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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a természeti katasztrófákról (tűzvészek, aszályok és árvizek) - területfejlesztési 
vonatkozások
(2005/2193(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az EU harmadik országok katasztrófáira és válságaira történő 
reagálásának erősítéséről szóló közleményére (COM(2005)0153),

– tekintettel a közösségi polgári védelmi mechanizmus fejlesztéséről szóló bizottsági 
közleményre (COM(2005)0137),

– tekintettel a Bizottság által előterjesztett, a közösségi polgári védelmi mechanizmus 
kialakításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra (átdolgozás) 
(COM(2006)0029),

– tekintettel a Bizottság „Árvízkockázatok kezelése - árvízmegelőzés, árvíz elleni védekezés 
és árvízkárok mérséklése” című közleményére (COM(2004)0472),

– tekintettel a Bizottság által előterjesztett, az árvizek értékeléséről és kezeléséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatra (COM(2006)0015),

– tekintettel a Bizottság által előterjesztett, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra 
(COM(2005)0108),

– tekintettel az EK-Szerződés 2. és 6. cikkére, amelyek értelmében a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági fejlődés elősegítése érdekében a környezetvédelmi 
követelményeket be kell emelni a Közösség többi politikájába,

– tekintettel a Bizottság éghajlatváltozásról és a víz európai vonatkozásairól szóló 
jelentésére,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezményéhez csatolt 1997. 
december 11-i Kiotói Jegyzőkönyvre, valamint a Kiotói Jegyzőkönyv EK általi, 2002. 
május 31-i ratifikációjára,

– tekintettel a Közösségen belüli erdők és környezeti kölcsönhatások megfigyeléséről 
(Forest Focus) szóló, 2003. november 17-i 2152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre1,

– tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi 
rendeletre2,

– tekintettel a Bizottság erdészeti ágazatra vonatkozó európai uniós stratégiáról szóló 

  
1 HL L 324., 2003.12.11., 1. o.
2 HL L 227., 2005.10.21., 1. o.
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közleményére (COM(1998)0649),

– tekintettel a Bizottság által előterjesztett, a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről 
(LIFE +) szóló, 2004. szeptember 29-i európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatra (COM(2004)0621),

– tekintettel a 2005-ös nyár európai természeti katasztrófáiról (tüzek és áradások) szóló,
2005. szeptember 8-i állásfoglalásra1,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0000/2006),

A. mivel az ENSZ adatai alapján a természeti katasztrófák 1980 óta 65 000 ember életét 
követelték Európában és 124 200 millió euró értékű gazdasági költséget eredményeztek;

B. mivel 2005 augusztusában a viharos esőzések a 2002 óta történt legsúlyosabb áradásokat 
okozták, és ezzel 70 ember életét oltották ki;

C. mivel a tűzvészek ismét több ezer hektárt pusztítottak el, ráadásul több mint 30 civil 
állampolgár és tűzoltó életét követelték, ami a jelenség súlyosbodását jelzi;

D. mivel a 2005-ös aszály, amely különlegesen tartós és súlyos volt, különösen Európa déli 
és nyugati részein, gyakorlatilag Portugália egész területét, valamint Spanyolország, 
Franciaország és Olaszország kiterjedt területeit igen súlyosan érintette;

E. mivel a természeti katasztrófáknak rövid és hosszú távon igen súlyos hatásai vannak az 
érintett térségek gazdaságaira és katasztrofális következményekkel járnak az 
infrastruktúrára, a termelési kapacitásra, a természeti és kulturális örökségre, a 
környezetre és az idegenforgalomra nézve;

F. mivel az aszály és az elhúzódó tűzvészek felgyorsítják Európa kiterjedt déli területeinek 
elsivatagosodását, és ezzel veszélyeztetik az érintett települések lakosságának 
életminőségét;

G. mivel a természeti katasztrófák akkor következnek be, amikor a szélsőséges időjárási 
viszonyok veszélyeztetett térségeket érintenek, és mivel ennek megfelelően csökkenteni
kell ezen térségek veszélyeztetettségét figyelembe véve azt, hogy a szélsőséges éghajlati 
jelenségek egyre gyakoribbak;

H. mivel az olyan emberi tevékenységekhez kapcsolódó bizonyos tényezők, mint az intenzív 
mezőgazdasági termelés, az erdőirtás, valamint a veszélyeztetett térségekben zajló 
fokozott urbanizáció súlyosbíthatják a természeti katasztrófák mértékét,

I. mivel az aszály meghatározó mértékben járul hozzá a tűzvészek terjedéséhez, amelyek az 
európai erdőségek pusztulásának elsőszámú okai;

J. mivel a tűzvészek fokozzák a vidéki területek folyamatos elnéptelenedését és 
hagyományos tevékenységeik feladását; mivel az erdők karbantartása nem megfelelő; 

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0334.
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mivel számos erdőségben csupán egyetlen erdei fafajta található, a fafajták változatos 
telepítése pedig nem megfelelő; mivel nem létezik valódi megelőzési politika, szándékos 
gyújtogatás esetén pedig a büntetések enyhék;

K. mivel Európának meg kell erősítenie az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást 
szolgáló intézkedéseket, amihez a helyi, regionális és nemzeti és európai hatóságok, 
továbbá a polgárok erőfeszítéseire van szükség;

L. mivel szükség van az Európai Unió megelőző intézkedéseinek megerősítésére annak 
érdekében, hogy szembe lehessen nézni a természeti katasztrófák valamennyi fajtájával,
amennyiben szükséges olyan közös stratégiai iránymutatásokat létrehozva, amelyek a 
tagállamok közötti jobb együttműködést, valamint a különböző közösségi eszközök 
(strukturális alapok, szolidaritási alap, a jövőbeli FEADER és LIFE+ és az új, 
katasztrófahelyzeti gyorsreagálású eszköz) nagyobb fokú alkalmazhatóságát és 
együttműködését teszik lehetővé;

M. mivel a strukturális alapoknak fontosabb szerepet kellene játszaniuk a katasztrófák 
megelőzésére és azok következményeinek kezelésére irányuló intézkedések 
finanszírozásában, és a tervezett konkrét közösségi eszköz, az európai szolidaritási alap a 
gyakorlatban nem bizonyult hatékonynak;

N. mivel a megelőző intézkedések enyhítik az árvizek által a lakóépületekben, az 
infrastruktúrában és a termelési tevékenységekben okozott anyagi károkat, amint ez az 
alpesi térségekben is beigazolódott, ahol a 2005-ös áradások sokkal kevesebb kárt 
okoztak, mint 2002-ben annak ellenére, hogy az áradás súlyosabb volt;

O. mivel azonban a tűzvészek tekintetében a megelőző intézkedésekre elsősorban a 
vidékfejlesztési politika összefüggésében kerül sor, ami idáig egyértelműen elégtelennek 
bizonyult;

P. mivel a víz fenntartható felhasználásáról szóló intenzív tájékoztatási kampányok jelentős 
mértékben csökkenthetik a vízfogyasztást és enyhíthetik a súlyos aszályokat;

Q. mivel az illetékes állami szervek között az összehangoltság hiánya volt tapasztalható, és a 
katasztrófák megelőzése, kezelése, valamint az érintett térségeknek és áldozatoknak
nyújtott segítség képezik az európai uniós fellépések három alappillérét, amelyekben az 
Uniónak aktívabb szerepet kellene játszania;

R. mivel a társadalom széles rétegei, civil szervezetek és a civil társadalom képviselői 
részéről egyértelmű elégedetlenség tapasztalható;

1. szükségesnek tartja, hogy a Bizottság terjesszen elő javaslatot a természeti katasztrófák 
elleni küzdelemmel foglalkozó európai stratégia kidolgozására, beleértve egy kötelező 
kockázat-megelőzési elemet és az Unióban érvényes egységes cselekvési jegyzőkönyvet a 
katasztrófák valamennyi fajtájára;

2. szükségesnek ítéli, hogy az említett stratégia kiemelt figyelmet fordítson az elszigetelt, az 
alacsony népsűrűségű és a legkülső térségekre;

3. hangsúlyozza, hogy a strukturális alapokon belül megfelelő mértékű fellépést kell 
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biztosítani a természeti katasztrófák megelőzése és kezelése, valamint az alapnak az ilyen 
jellegű katasztrófák elhárítására szolgáló egyéb jelenlegi közösségi eszközzel történő 
összehangolása terén; kéri, hogy a katasztrófahelyzetekben történő fellépések javítása 
érdekében a 2007–2013-as pénzügyi programozási időszakban biztosítsák a különböző 
pénzeszközökben rendelkezésre álló források átcsoportosításához szükséges 
rugalmasságot;

4. emlékeztet rá, hogy az új programozási időszakban a tűzvészek és árvizek megelőzését 
szolgáló intézkedések támogathatóak a strukturális alapokból, ezért kéri a Tanácsot, hogy 
ezt így tekintse, és hogy közös álláspontjaiban legyen következetes;

5. megjegyzi, hogy az Európai Tanács 2005 decemberi ülésének döntését követően a 
„területi együttműködés” célkitűzése jelentős mértékben csökkent, különösen a nemzetek 
közötti és régiók közötti szinten; sürgeti a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel, hogy a 
pénzügyi támogatás megfelelő mértékű legyen a folyamatban lévő tárgyalások során
annak érdekében, hogy az Interreg programban a természeti katasztrófák elleni küzdelem 
területén szereplő fellépések megvalósítása ne szenvedjen csorbát;

6. szükségesnek tartja, hogy a Bizottság terjesszen elő az Európai Unió területén kialakuló 
tűzvészek megelőzéséről és kezeléséről szóló irányelvre irányuló javaslatot annak 
érdekében, hogy ezen jelenség kezelésére optimalizálni lehessen a jelenlegi közösségi és 
nemzeti erőforrásokat; szintén szükségesnek tartja a Bizottság részéről egy 
aszálykockázatok kezeléséről szóló közlemény elkészítését;

7. kéri a Tanácsot és a tagállamokat, hogy a jelenleg elfogadás alatt álló 7. keretprogramban 
fokozzák a katasztrófa-megelőzésre irányuló vizsgálatokat, különös figyelmet fordítva a 
korai figyelmeztetőrendszerek javítására;

8. tudomásul veszi a Biztonsági és Környezetvédelmi Globális Megfigyelőközpont (GMES) 
létrehozására irányuló kísérleti szakasz beindítását, amely központnak lehetővé kellene 
tennie, hogy az Európai Unió javítsa a természeti katasztrófák megelőzését, nyomon 
követését és értékelését, és sürgeti, hogy növeljék az említett megfigyelőközpont számára 
nyújtandó pénzügyi hozzájárulást, valamint hogy cselekvési programját terjesszék ki 
valamennyi természeti katasztrófára;

9. sürgeti a GALILEO rendszer üzembe helyezését, amely fokozná az Európai Unió 
képességét a szélsőséges időjárási viszonyok előrejelzése és megértése tekintetében;

10. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Bizottságnak az EU erdészeti stratégiája 
alkalmazásáról szóló jelentésével kapcsolatos közleménye (COM(2005)0084) nem fordít 
különös figyelmet a tűzvészek problémájára és figyelmen kívül hagyja a tényt, hogy ez az 
erdők pusztulásának legfőbb tényezője, ezért felkéri a tagállamokat, hogy orvosolják ezt a 
hiányosságot;

11. javasolja a tagállamoknak, hogy vidékfejlesztési terveikbe kötelezően foglaljanak bele és 
hajtsanak végre tűzmegelőzési intézkedéseket, és ösztönözzék ezekben a gazdák 
részvételét is, mivel ők a vidék megőrzésének legfőbb letéteményesei; kéri ezért a 
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendeletben1 a tűzvédelmi pászták 

  
1 HL L 160., 1999.6.26., 80. o.
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létrehozására meghatározott támogatás fenntartását;

12. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a természeti katasztrófák kockázatainak és 
következményeinek csökkentésére a tagállamokkal együttműködve létrehozott megelőző 
intézkedésekről szóló tájékoztatási és oktatási kampányt, különös tekintettel a leginkább 
veszélyeztetett területekre, ezáltal tudatosítva a közvéleményben a környezetvédelem és a 
természetes erőforrások megőrzésének fontosságát, többek között a kockázatot jelentő 
mezőgazdasági és szabadidős tevékenységek elkerülése révén;

13. sajnálja, hogy a „Forest Focus” program tűzmegelőzésre irányuló intézkedései nem 
tartoznak az új „LIFE+” program kiemelt figyelmet élvező témái közé;

14. tudomásul veszi a Bizottság közösségi polgári védelmi mechanizmus létrehozásáról és 
különösen a Nyomonkövető és Tájékoztató Központ (CCI) megerősítéséről szóló 
határozatra irányuló említett javaslatát a szállítási költségek közösségi finanszírozásának 
lehetőségével; kéri a Tanácsot, hogy a javaslatot késedelem nélkül fogadja el, és fontolja 
meg az eszköz megerősítését különös tekintettel a helyszíni tevékenységekre, valamint a 
szűkösen rendelkezésre álló erőforrások optimális hasznosítására;

15. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy harmonizált cselekvési módszerek
kidolgozásával működjenek együtt a katasztrófák esetén meglévő erőforrásokról szóló 
információk koordinálása és az ezekről szóló tájékoztatás jelentős javításában;

16. megismétli 2003. szeptember 4-i állásfoglalását1, amelyben kijelentette, hogy támogatja 
egy európai polgári védelmi erő létrehozását, és kéri a Bizottságot, hogy tartson ki e 
célkitűzése mellett;

17. hangsúlyozza az Európai Unió Szolidaritási Alapjának fontosságát, mivel ez az a legfőbb 
eszköz, amely lehetővé teszi, hogy az Európai Unió súlyos katasztrófák – például 
áradások, tűzvészek vagy aszályok– esetén késedelem nélkül reagáljon;

18. felhívja azonban a figyelmet a természeti katasztrófák által okozott károk helyreállítása 
kapcsán más létező eszközök bevonásának szükségességére, mint például a regionális 
célokat szolgáló állami támogatások vagy az EBB hitelei;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a 2005-ös természeti katasztrófák által sújtott térségek nemzeti, regionális és 
helyi hatóságainak, továbbá a Régiók Bizottságának a kérdésben esetlegesen 
szükségesnek tartott jelentés elkészítése érdekében.

  
1 Resolución sobre las consecuencias de este verano canicular (Az Európai Parlament állásfoglalása a 2003. évi 
nyári hőség következményeiről) (HL C 76. E, 2004.3.25., 382. o.)


