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A Szolidaritási Alappal, amelyet a 2002. nyári drámai áradások miatt hoztak létre, az
Európai Unió olyan pénzügyi eszközt kívánt maga számára elérhetővé tenni, amely
utat nyit a kivételes katasztrófákat elszenvedő tagállamokkal és a tagjelölt
országokkal való pénzügyi szolidaritás előtt.

A Szolidaritási Alap Szászországban (Németország) –
Gyors és a helyzethez igazodó reagálás a 2002. augusztusi áradásra
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A 2002. augusztusi áradásoktól különösen sokat szenvedett Szászországban a helyzet
gyors normalizálása jól szemlélteti az Európai Unió Szolidaritási Alapjának
célkitűzését: a műszaki és szociális infrastruktúra helyreállításának megkönnyítését,
a katasztrófát követő lehető legrövidebb időn belül.

Tanúbizonyság: Cseh Köztársaság
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Az EUSZA működés közben: Málta,
Ausztria, Franciaország, Spanyolország
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Tanúbizonyság: Portugália
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Jelentés: Franciaország – Gard megmentése
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A kétszer is árvíz sújtotta Gard tartomány azért részesült támogatásban az Európai
Unió Szolidaritási Alapjából, hogy helyreállítsa a legsúlyosabb károkat, az
infrastruktúrát és az egészségügyi, illetve szociális és oktatási szolgáltatást, valamint
hogy a kockázat megelőzésével jobban védje területét. Ez összesen 115 akciót jelent,
amelyek a rövid határidők tartása érdekében egyesítették az igazgatás erőforrásait.
Látogasson el az EUSZA úttörőihez!

Tanúbizonyság: Olaszország
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A kockázatmegelőzés mint a 2007 és 2013 közötti
strukturális alapok egyik prioritása

19

A kockázatok globális és integrált megközelítése az Európai Unió szintjén

Az Interreg működés közben: Hollandia, Atlanti térség,
Északi-tenger, Alpok
Fényképek (oldalszám): CEDRE (1, 21), a projektek kezdeményezõi (3, 4, 17), Préfecture de ProvenceAlpes-Côte d’Azur (6, 13), European Space Agency (5), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (7),
AEIDL (7, 16), Ministerstvo ﬁ nancí (7, 12) Dipartimento della protezione civile (8, 18), Sächsische
Staatskanzlei (10), Malta’s Planning & Priorities Co-ordination Division (13), Österreichiches
Bundesministerium für Inneres (13), Parque Nacional marítimo-terrestre de las islas atlánticas de
Galicia (13), Câmara Municipal de Monchique (14), Institution Maintenon (15), RijkswaterstaatDirectie Oost Nederland (19), Bulgarian Ministry of Energy and Energy Resources (20), IRMA (21),
Interreg IIIB North Sea Programme Secretariat (21), Università degli Studi di Trieste (21).
Borító: A Prestige olajszennyezésének megszüntetése
Felelős szerkesztő: Th ierry Daman, Európai Bizottság, Regionális Politikai Főigazgatóság
Ez a magazin nyomtatásban angol és francia nyelven jelenik meg, újrahasznosított papíron.
A tematikus dosszié az Európai Unió 19 nyelvén érhető el az alábbi címen:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm.
A kiadvány szövege jogilag nem kötelező érvényű.
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