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Az uniós számvevők vizsgálatot végeznek az 
árvízkockázat-kezelés témájában 
Az Európai Számvevőszék jelenleg kezdi meg annak vizsgálatát, hogy megbízható elemzéseken 
alapul-e és várhatóan eredményes-e az Unióban az árvízmegelőzés, az árvízvédelem és az 
árvízkészültség.  

Az ellenőrzés ebben a hónapban kezdődött, a jelentés közzététele 2018 végére várható. 

A szerkesztők figyelmébe  

A 2007-es uniós árvízvédelmi irányelv a következőket írja elő a tagállamok számára: vízfolyások és 
tengerparti területek tekintetében végezzenek árvízkockázati értékelést; mérjék fel az elöntés 
mértékét és azt, hogy e területeken mennyi embert és milyen értékeket érint az elöntés 
kockázata; dolgozzanak ki árvízkockázat-kezelési terveket; az árvízkockázat csökkentése 
érdekében tegyenek megfelelő és összehangolt intézkedéseket; a közös vízgyűjtőkben hangolják 
össze árvízkockázat-kezelési tevékenységeiket, továbbá tartózkodjanak minden olyan intézkedés 
meghozatalától, amely a velük szomszédos országokban növelheti az árvízveszélyt.  Az árvizekkel 
szembeni ellenállás átfogó és tartós növelése érdekében a tervezés során figyelembe kell venni a 
hosszú távú – többek között az éghajlatváltozással, a fenntartható földhasználattal és a 
vízvisszatartási gyakorlatokkal kapcsolatos – fejlesztéseket. 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) szerint (lásd: 1/2016. sz. „Flood risks and 
environmental vulnerability” [Árvízveszély és környezeti kiszolgáltatottság] c. jelentés) az 
elkövetkező években a szélsőséges esőzések egyre gyakoribb előfordulása és a tengerszint 
emelkedése miatt várhatóan nő a folyómenti, esőzésekből fakadó, illetve tengerparti árvízveszély 
Európában. Az egyik nagy viszontbiztosító társaság szerint az 1999–2015-ös időszakban 33 
európai ország viszonylatában az éghajlati szélsőségekből adódó gazdasági veszteségek 
egyharmadát a hidrológiai események tették ki, a kár becsült összege 105 milliárd euró volt.  

Az Unió több különböző finanszírozási eszközből is támogat árvízvédelmi projekteket. A 2014–
2020-as időszakban „az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és kockázatmegelőzés” célkitűzés 
keretében például egyes tagállamok és régiók az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a 
Kohéziós Alapból különíthetnek el pénzösszegeket árvízvédelmi intézkedésekre. 

 


