Spanyolországban, Portugáliában, Dél-Franciaországban
és Görögországban), ami számos halálesethez és jelentős gazdasági károkhoz 
vezetett.

- A spanyolországi, portugáliai, franciaországi és olaszországi aszály 
katasztrofális hatásokkal járt a mezőgazdaságra, és az érintett közösségeket 
vízkorlátozások bevezetésére kényszerítette.

2005-ben nem csak ilyen természeti katasztrófák történtek, mivel komoly viharok is voltak
(Svédországban) és kisebb földrengésekre is sor került (Görögországban).

Ezen események múlt évi sorozatát követően a társadalom most intézkedéseket követel. 
Ehhez a közösségi, nemzeti és regionális hatóságok részvétele szükséges.

A természeti katasztrófák bolygónk természeti erőinek művei, és bekövetkezésük ellen 
tehetetlenek vagyunk. Azonban lehetőségünk van

1. hozzájárulni ahhoz, hogy az emberi tevékenységek ezeket ne rontsák tovább (pl. az 
intenzív mezőgazdaság révén), elsősorban az éghajlatváltozás elleni küzdelem révén;

2. az okozott károk enyhítésére szolgáló intézkedések megtételére;

3. ilyen katasztrófák bekövetkeztekor támogatási intézkedések alkalmazására.

Az Európai Parlament már számos alkalommal hangot adott véleményének, sürgetve, hogy az 
EU és a tagállamok tegyék meg a szükséges intézkedéseket (lásd melléklet: a természeti 
katasztrófákról szóló EP-állásfoglalások).

Az EU három területen léphet fel: megelőzés, polgári védelem és a károsodott régiók 
támogatása. Ezek mindegyike esetén javítania kell a beavatkozási kapacitást.

II. Megelőzés

Globális szinten küzdeni kell az éghajlatváltozás ellen. Az EU élen jár a CO2-csökkentésre (a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer révén), és más országokat arra ösztönöz, hogy tegyenek 
intézkedéseket a Kiotói Jegyzőkönyv értelmében. Ez hosszú és szükségszerű küzdelem, ám 
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ezen kívül még sok tennivaló van. Fel kell készülnünk az éghajlatváltozás kezelésére és 
intézkedéseket kell tenni a természeti katasztrófákból származó károk enyhítésére.

Ezenkívül helyi szinten szintén intézkedéseket kell továbbá az elkerülhetetlen természeti 
katasztrófák súlyos következményeinek megakadályozására.

A természeti katasztrófák megakadályozását új előrejelzési technikák és módszerek 
segíthetik. A GALILEO európai műholdrendszer új lehetőségeket kínál a természeti 
katasztrófák európai bekövetkeztének előrejelzését szolgáló kifinomultabb rendszerek 
kifejlesztésére.

Az árvizek tekintetében számos intézkedés létezik vagy áll bevezetés előtt. Ezek közül 
többet felsorol és leír az árvízkockázat kezeléséről szóló bizottsági közlemény1:

Ø tudományos kutatási módszerek, amelyek célja a témával kapcsolatos ismereteink 
bővítése és előrejelző rendszerek fejlesztése a hatodik és hetedik Kutatási és Fejlesztési 
Keretprogram vonatkozásában (utalhatunk a „FLOOD site” projektre, a területvizsgálati 
és árvízkockázat-megelőzési módszerek kialakítását illetően); 

Ø árvíz-előrejelzési intézkedések (európai árvíz-előrejelzési rendszer): itt 
megjegyezhetjük az árvizekre vonatkozó korai előrejelzési rendszer fejlődését, 
amelynek ebben az évben tart a tesztelési szakasza (a Duna és az Elba esetében); 

Ø a strukturális alapokból finanszírozott védelmi intézkedések: a strukturális alapokra 
vonatkozó új jogalkotás szerint javasolt, hogy az árvíz-megelőzési intézkedések, 
különösen a technikai jellegűek, támogatható kiadásnak minősüljenek. 

2006. január 18-án a Bizottság az árvizek értékeléséről és kezeléséről szóló iárnyelvre 
irányuló javaslatot nyújtott be, amelynek értelmében kötelező lenne az árvízkockázati 
vizsgálat elvégzése a folyómedrek vonatkozásában, illetve árvízkockázati térképek és hosszú 
távú megelőzési tervek kialakítása2.
Tűzvészek tekintetében az Unió az alábbi intézkedésekkel kezelheti a problémát: 

Ø új európai erdészeti stratégia: a Bizottság legutóbbi közleménye nem állapít meg 
egyedi javaslatokat vagy intézkedéseket – mindössze egy erdővédelmi cselekvési tervet 
javasol, amely a tüzek elleni küzdelmet is magában foglaló nem teljes körű listát vezet 
be. A tüzek kérdését magára valamit is adó erdészeti politika nem hanyagolhatja el, 
mivel a tüzek az erdők pusztulásának legfőbb okai;

Ø tűzvédelmi intézkedések hangsúlyozása: a jelenleg kizárólag létező ilyen intézkedések 
a vidékfejlesztési politika részei. A meghatározott hiányosságok között szerepel a 
koordináció hiánya és az intézkedések nem megfelelő nyomon követése. A dolgok 
jelenlegi állása szerint a vidékfejlesztési rendelet tartalmaz egy, a gazdálkodók által 
készített tűzvédelmi sávok társfinanszírozásáról szóló tételt, de ezt az intézkedést
kifejezetten nem említi meg az új Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
(EMVA), amely a 2007–2013 időszakra alkalmazandó. A tűzvédelmi sávok létrehozása 

  
1 COM (2004) 472, 2004. július 12.
2 „Irányelv az árvizek értékeléséről és kezeléséről” COM (2006) 15 végleges.
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mellett szükséges az erdei utakról, az erdők hozzáférési és víznyerési helyeiről 
fokozottabban rendelkezni;
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Ø a „Forest Focus” program szerinti források alkalmazása, amelyek a tájékoztatási 
kampányra külön kis költségvetési tételt kaptak, de melyek könnyen áldozatul eshetnek 
a jövőbeli pénzügyi programozási rendelkezéseknek. A tűzvédelem nem lényeges 
összetevője a „Life Plus” programnak, amely elvileg a „Forest Focus” intézkedések
helyébe lép;

Ø a tűzesetek okaira vonatkozó tanulmány elkészítése: a Parlament a 2006. évi 
költségvetéssel kapcsolatosan felkérte a Bizottságot a tűzesetek okait és az erdőterületek 
romlását okozó minden egyéb tényezőt vizsgáló tanulmány elkészítésére, illetve a 
régiók és/vagy a tagállamok közötti koordináció javítására vonatkozó intézkedések 
javasolására;

Ø az erdőgazdálkodásért felelős szerv vagy ügynökség létrehozása: az EP által kért 
tanulmánynak foglalkoznia kellene továbbá olyan szerv létrehozását, amely e területen 
átfogó felelősséggel bírhat.

Az aszály a tűzvészhez és az árvízhez hasonlóan elkerülhetetlen esemény, amelyet azonban 
közelebbről meg kell vizsgálni és hatékonyabban kell kezelni: 

Ø A jelenséget közelebbről kell megvizsgálni a kutatás terén nagyobb mértékű befektetés 
mellett: például létrehozható egy aszálymegfigyelő egység, amint azt az EP 2005. 
március 12-i állásfoglalásában már kérte;1

Ø az európai szárazsági stratégia létrehozására figyelemmel megszövegezhető az 
aszálykockázatok kezeléséről szóló közlemény;

Ø szükséges a tudatos vízfogyasztás és az ésszerűbb vízhasználat ösztönzése. A 
megfelelő vízhasználatot kommunikációs stratégia révén kell ösztönözni, és az Uniónak 
kétszer is meg kell gondolnia a fenntartható vízhasználatot fenyegető turizmus vagy 
mezőgazdasági projektek támogatását.

Egyéb természeti katasztrófákat tekintve (pl. földrengések) kérdéses, hogy az EU 
hozzájáruljon-e a megelőzéshez (pl. földrengésbiztos épületekkel, kockázatértékeléssel stb.).

III. Polgári védelem
A közösségi szolidaritás elve csak közösségi szinten alkalmazandó, továbbá olyan esetekben, 
amikor a tagállamok egyedül nem tudják kezelni a helyzetet. Az EU így mindenekelőtt 
polgári védelmi intézkedések koordinátori szerepével rendelkezik olyan súlyos esetekben, 
melyek megkövetelik, hogy a tagállamok egymás segítségére siessenek. 

Ezzel összefüggésben számos közösségi intézkedés létezik már, de az Unió e téren meglevő 
fellépése továbbra is korlátozott.

A Közösség polgári védelmi mechanizmusa2 olyan eszköz, amelynek része az EU 
megfigyelési és tájékoztatási központja (MIC), az egyes tagállamok kapcsolattartója,
melynek révén támogatás kérhető más tagállamok egységeitől, amennyiben egyetlen 
tagállamé nem elegendő. 

  
1 P6_TA (2005)0187
2 2001/792/EK.
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A Közösség polgári védelmi programja1 olyan tevékenységeket támogat, amelyek képzés 
révén fokozzák az uniós szintű polgári védelmi kapacitást.
Az elmúlt nyáron az Ibériai-félszigeten bekövetkezett tűzesetek rámutattak a rendszer 
hiányosságaira, különösen a polgári védelem uniós szintű eredményes és gyors 
koordinálásának tekintetében. A megállapított hiányosságokra figyelemmel a Bizottság 
jelenleg felülvizsgálja polgári védelmi politikáját, különösen az EU-szintű koordinációnak a 
hatáskörébe tartozó területeken való megerősítése tekintetében. 

Ezzel összefüggésben a Bizottság 2005 áprilisában a közösségi polgári védelmi 
mechanizmus fejlesztéséről szóló közleményt2  tett közzé, amelyben az alábbi 
intézkedéseket javasolta:
Ø az EU-szintű koordinációs kapacitás javítása beavatkozás esetén; 

Ø minden típusú természeti katasztrófa forgatókönyvének előrejelzése a polgári védelem 
bármely szinten meglevő hiányosságainak megállapítása céljából;

Ø a „szomszédsági akciócsoport” fogalmának kialakítása a gyors beavatkozásra alkalmas 
kisebb polgári védelmi egységekre alapozva; 

Ø más tagállamokban való beavatkozás közlekedési költségeinek finanszírozása adott 
esetben.

E közlemény alapján a Bizottság 2006. január 26-án javaslatot fogadott el a vonatkozó 
irányelv felülvizsgálatáról3, ideértve a polgári védelemmel kapcsolatos megnövelt közösségi 
kiadásról való rendelkezést, különösen a közlekedési és anyagköltségek finanszírozása 
tekintetében.

Az EP-nek költségvetési hatóságként támogatnia kell a Bizottságot több forrásnak az említett 
mechanizmus rendelkezésére való bocsátása során.

Emellett a Bizottság a polgári védelem pénzügyi eszközeként gyors intézkedési és 
felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére történő létrehozásáról szóló rendeletre4

tett javaslatot, amely intézkedéseket tartalmaz

Ø a tagállamoknak a személyek, a környezet és az áruk védelmére irányuló erőfeszítései 
közösségi finanszírozási támogatással való kiegészítés útján történő 
segítségnyújtásra;

Ø természeti katasztrófa hirtelen kitörésekor hozott rendkívüli intézkedések 
finanszírozásához való hozzájárulásra;

Ø súlyos vészhelyzetek esetén alkalmazandó intézkedési és felkészültségi rendszerek 
eredményességéhez való hozzájárulásra, illetve az ilyen helyzetek közegészségügyi 
következményeinek tekintetében felkészültségi és válaszintézkedések 
meghozatalára.

  
1 1999/847/EK.
2 COM (2005) 137.
3 COM (2006) 29.
4 COM (2005) 113.
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A szolidaritási alap olyan eszköz, amely a természeti katasztrófát követően a rekonstrukcióra 
fordított közkiadások hosszú távú finanszírozására alkalmazható. A károsult régiók 
támogatásához is hozzájárulhat.

IV. A károsult régióknak nyújtott támogatás

A természeti katasztrófák sújtotta régióknak nyújtott támogatás közösségi eszköze a 
szolidaritási alap. Ezt az eszközt azt követően hozták létre, hogy Közép-Európát 2002 
nyarán komoly árvizek sújtották, és súlyos károkat okoztak az állami infrastruktúrákban. 
Erre az eszközre 2002. november 11. óta 37 támogatási kérelmet nyújtottak be. A Bizottság 
16 esetben hagyta jóvá a támogatást a katasztrófa sújtotta régiók számára.1

2005. április 6-án a Bizottság a szolidaritási alapról szóló új rendeletre tett javaslatot. Ezt 
jelenleg az első olvasat szakaszában tárgyalja a Regionális Fejlesztési Bizottság együttdöntési 
eljárás szerint. A Bizottság javasolja:

Ø az alapnak technológiai katasztrófákra, komoly terroristatámadásokra és járványokra 
való kiterjesztését; 

Ø az alap által támogatható állami vagyont ért kár küszöbének 1 milliárd euróra való 
csökkentését; 

Ø a regionális katasztrófáknak az alapból való támogathatóságból történő kizárása 
kiküszöbölését.

Társadalmunk célja az, hogy ez az eszköz megkönnyíthesse a tűzvész és a szárazság okozta 
károkat, amelyek az állami vagyont a szolidaritási alapból való támogathatósághoz előírt 
mértékben ritkán károsítják, de amelyek mindenképpen jelentős problémákkal terhelik a 
közösségeket. Ebben az összefüggésben ezen eszköz használatának rugalmasabbnak kell 
lennie, illetve szélesebb alapokra kell azt helyezni.
Emellett egyes országok – Portugália és Románia – javasolták a strukturális alapokhoz 
tartozó „tartalék” újraelosztását a természeti katasztrófáknak az érintett régiókra gyakorolt 
hatása enyhítése érdekében. 

A gazdálkodóknak nyújtott támogatás tekintetében felhívjuk a figyelmet a múlt nyáron a 
természeti katasztrófák, különösen a szárazság sújtotta gazdáknak a KAP keretében való 
támogatása érdekében alkalmazott intézkedésekre.

  
1 Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi 
rendelet.


