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ADATPONT

Miért fektet be az EU 
a kockázatmegelőzésbe?

Az uniós kohéziós politika a polgárok millióit 
védi az erdőtüzek megelőzésébe, az árvízvédelmi 
kockázatkezelésbe és egyéb katasztrófákkal 
szembeni ellenálló képességbe történő 
beruházással.

Az Európai Unió számos kockázattal szembesül, ide-
értve az árvizeket és a szélsőséges időjárási ese-
ményeket, amelyek nagyon gyakran nem állnak meg 

a nemzeti határoknál, valamint romlanak az éghajlatvál-
tozás hatására. Dél- és Közép-Európában gyakoribbak a 
hőhullámok, az erdőtüzek és az aszályok, míg Észak- és 
Északkelet-Európa súlyosabb esőzésekkel és árvizekkel 
küzd. Ezenkívül az EU kilenc legkülső régiója különleges 
kihívásokkal néz szembe az éghajlatváltozásnak való jelen-
tős kitettségük miatt (pl. aszály, árvizek, hurrikánok és 
pandémiák). 

A természeti katasztrófák csak 2018-ban több mint 100 ember 
életét oltották ki. A gazdasági költség is hatalmas: 2016-ban 
Európában közel 10 milliárd EUR összegű károkat jegyeztek fel. 
A kockázatmegelőzésbe történő beruházás létfontosságú a 
további társadalmi-gazdasági fejlődés kapacitásának megőr-
zése érdekében. Ezenkívül hatékonyabb, mint a tétlenség árának 
megfizetése: minden egyes, a megelőzésbe fektetett euró négy 
vagy több eurót takarít meg a reagáláskor. 

Mivel a katasztrófák hatásaival elsőként a helyi és a regio-
nális hatóságok szembesülnek, az uniós kohéziós politika 
kulcsfontosságú a katasztrófakockázat-kezelés terén. 

A 2014–2020-as időszak finanszírozási 
prioritásai

Mivel az uniós költségvetés közel 8 milliárd EUR-t fordít az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra, a kockázatmeg-
előzésre és a kockázatkezelésre, a kohéziós politika az egyik 
legfontosabb finanszírozási forrás ezen a területen, és 
jelentősen hozzájárul a Bizottság kezdeményezéséhez. 

A nemzeti társfinanszírozással történő kiegészítés a teljes 
beruházás összköltségét majdnem 10 milliárd EUR-ra emeli. 

A tagállamok többsége és számos Interreg program prioritásként 
jelölte meg a kockázatmegelőzést a 2014–2020-as finanszíro-
zási időszakra vonatkozóan. Ezenkívül a kockázatmegelőzés, a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség és az éghajlatvál-
tozáshoz való alkalmazkodás a kohéziós politika egyéb finanszí-
rozási prioritásaiba integrálódnak, mint például az innovációba, 
az energiahatékonyságba és a vízgazdálkodásba.

A prioritások széles körén belül egy sor konkrét intéz-
kedést előnyben részesítenek.

Az alapok elsődlegesen a legkedvezőtlenebb következmények-
kel járó katasztrófák megelőzésére összpontosítanak, többek 
között a következőkre:
k  a katasztrófakockázat-kezeléssel kapcsolatos ismeretek 

javítására irányuló intézkedések: árvízvédelmi tervek, 
IKT-eszközök, korai előrejelző rendszerek, modellezés, 
radarok, videokamerás megfigyelés stb.;

k  megelőzési stratégiák, cselekvési tervek és iránymutatások 
előkészítése és végrehajtása, ideértve a helyi szintet is;

k  figyelemfelhívó kampányok és képzések (pl. a földrengés-
biztos építési készségekkel kapcsolatban);

k  épületek és hálózatok katasztrófabiztossá tétele (pl. föld-
rengésnek ellenálló iskolák);

k  árvíz-megelőzési infrastruktúra: töltések, támfalak, eső-
vízgyűjtők, vízmedencék stb.;

k  föld-, erdő- és folyógazdálkodás a folyók vízhozama és a 
víztározás során fellépő kockázatok megelőzése, a lejtők 
instabilitásának javítása, az erdei éghető biomassza eltá-
volítása, a tengerpart védelme, a talajfedés csökkentése 
stb. érdekében;

k  a kockázatmegelőzés ökoszisztéma-alapú megközelítése: 
árterek, erdőtelepítés, zöld infrastruktúra a víztározáshoz 
vagy a csurgalék kezeléséhez, zöld városi terek stb.

Bizonyos tagállamok a felkészültségbe is beruháznak, bizto-
sítva az elegendő képességet katasztrófák esetére. Különösen 
a következő téren történnek beruházások: 



37

PANORAMA / 2019. nyár / 69. szám

Van olyan téma, amelyről szívesen olvasna többet a jövőbeli Panorama ADATPONT rovatában?

Szeretné, ha egy konkrét adatkészletet tennénk közzé az esb-alapok nyílt hozzáférésű 
adatplatformján?

Amennyiben igen, írjon nekünk: REGIO-EVAL@ec.europa.eu

Kövesse a vitát a Twitteren #ESIFOpendata 

vagy iratkozzon fel a hírlevelünkre: http://ec.europa.eu/newsroom/index.cfm?service_id=788 

k  infrastruktúra a polgári védelmi egységek számára: integ-
rált mentési állomások, koordinációs központok stb.;

k  járművek és felszerelések: mentési járművek, tűzoltóautók, 
jégtörők, helikopterek, repülőgépek, ideiglenes sürgősségi 
szálláshelyek stb.;

k képzés.

Ezenkívül néhány tagállam a katasztrófák kedvezőtlen követ-
kezményeinek kezelésére irányuló helyreállítási intézkedé-
seket is támogatja. Ilyenek például a következők:
k erdőtüzek utáni újraerdősítés;
k tengerpartok és ökoszisztémák újjáépítése;
k árvíz utáni zónák kiépítése;
k  védelmi infrastruktúra és rekonstrukció a hurrikánok után 

a legkülső régiókban.

Mint korábban is elhangzott, a katasztrófakockázat-kezelés 
nem elszigetelt tevékenység a kohéziós politikán belül, 
hanem egyéb támogatási területekhez, illetve nemzeti és 
helyi tevékenységekhez kapcsolódik, mint például a város-
tervezés. A kockázatmegelőzés (és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás) horizontális kezelését a fenntartható 
fejlődés alapelvének előmozdítása is megerősíti, amely 

növelte az ökoszisztéma-alapú megközelítések és a zöld 
infrastruktúra használatát ezen a területen. 

A kohéziós politika által nyújtott támogatást egyéb uniós eszközök 
egészítik ki, mint például az uniós polgári védelmi mechanizmus, 
az EU Szolidaritási Alapja, a Horizont 2020 és a LIFE program.

A gyakorlatban a következő projekt mutatja be a finanszírozott 
intézkedések egy részét. Az árvízvédelembe történő befekte-
tésekre rendkívül nagy figyelem irányul. Számos példát hozhat-
nánk, például Nyugat-Attikát (Görögország), amely súlyos 
problémákkal küzd. A Kohéziós Alap az Eschatia folyó mentén 
kiépített, 80 millió EUR értékű árvízvédelmi projektet finanszíro-
zott, amely 134 000 helyi lakost és ezek házait mentette meg 
az árvíztől Athén külvárosaiban. Ezenkívül 700 munkahelyet is 
létrehozott, és elősegítette a városi rehabilitációt egy alacsony 
bevétellel rendelkező területen. Az új árvízvédelmi struktúrák 
építése megállította az árvizet, és lehetővé teszi további területek 
jövőbeli fejlesztését is a folyásiránnyal szemben haladva.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/5#
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2014–2020 – Kockázatmegelőzési költségvetési juttatások és pénzügyi 
végrehajtás tagállamok szerint
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