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B6-0000/2008

az Európai Parlament állásfoglalása az Unió katasztrófaelhárítási képességének 
megerősítéséről

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EU-Szerződés 174. cikkére,

– tekintettel a Bizottság közleményére az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az Unió 
katasztrófa-elhárítási képességének megerősítéséről (COM(2008) 130 végleges),

– tekintettel az „Az európai polgári védelmi erő: Europe Aid” című Barnier-jelentésre,

– tekintettel az Európai Tanács 2006. június 15–16-i brüsszeli ülése elnökségi 
következtetéseinek az Unió szükséghelyzetekre, válságokra és katasztrófákra való 
reagálási képességére vonatkozó 12. pontjára,  

– tekintettel általában a korai előrejelző rendszerek és konkrétan az Atlanti-óceán 
északkeleti térségében és a mediterrán térségben korai szökőár-előrejelző rendszer 
kidolgozásáról és felállításáról szóló, 2007. decemberi tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az Európai Unión belüli és azon kívüli természeti és ember által okozott 
katasztrófákról szóló korábbi állásfoglalásaira, amelyekben felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy törekedjenek a természeti katasztrófák esetén alkalmazandó polgári 
védelmi intézkedésekkel kapcsolatos szorosabb együttműködésre a katasztrófák 
megelőzése, illetve pusztító hatásuk lehető legkisebbre csökkentése érdekében konkrétan 
további polgári védelmi erőforrások rendelkezésre bocsátásával,

– tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel a jelentős emberi, gazdasági és környezeti károkat okozó természeti és ember által 
okozott katasztrófák száma egyre nő, ami nemcsak az uniós szintű reakciós képesség, 
hanem a megelőzés és helyreállítás megerősítését is szükségessé teszi,

B. mivel az egyre gyakoribb szélsőségesen száraz nyári időjárás miatt az erdőtüzek és 
aszályok mind súlyosabbá válnak, és mivel a korábbi évek és a közelmúlt tapasztalatai 
felhívták a figyelmet arra, hogy meg kell erősíteni a Közösség polgári védelmének az 
erdőtüzekre és egyéb futótüzekre vonatkozó megelőzési, készültségi és reagálási 
képességét,

C. mivel Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás Európában című zöld könyv 
hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás következtében egyre gyakoribbak lesznek a 
szélsőséges időjárási események Európában, ami az emberi, az infrastrukturális és a 
környezeti károk kockázatának fokozódásához vezet majd,

D. mivel az EU katasztrófakezelési képességének megerősítése a nemzeti, európai és 
nemzetközi szintű katasztrófamegelőzést, –kezelést, –készültséget és –helyreállítást 
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magában foglaló megközelítést teszi szükségessé,

E. mivel a katasztrófák valamennyi – a megelőzéstől a helyreállításig tartó – szakasza 
tekintetében a Tanács, a Bizottság és a tagállamok közötti szorosabb együttműködésre van 
szükség az Európai Parlament folyamatos bevonása mellett,

F. mivel a mostani katasztrófák gyakran határokon átnyúló jellegűek, valamint többoldalú és 
összehangolt válaszlépéseket tesznek szükségessé,

G. mivel a közös riasztójelzések és protokollok hiánya szintén aggodalomra ad okot, a 
polgárok európai és harmadik országbeli egyre növekvő mobilitását figyelembe véve,

1. üdvözli a Bizottságnak az Unió katasztrófa-elhárítási képességének megerősítéséről szóló 
közleményét, valamint az uniós katasztrófaelhárítás nagyobb koherenciájára, 
hatékonyságára és láthatóságára irányuló átfogó célkitűzést,

2. úgy véli, hogy az Unió katasztrófa-elhárítási képességének megerősítése kiemelt 
prioritású politika az Európai Unió számára, valamint hogy e célkitűzés elérése érdekében 
valamennyi eszközt mozgósítani kell;

3. hangsúlyozza, hogy a katasztrófa-forgatókönyveket, a szükséges és rendelkezésre álló 
kapacitásokat és az azonosított hiányosságok pótlására irányuló különböző lehetőségek 
hatásait tartalmazó tudásbázis kialakítását célzó, Bizottság által tervezett munka nem 
használható fel az emberek, vagyontárgyak és a környezet katasztrófák elleni védelmére 
irányuló fontos javaslatok elhalasztására;

4. hangsúlyozza, hogy a Bizottság megközelítésének ki kell terjednie a katasztrófák 
valamennyi szakaszára, a megelőzéstől a helyreállításig, valamint a természeti és az ember 
okozta katasztrófákra az EU-n belül és a harmadik országokban, továbbá hogy további 
munkára van szükség a Bizottság közleményében szereplő területeken;

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szélsőséges eseményekre történő 
felkészülés érdekében ne csak a kockázatalapú megközelítéseket vegyék figyelembe, 
hanem a megfelelő tervezés és kockázatcsökkentő intézkedések kellő időben történő 
meghozatala révén uniós politika szintjén foglalkozzanak a sebezhetőség csökkentésének 
különböző módjaival is;

6. felhívja a Bizottságot, hogy legkésőbb 2008 végéig sürgősséggel nyújtson be javaslatokat 
az Unión belüli katasztrófamegelőzés tekintetében és terjesszen elő uniós stratégiát a 
katasztrófakockázatok fejlődő országokban történő csökkentésére;

7. sajnálattal veszi tudomásul, hogy Michel Barnier korábbi európai biztosnak az európai 
polgári védelmi erő létrehozására tett javaslata továbbra is csak papíron létezik, és felhívja 
a figyelmet e tekintetben a gyorsreagálású képességek tagállami polgári védelmi modulok 
alapján történő kidolgozásának szükségességére az Európai Tanács 2006. június 15–16-i 
ülése által adott megbízatásnak megfelelően, és felhívja a Bizottságot, hogy e célból 
dolgozzon ki konkrét javaslatot;

8. sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogilag kötelező érvényű jogszabálycsomagot 
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(pl. keretirányelvet), amelynek célja a katasztrófamegelőzéssel és –elhárítással 
kapcsolatos jelenlegi uniós szabályozás, politikák és programok hiányosságainak pótlása; 

9. javasolja, hogy egy ilyen átfogó keret a megelőzés tekintetében három pillérre épüljön, 
amelynek célja a megelőzés megerősítése a jelenlegi uniós mechanizmusokban és 
tagállami megközelítésekben, egy új keretmegközelítés kidolgozása a 
katasztrófamegelőzés területén, valamint a megelőzéssel kapcsolatos ismeretek és 
technológiák továbbfejlesztése uniós kutatások és fejlesztési programok révén;

10. javasolja, hogy az átfogó uniós reagálási kapacitás megerősítésére irányuló javaslatok 
tartalmazzák olyan kulcsfontosságú erőforrások létrehozását, amelyek európai polgári 
védelmi műveletekben bármikor garantáltan felhasználhatók. Ennek elsősorban nemzeti 
kapacitásokon kell alapulnia és szükség esetén más felekkel kötött megállapodások is 
tartalmaznia kell;

11. felhívja a Bizottságot, hogy a lehető legnagyobb mértékben használja ki az erdőtüzekről 
és a gyorsreagálású képességekre vonatkozó előkészítő intézkedésekről szóló 2008-as 
kísérleti projekt lehetőségeit a tagállamokkal és egyéb felekkel folytatott műveleti 
lehetőségek kipróbálása érdekében, amelyek révén a reagálási képességek mindenkor 
rendelkezésre állnak az európai polgári védelmi műveletek számára, és úgy véli, hogy 
mindez fontos tapasztalatot jelent majd a jövőbeli jogalkotási javaslatokhoz;

12. úgy véli, hogy a megelőzésnek és a katasztrófakockázatok csökkentésének a strukturális 
alapokba és a kohéziós programokba történő szükséges integrációja érdekében a jelenlegi 
iránymutatások megerősítésére, és újabbak kidolgozására van szükség;

13. hangsúlyozza, hogy a Megfigyelési és Tájékoztatási Központ (MIC) szükséges emberi és 
anyagi forrásokkal történő sürgető megerősítésére van szükség annak érdekében, hogy 
képes legyen aktívan támogatni a tagállamok által a mechanizmus keretében indított 
műveleteket;

14. sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a fenntartható európai katasztrófareagálási 
képzési hálózat létrehozásával kapcsolatos lehetőségek széles körét, és a lehető 
leghamarabb nyújtson be javaslatot e struktúrára vonatkozóan;

15. felhívja a Bizottságot, hogy szavatolja az egységes európai segélyhívó szám (112) 
hatékony működését;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak és a 
tagállamok parlamentjeinek.
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