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HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

HÁTTÉR
A regisztrált erdőtüzek tekintetében 2017 az egyik legrosszabb év volt Európában. A lángok 127 emberrel 
végeztek és több mint 1,2 millió hektár földterületet égettek le az Európai Unióban. Az anyagi károkat több 
mint €10 milliárd euróra becsülik1. Ez az év kihívások elé állította a nemzeti kapacitásokat és az Európai 
Polgári Védelmi Mechanizmust egyaránt. Ez a helyzet pedig rámutatott az együttműködés fokozásának 
szükségességére.

2018-ban több, mint 100 ember halt meg Európában természeti vagy ember által okozott katasztrófákban. 
Önmagukban az erdőtüzek 22 európai uniós tagállamot érintettek. A mediterrán térségben, de az olyan 
országokban is, ahol az erdőtüzek száma általában alacsony, például Svédországban, Németországban, 
Írországban, Finnországban és Lettországban, az utóbbi években az esetek számának emelkedése 
tapasztalható. Ez a kockázat a jövőben várhatóan növekedni fog az összes európai területen 
az éghajlatváltozás miatt, ami szélsőséges időjárási körülményeket és hosszú száraz időszakokat okoz.

Mindezek figyelembevételével az Európai Bizottság javaslatot tett az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus 
megerősítésére és korszerűsítésére. A Parlament és a Tanács jóváhagyását követően 2019-ben létrejött 
a rescEU.

rescEU – AZ EDDIG MEGTETT ÚT
A tűzoltó repülőgépek és helikopterek első flottáját májusban hoztuk létre, még a 2019. évi erdőtűz 
időszakot megelőzően.

Ez a tartalék flotta segíti az EU-t abban, hogy gyorsabb és átfogóbb választ legyen képes adni az egyes 
válságokra. A flotta biztonsági hálóként is működik, abban az esetben, ha a nemzeti kapacitások túlterheltek 
és az Európai Polgári Védelem Eszköztár nem áll rendelkezésre.

1 Forrás: Európai erdőtűz-információs rendszer.
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A rescEU kiegészíti a nemzeti polgári védelmi erőfeszítéseket. Ez akkor fontos különösen, amikor több 
ország egyidejűleg azonos típusú katasztrófával néz szembe, és nem tudnak egymásnak segíteni.

Eddig hat ország (Franciaország, Görögország, Horvátország, Olaszország, Spanyolország és Svédország) 
bocsátotta eszközeit a rescEU-flotta rendelkezésére, beleértve tűzoltó repülőgépeiket és helikoptereiket is.

ERŐSEBB UNIÓS POLGÁRI VÉDELEM
Az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus korszerűsítése megszilárdította és megerősítette az Európai Unió 
katasztrófakockázat-kezelésének minden elemét.

A rescEU létrehozása mellett ez az új jogszabály növeli a nemzeti kapacitásokat és támogatja a résztvevő 
országok megelőzési és felkészültségi tevékenységeit.

Az EU emellett növelte az Európai Polgári Védelmi Eszköztárban regisztrált kapacitások pénzügyi 
támogatását is. Ez a 2013-ban létrehozott eszköztár fokozza a katasztrófákra adott európai válasz 
következetességét, biztosítva, hogy a lehető legtöbb kapacitás legyen bevethető a katasztrófa 
bekövetkezése előtt. A pénzügyi támogatás felhasználható a kapacitások módosítására és javítására, 
valamint az ezen helyzetekre való reagálási képesség operatív költségeinek (EU-n belüli) és a szállítási 
költségeinek (EU-n kívüli) fedezésére, ha azokat az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus alapján állítják fel.

Az újonnan létrehozott Európai Polgári Védelmi Tudáshálózat az ismeretek, az elérhető legjobb 
gyakorlatok és a következtetések megosztására szolgáló platform a polgári védelem szakértői 
és a katasztrófavédelemben dolgozók számára. A hálózaton keresztül az EU az európai katasztrófakockázat-
kezelés megerősítését tervezi.

A továbbfejlesztett uniós Polgári Védelmi Mechanizmus korszerűsíti és egyszerűsíti az adminisztratív 
eljárást annak érdekében, hogy csökkenjen a segítségre szoruló emberek eléréséhez szükséges idő.

A rescEU A JÖVŐBEN
A kezdeti átmeneti időszak a rescEU tekintetében 2025-ig tart. További kapacitásokkal és eszközökkel 
egy olyan állományt fogunk létrehozni, amely képes reagálni a különféle katasztrófákra, ideértve 
az egészségügyi veszélyhelyzet, valamint a biológiai, radiológiai, vegyi és a nukleáris incidenseket is.

A rescEU tovább erősíti az EU katasztrófa-megelőzési, valamint a katasztrófákra való felkészülési 
és reakcióképességét is. Egy szolidaritáson alapuló Unióban ez biztosítja, hogy egyetlen ország se maradjon 
egyedül a nehéz helyzetekben.

További információk
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ECHO-COMM-CP@ec.europa.eu
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