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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a földrengések regionális hatásáról
(2007/2151(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság közösségi polgári védelmi mechanizmus fejlesztéséről szóló 
közleményére (COM(2005)0137),

– tekintettel a polgári védelmi pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló, 2007. március 5-i 
2007/162/EK, Euratom tanácsi határozatra1,

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

– tekintettel a természeti katasztrófák (erdőtüzek, árvizek, aszály) – környezeti aspektusok
című, 2006. május 18-i állásfoglalására2

– tekintettel a Strukturális Alapokra a 2007–2013 időszakban alkalmazandó szabályozói 
rendelkezésekre,

– tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló …/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet3 elfogadása tekintetében az Európai Parlament által 
2006. május 18-án első olvasatban elfogadott álláspontra,

– tekintettel a nyári hőhullám hatásairól szóló, 2003. szeptember 4-i állásfoglalására4,

– tekintettel Michel Barnier 2006 májusi, „Az európai polgári védelmi erőért: európai 
támogatás” című jelentésére,

– tekintettel az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága által a természeti csapások 
költségvetési hatásairól 2007. június 5-én szervezett közmeghallgatásra,

– tekintettel Bizottság által 2000-ben szervezett „A szeizmikus kockázat csökkentésével 
foglalkozó munkaértekezlet” és az Európai Földrengésmérnöki Egyesület által 2005-ben 
Lisszabonban megszervezett „A földrengési kockázatok Európában való csökkentésével 
foglalkozó munkaértekezlet” ténymegállapításaira,

– tekintettel Eljárási Szabályzatának 45. cikkére, 

– tekintettel Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a … bizottság véleményére (A6-
000/2007),

  
1 HL L 71., 2007.3.10., 9.o.
2 HL C 297. E., 2006.12.7., 369.o.
3 HL C 297. E., 2006.12.7., 331.o.
4 HL C 76. E., 2004.3.25., 382.o.
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A. mivel a XX. században a földrengések 1,5 millió ember halálát okozták világszerte, 
ugyanakkor azonban a gazdasági költséget csak a XX. évszázad utolsó negyedében 75 
milliárd euróra becsülik,

B. mivel az EU nagy területét veszélyeztetik a földrengések, a szeizmikusan legaktívabb 
területek pedig Olaszországban, Görögországban, Romániában, Bulgáriában, Cipruson és 
Szlovéniában vannak, noha más tagállamokat – mint például Németországot, Ausztriát, 
Csehországot, Franciaországot, Spanyolországot, Portugáliát és Máltát – is jelentősen 
veszélyeztetik a földrengések,

C. szem előtt tartva, hogy a felvételt kérő országok, az európai szomszédságpolitika alá 
tartozó országok és az euro–mediterrán partnerség alá tartozó országok többségében a 
szeizmikus tevékenység magas fokát tapasztalják,

D. szem előtt tartva, hogy 2002 és 2007 között a földrengés volt a negyedik leggyakoribb 
természeti csapás a tagállamokban és a felvételt kérő országokban, EU-s szinten ezeket 
azonban abszolút másodlagosan kezelik azokhoz a természeti jelenségekhez képest, 
amelyeknek integráltabb megközelítést biztosítanak, ennek eredményeként pedig az 
európai régiók nem kapnak EU-s támogatást, az Európai Szolidaritási Alapot pedig 
mindössze egyszer használták fel földrengés hatásainak kezelésére,

E. mivel a földrengések igen komoly rövid- és hosszú távú hatással járnak a regionális
gazdaságokra, és hátrányos következményekkel bírnak az infrastruktúra, a foglalkoztatás, 
a természeti és kulturális örökség, a környezet és az idegenforgalom számára, azaz 
általánosságban negatív hatással járnak a gazdasági és társadalmi kohézióra, 

F. tekintettel a regionális és helyi szereplők által a földrengések által okozott károk 
megelőzésében és a földrengéskezelésben, valamint azok hatásainak csökkentésében 
játszott létfontosságú szerepre, és mivel ennélfogva intézkedésekre van szükség e 
szereplők mozgósítására, valamint a lakosság tájékoztatására és felvilágosítására,

G. mivel különféle közösségi eszközök – mint például a Strukturális Alapok vagy a 
közösségi polgári védelmi eszközök – használhatók fel a földrengések kezelésére irányuló 
megelőző intézkedések és a rehabilitációs intézkedések erősítésére,

H. mivel Európa – a világ többi régiójához képest – igen érzékeny a földrengésekre és 
ugyanakkor igen veszélyeztetett is e tekintetben, valamint magas szintű műszaki 
szakértelemmel rendelkezik e területen, az EU azonban Japánhoz, az Egyesült 
Államokhoz, sőt Kínához képest sokkal kevesebb beruházást eszközöl mind az új 
technológiákra irányuló K+F-be, mind pedig a polgári védelemre abból a célból, hogy 
megóvja magát e jelenségtől,

I. mivel nagyon fontos fenntartani és növelni az EU szeizmikus szakértelmét, és – ha a 
problémát megfelelően kezelik – ez a szakértelem sikeres és exportálható árucikké válhat, 
a szeizmikus régiók pedig szabadtéri laboratóriumokká válhatnak, ezzel tőkét kovácsolva 
e hátrányból,

J. mivel azok a regionális és helyi szereplők, akik közvetlenül szembesülnek a földrengések
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jelenségével, a kutatói közösség, a mérnökök és a társadalom óriási szegmensei aggódnak 
és nincsenek megelégedve a Közösség által a szeizmikus aktivitás elleni védelem 
tekintetében megtett, korlátozott intézkedéssel, valamint az e problémával szembeni 
érzéketlenségével,

Intézkedések: megelőzés, válaszlépések és a károk orvoslása

1. felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul dolgozza ki a földrengések által okozott 
veszélyek értékeléséről, valamint a földrengések megelőzéséről, kezeléséről és a 
földrengések által okozott károk kezelésére és orvoslására irányuló intézkedésekről szóló 
közleményt;

2. azon a véleményen van, hogy a Bizottságnak ki kell dolgoznia az EU által a 
földrengésekkel okozott nagyobb csapások esetén megteendő együttes fellépésre 
vonatkozó olyan műszaki protokollt, amely külön összpontosít a kritikus közlekedési, 
energetikai távközlési és egészségügyi infrastruktúrákra, valamint arra a szerepre, amelyet 
a különféle nemzeti, regionális és helyi hatóságok játszhatnak;

3. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a polgári védelem felülvizsgált jogi
keretének véglegesítésekor és végrehajtásakor kellő mértékben vegyék figyelembe a 
földrengéseket;

4. hangsúlyozza a nyilvánosság tájékoztatására és felvilágosítására irányuló kampányok
szükségességét az egész EU-ban;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa a képzésre és a földrengések kezeléséhez szükséges 
különleges készségek tekintetében a legjobb szakmai gyakorlatok cseréjére irányuló
különös európai programokat, valamint felhívja a tagállamokat, hogy használják az 
Európai Szociális Alapot ugyanerre a célra;

6. felhívja a tagállamokat, hogy a 7. kutatási és technológiafejlesztési keretprogram szerinti 
intézkedésekkel összefüggésben gyorsítsák fel a kutatást a károk megelőzése és a 
csapások hatása léptékének minimálisra csökkentése érdekében, továbbá felhívja a 
Bizottságot, hogy segítsen kialakítani a földrengésekre irányuló különös európai kutatási 
menetrendet;

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra különösen az EU sok 
régiója számára lényeges történelmi, kulturális, idegenforgalmi és – ennek folytán –
gazdasági jelentősséggel bíró régi épületek és műemlékek, a polgári védelem 
szempontjából stratégiai fontosságú középületek, továbbá más kritikus infrastruktúrák
korszerűsítésének és karbantartásának kérdését;

8. felhívja az európai és tagállami szinten illetékes hatóságokat, hogy vizsgálják meg, vajon
ki kell-e terjeszteni az Eurocode 8 szabvány végrehajtási hatályát a régi és az új épületekre 
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is;

Finanszírozás

9. azon a véleményen van, hogy az infrastruktúráknak az EU Strukturális Alapjai szerinti 
jövőbeli finanszírozását az összes szükséges szeizmikus védelmi intézkedés elfogadásától 
kell függővé tenni;

10. az együttdöntési eljárás részeként felhívja a Tanácsot, hogy haladéktalanul határozzon a 
Szolidaritási Alapról szóló új rendeletről, szem előtt tartva azt, hogy az Európai Parlament
már 2006 májusában kifejtette véleményét a határidőkről és a támogatható 
intézkedésekről annak érdekében, hogy lehetővé váljon számára a – többek között a 
földrengések által okozott – károk hatékony, rugalmas és időben történő kezelése;

11. rámutat annak szükségességére, hogy más meglévő forrásokat – mint például a regionális 
állami támogatásokat és az EBB-kölcsönöket – is be kell vonni a földrengések által 
okozott károk megelőzése és orvoslása, valamint a vonatkozó garanciák előmozdítása 
céljából 

Koordináció

12. felhívást intéz a közösségi, nemzeti, regionális és helyi szereplők intézkedéseinek a fent 
említett Barnier-jelentés szellemében történő koordinálására irányuló mechanizmusokért 
és sürget minden egyes tagállamot, hogy hozzon létre egységes polgári védelmi szervet e 
koordináció elvégzésére;

13. megismétli támogatását az európai polgári védelmi erő létrehozásához és felhívja a
Bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban nyújtson be javaslatot;

14. hangsúlyozza a szomszédos harmadik országokkal folytatott együttműködés fontosságát,
az együttműködésnek azokra a harmadik országokra való kiterjesztésével, amelyek a 
földrengések miatt óriási veszélynek vannak kitéve, különösen pedig azokra, amelyek 
műszaki szakértelmet fejlesztettek ki ezen a területen;

15. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a különféle EU-s politikákkal (környezet-, kohéziós
politika, kutatás stb.) által a természeti csapások kezelése vonatkozásában támogatott, 
valamennyi meglévő megelőző, kezelési és polgári védelmi eszközt, valamint hogy az 
egyszerűsítés és a javított koordináció érdekében tegyen javaslatot egy központosított 
megelőzési és kezelési eszközre;

o

o    o

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Régiók Bizottságának.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A földrengés az egyik leghalálosabb és legpusztítóbb természeti csapás, amely világszerte 
rengeteg életet követel és óriási vagyoni kárt okoz. Becslések szerint a XX. században a
földrengések 1,5 millió emberáldozatot szedtek világszerte és csupán az elmúlt 25 évben 75 
milliárd euróba kerültek.

A hiedelemmel ellentétben az EU-ban is gyakorta előfordulnak nagyobb földrengések. A 
földrengések sok országot és régiót – különösen Dél-Európában és a Földközi-tenger vidékén 
– veszélyeztetnek jelentősen. Ezen túlmenően az EU határainál lévő legtöbb ország – azaz a 
tagjelölt országok, az európai szomszédsági politika hatálya alá tartozó országok és az 
európai–mediterrán partnerség hatálya alá tartozó országok tapasztalnak magas szintű 
szeizmikus tevékenységet. Szemléltetésként: a XX. században 128 000 ember halt meg 
Olaszországban, 99 000 Törökországban, 78 000 a volt Szovjetunióban, 6 600 
Görögországban, 2 600 Romániában és 5 300 Algériában.

A földrengések egyértelműen igen súlyos rövid- és hosszú távú hatással járnak a régiók
gazdasági és társadalmi életére. Hátrányos következményeik kihatnak az infrastruktúrára, a 
foglalkoztatásra, a természeti és kulturális örökségre, a környezetre és az idegenforgalomra. 
Más szóval: a földrengések általános negatív hatással járnak a régiók gazdasági és társadalmi
kohéziójára.

Miközben azonban a földrengések erőteljesen sújtották a különböző európai régiók 
gazdaságait és társadalmait, ezek nem részesültek semmiféle támogatásban az EU részéről. A
földrengés sújtotta területek regionális és helyi hatóságai és a társadalom igen nagy 
szegmensei veszik fájóan tudomásul az EU által a szeizmikus aktivitás elleni védelem 
vonatkozásában tett intézkedések igencsak korlátozott jellegét, valamint az e problémával 
szembeni érzéketlenségét. Sokat árul el az, hogy a Szolidaritási Alapot mindössze egy 
alkalommal használták fel a földrengések áldozatainak kárai megtérítésére, ami igen erős 
ellentétben áll azzal, ami más természeti csapások (például árvizek és tüzek) esetében 
tapasztalható.

Az előadó ennélfogva úgy véli, hogy szabályozási és pénzügyi intézkedéscsomagra van 
szükség a földrengések által okozott károk megelőzésére, kezelésére és orvoslására irányuló 
intézkedések megerősítése, valamint a földrengésekkel foglalkozó és a lakossági 
tájékoztatásokat nyújtó hatóságok közötti koordináció javítása érdekében.

A. Sikeres földrengéskezelés a földrengéskárok megelőzésére, a válaszlépésekre és a 
kártérítésre irányuló intézkedéseken keresztül 

Egy természeti csapás sikeres kezelése elsősorban az összes szerepet játszó veszély, továbbá a 
káros hatások megelőzésére, az azokkal szembeni védelem kezelésére és azok csökkentésére 
irányuló, valamennyi lehetséges intézkedés helyes értékelésétől függ. Az egyes természeti 
veszélyekre és egyedi jellemzőikre irányuló egységes stratégia hiányában a csapások 
utóhatásaiként tett intézkedések viszonylag hatástalanok lesznek, azokat nem fogják 
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elégségesen megérteni az azokkal foglalkozó szervek és az érintett lakosság. Emiatt az előadó
legfőbb követelése, hogy a Bizottság azonnal dolgozzon ki a földrengések által jelentkező 
veszélyeket értékelő és az ezek kezeléséhez szükséges intézkedéseket javasló közleményt, 
amint azt legutóbb például az árvizek esetében tette.

Ezen túlmenően:

Megelőző intézkedések:

1. Az egyik létfontosságú megelőző intézkedés (a szeizmikus aktivitással érintett országok –
például Japán – példája alapján) EU-szerte a nyilvánosság felvilágosítására és tájékoztatására 
irányuló kampányok elindítása. Egy földrengés utóhatásai hatékony kezelésének, valamint 
káros hatásai csökkentésének sikere nagymértékben múlik a pánik megelőzésén, valamint a 
lakosság megfelelő reagálásának biztosításán. E lakossági tájékoztató kampányok nem 
szorítkozhatnak az erősen földrengésveszélyes régiókban élő polgárokra, hanem azoknak 
valamennyi európai polgárra ki kell terjedniük. Mivel az EU egyik legfőbb létalapja a polgári 
mobilitás növelése, igen valószínű, hogy életünk során valamennyien fogunk földrengést 
tapasztalni.

2. Biztosítani kell a tagállamok illetékes műszaki szervei – beleértve a regionális és helyi 
szintű szervek –, valamint a földrengésekkel foglalkozó szakemberek oktatását és képzését. 
Kívánatos ennélfogva, hogy az Európai Szociális Alap támogatásával tegyenek folyamatos 
erőfeszítéseket a helyes gyakorlatok terjesztésére és cseréjére.

3. A földrengés olyan természeti jelenség, amelynek megelőzése érdekében még semmit sem 
tehetünk. A technológia segítségével azonban képesek vagyunk a kárt megelőzni, illetve 
mértékét korlátozni. E célból jelentős beruházásokat kell eszközölni az új technológia
kutatásába és fejlesztésébe. A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó 7. kutatási 
keretprogram már rendelkezik a földrengésekkel kapcsolatban végzett közös kutatási 
tevékenységek finanszírozásáról. Az előadó azon a véleményen van, hogy a tagállamoknak a 
maguk részéről is hozzá kell járulniuk pénzeszközökkel e kutatáshoz annak érdekében, hogy 
az intézkedések egyesítése révén többszörös hatást érjenek el. E természeti jelenségnek persze 
pozitív hatása is van: ha megfelelően kezelik és támogatást nyújtanak, az e területen szerzett 
szakértelem exportálható árucikké válhat, és még a gazdasági versenyképességet és a 
foglalkoztatást is fokozhatja. Az előadó felhívja a Bizottságot, hogy segítsen a földrengésekre 
vonatkozó, európai stratégiai kutatási menetrend kialakításában, a szeizmikus területek –
szabadtéri laboratóriumokként – bevonásával lehetségessé válhat e természeti hátrányból tőke 
kovácsolása is.

4. A szeizmikus értékelésnek és – adott esetben – az épületek és a stratégiai jelentőségű 
infrastruktúra korszerűsítésének a tudományos szakértők szerint elsődleges megelőző 
intézkedéseknek kell lenniük az EU-ban. A tagállamoknak és a Bizottságnak ennélfogva 
értékeléseket kell kezdeményezniük a földrajzi övezetekben – legelőször a közepes vagy erős
szeizmikus aktivitást mutató övezetekben – azzal a céllal, hogy az épületeket sorolják be egy 
egységes prioritáslista alapján. „Épületek és stratégiai jelentőségű infrastruktúra” alatt az 
előadó alapvetően a polgári védelem és a társadalom számára létfontosságú épületeket és 
infrastruktúrát – például a kórházakat, erőműveket, energiatermelő üzemeket és hálózatokat, 
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hidakat, távközlési hálózatokat, iskolákat és más középületeket – érti. Ezen túlmenően a sok 
európai régió számára lényeges történelmi, kulturális, és idegenforgalmi – valamint ennek 
folytán – gazdasági jelentőséggel bíró épületeknek és emlékműveknek hasonló védelmet kell 
biztosítani. Meg kell vizsgálnunk, hogy európai, nemzeti regionális és helyi szinten miként 
lehet hozzájárulni a fentiek vonatkozásában a szeizmikus aktivitással szembeni védelmi 
intézkedések állandó fokozásához. Az előadó különösen azt szeretné hangsúlyozni, hogy meg 
kell vizsgálni a (szeizmikus aktivitás elleni építésre vonatkozó szabványokkal kapcsolatos) 
Eurocode 8 szabvány végrehajtása kiterjesztésének lehetőségét, hogy az – az újak mellett –
kiterjedjen azokra a régi építményekre is, amelyekre vonatkozóan különös elkötelezettség áll 
fenn.

Válaszintézkedések

1. Az Európai Uniónak hamarosan lesz javított közösségi polgári védelmi mechanizmusa. Az
előadó felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy e mechanizmus végrehajtásakor 
összpontosítsanak különösen a földrengésekre. Felhív továbbá, hogy komolyan vegyék 
figyelembe a földrengéseket valamennyi vonatkozó közösségi eszközben. Meg kell vizsgálni 
például azt, hogy az EU Megfigyelési és tájékoztatási központja elégségesen terjed-e ki a 
földrengésekre, valamint hogy további támogatásra van-e szükség a korai előrejelző eszközök 
támogatása céljából.

2. El kell fogadni az Unió együttes fellépésére vonatkozó technikai protokollt a 
földrengésekkel okozott nagyobb csapások kezelése érdekében, kiemelve a különféle nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok esetleges szerepét, valamint iránymutatást nyújtva a kritikus 
infrastruktúrák hatékony védelmének biztosítására. Amire egy katasztrófa után talán a 
legsürgősebben szükség van, az az, hogy intézkedéseket tegyenek a távközlési infrastruktúra, 
energiahálózatok, kórházak, hidak, kikötők, repülőterek stb. hozzáférhetőségének 
biztosítására. Ennélfogva sürgősen el kell előre készíteni az összes valószínű földrengési 
forgatókönyvet és értékelni azok várt hatását.

Kártérítési intézkedések

Az elkerülhetetlen kár orvoslására irányuló hatékony és gyors intézkedések kulcsfontosságúak
annak meghatározásában, hogy valamely régió milyen gyorsan vagy lassan fog talpra állni 
egy földrengésből. Ez különösen vonatkozik a hátrányos helyzetű régiókra, mint például a 
konvergencia célkitűzések alá tartozó régiókra, az alacsony népsűrűségű vagy csökkenő 
népességű régiókra, a hegyvidéki, szigeti, határ menti, külső és peremrégiókra. Az ilyen 
régiókban előforduló földrengés – e régiók különös jellemzői miatt – erőszakkal 
félbeszakíthatja fejlődésüket vagy még a korábbinál is hátrányosabb helyzetbe hozhatja 
ezeket.

Ennek eredményeként kritikus az a sebesség, amellyel a tagállamok a földrengésekkel okozott 
kárt kezelik és az a szolidaritás, amelyet a Közösség az érintett területekkel szemben tanúsít 
(lásd az alábbi B. pontot).

B. Finanszírozás
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1. Az új polgári védelmi pénzügyi eszköz végrehajtási keretében (lásd fent) kulcsfontosságú, 
hogy megfelelően vegyék figyelembe a földrengéseket.

2. Az előadó azon a véleményen van, hogy a kohéziós politikának a jövőben komolyan 
figyelembe kell vennie a földrengések által okozott károkat. Javasolja, hogy előre határozzák 
meg az infrastrukturális projektek kohéziós politikán keresztüli jövőbeli finanszírozását 
valamennyi szükséges és nemzetközileg elismert, a szeizmikus aktivitással szembeni 
védekezési szabály betartásával.

3. Úgy tűnik, hogy a Tanács indokolatlanul késleltette a Szolidaritási Alap kiigazításait. Ezt a 
helyzetet haladéktalanul orvosolnia kell annak biztosítása érdekében, hogy ez az eszköz képes 
lesz a jövőben hatékonyan, rugalmasan és gyorsan kezelni a természeti csapások által – a
földrengéseket is beleértve – okozott károkat. A – különösen a határidők és a finanszírozható 
intézkedések tekintetében meglévő – rugalmasság hiánya azt jelentette, hogy a földrengések 
áldozatainak igényeit alapvetően hagyják figyelmen kívül (a fentiekben kifejtetteknek 
megfelelően: ezt az Alapot csak egyszer használták földrengésekre).

4. A Bizottságnak az azonnali segélyen túl a finanszírozás egyéb formáit – például regionális 
állami támogatásokat vagy az Európai Beruházási Bank kölcsöneit – is elő kell mozdítania. 
Csak így lesz lehetséges a földrengések összetett jelenségének átfogó kezelésére irányuló
források megfelelő szintjének biztosítása.

C. Koordináció

1. Az általános tapasztalat azt mutatja, hogy a természeti csapások kezelésének legnagyobb 
hiányosságai a közösségi, nemzeti regionális és helyi szinten ezzel foglalkozó szervek 
(tűzoltó szolgálatok, sürgősségi orvosi egységek, rendőrség, hegyi mentőcsapatok és tengeri 
mentő és bányászmentő szolgálatok) koordinációjában, együttműködésében és 
rugalmasságában rejlenek. A korábbi biztos, Michel Barnier által 2006 májusában tett 
javaslatok radikálisak, de az európai egymás mellett élésből eredő, EU-s szolidaritás 
hozzáadott értékének alapvető elvén alapulnak.

Az előadó kívánatosnak és ugyanakkor megvalósíthatónak tartja, hogy minden egyes tagállam 
– vagy bizonyos esetekben régió – fejlessze és tökéletesítse felszereléseit és műszaki 
ismereteit egy adott területen, amelyet „kölcsönadna” egy másik olyan tagállamnak vagy 
régiónak, amelynek arra szüksége van. Összpontosítsuk erőfeszítéseinket arra, hogy jobb 
eredményeket érjünk el kevesebb forrással.

Az együttműködés szellemében az előadó arra sürgeti a tagállamokat, hogy a koordináció 
elősegítése céljából hozzanak létre központi polgári védelmi szolgálatokat és nyíltan 
támogatja egy európai polgári védelmi erő létrehozását, továbbá felhívja a Bizottságot egy 
erre irányuló jogalkotási javaslat benyújtására.

2. A földrengések hatékony kezeléséhez nem elegendő, ha a koordináció kizárólag európai 
szinten valósul meg. A harmadik országokkal folytatott együttműködésre is szükség van, 
különösen a szeizmikus aktivitással érintett szomszédos országok vonatkozásában. Az 
együttműködés különböző szinteken történhet: először meg kell történnie a technológia
átadásának és a legjobb gyakorlatok cseréjének a megfelelő szakértelmet kidolgozó 



PR\677961HU.doc 11/11 PE 392.190v01-00

Külső fordítás

HU

országokkal . Másodsorban pedig – a földrengésekre történő hatékonyabb válaszlépéek 
céljával – létre kell jönnie a műszaki együttműködésnek.

3. Végül a különféle EU-s politikákkal (környezeti, kohéziós politika, kutatás stb.) támogatott, 
a természeti csapások tekintetében meglévő többszörös megelőző, kezelési és polgári védelmi
intézkedések létezésére figyelemmel az előadó azon a véleményen van, hogy a Bizottságnak 
valamennyi meglévő eszközt egybe kellene fognia. Feltéve, hogy az értékelés arra a 
következtetésre jut, hogy erre szükség van, az előadó a jogszabályok egyszerűsítése és a 
javított koordináció érdekében azt javasolja, hogy fontolóra kell venni a természeti csapások –
többek között a földrengések – megelőzésére és kezelésére vonatkozó központosított eszköz 
létrehozását.


