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RÖVID INDOKOLÁS 

Az előadó üdvözli a jelenlegi uniós polgári védelmi mechanizmus (UCPM) módosítására 

irányuló javaslatot, amelynek célja, hogy válság- és sürgősségi helyzetek esetén az Unió – 

egyebek mellett a katasztrófamegelőzési erőfeszítések fokozása révén – megfelelőbb 

támogatást tudjon nyújtani polgárainak Európán belül és kívül. Emlékeztet arra, hogy a 

polgári védelmi mechanizmus a szolidaritás uniós alapértékének egyik legkézzelfoghatóbb 

megnyilvánulása.  

Az előadó hangsúlyozza, hogy a megelőzésbe és a katasztrófákra való felkészülésbe való 

befektetés a védelem legjobb formája, nemcsak azért, mert a legnagyobb potenciállal 

rendelkezik az életmentés és az emberi szenvedés megelőzése terén, hanem azért is, mert 

elkerülhető, hogy katasztrófa esetén óriási renoválási költségek merüljenek fel. A Bizottság 

saját számításai szerint a katasztrófakészültségre költött 1 euró 7 eurót takarít meg a 

segélyekben. 

Az előadó meggyőződése, hogy a jelenlegi rendszer felülvizsgálata régóta esedékes. A 

jelenlegi, önkéntes rendszer elégtelen voltát a közelmúltban történt számos katasztrófára adott 

uniós válasz sajnos bizonyította, így különösen sajnálatos volt, hogy a 2016. és 2017. évi 

erdőtüzek idején nem állt rendelkezésre elegendő forrás, és a 17 beadott támogatási kérelem 

közül csak 10 részesülhetett támogatásban, és azok is csak jelentős késéssel, ami több mint 

100 ember életébe került. Számos jelentés rámutatott továbbá, hogy a kritikus reagálási 

képességek rendelkezésre állása tekintetében hiányosságok vannak, különös tekintettel az 

erdőtüzek oltására, a menedékhelyek biztosítására és bizonyos más típusú erőforrásokra.  

Az előadó azon a véleményen van, hogy a javasolt struktúra, amely két egymást kiegészítő 

pillérből áll – egyrészről az előzetesen lekötött tagállami reagálási kapacitások európai polgári 

védelmi testületéből, másrészről az úgynevezett „rescEU”-ból, amely a kapacitások uniós 

szintű igazgatású és ellenőrzésű, végső megoldásként bevethető célzott tartaléka – a jelenlegi 

keret hiányosságainak orvoslására a legmegfelelőbb és leghatékonyabb mód. Az erőforrások 

optimális egyesítése és méretgazdaságosság megteremtése révén a megerősített polgári 

védelmi mechanizmus jelentős megtakarítást fog eredményezni a tagállamok számára. 

Az előadó emlékeztet arra, hogy a Bizottság javaslatának teljes költsége a 2018 és 2020 

közötti időszakra 280 millió EUR, amelyből 256,9 millió EUR a 3. fejezet (Biztonság és 

uniós polgárság), 6,3 millió EUR a 4. fejezet (Globális Európa) és 16,9 millió EUR az 5. 

fejezet (Igazgatási kiadások) alatt állna rendelkezésre. A javasolt operatív kiadások 54%-át a 

felkészültségre – többek között az uniós eszközök beszerzésére vagy lízingjére –, 37%-át a 

reagálásra és 9%-át a megelőző tevékenységekre fordítanák. A javaslat további 100 fős 

személyzet felvételét is előirányozza egy három éves időszak alatt. Az előadó ezeket a 

javaslatokat arányosnak tartja a felülvizsgálat terjedelmével és céljával.  
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Az előadó üdvözli a rugalmassági eszköz javasolt felhasználását, hogy fedezze a szükséges 

további források nagy részét (88%-át). Ugyanakkor határozottan elutasítja, hogy a 3. és 4. 

fejezet meglévő programjaitól 31,3 millió EUR-t csoportosítsanak át. Amint azt a 

Költségvetési Bizottság számos alkalommal hangsúlyozta, a jelentős új szakpolitikai 

javaslatokat új forrásoknak kell kísérniük. Emellett számos érintett program – például a jogok, 

az egyenlőség, az uniós polgárság és a jogérvényesülés programok – magas szintű 

végrehajtási arányokat mutat és évek óta alulfinanszírozott. Az előadó ezért javasolja, hogy az 

új I. mellékletben részletezettek szerint a 3. és 4. fejezetben szükségessé váló forrásokat teljes 

egészében a rugalmassági eszközből fedezzék. 

 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Költségvetési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-

biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 

módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

2 a bekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 2a. felhívja a Bizottságot, hogy 

tartózkodjon a folyamatban lévő többéves 

pénzügyi keret során bevezetett új politikai 

prioritások finanszírozását szolgáló 

átcsoportosításoktól, mivel ezek 

elkerülhetetlenül negatív hatással lesznek 

más kulcsfontosságú uniós tevékenységek 

végrehajtására; 

Indokolás 

Az új szakpolitikai javaslatokat új forrásoknak kell kísérniük. Az előadó határozottan 

elutasítja a sikeres, ám tartósan alulfinanszírozott programok – például a jogok, az 

egyenlőség, az uniós polgárság és a jogérvényesülési programok – kárára történő 

átcsoportosításokat. 
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Módosítás  2 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet  

2 b bekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 2b. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 

polgári védelmi mechanizmus megfelelő 

finanszírozását a jelenlegi átdolgozásra 

építve a 2021-ben kezdődő következő 

többéves pénzügyi keretből fedezze; 

Indokolás 

A polgári védelmi mechanizmus jelenlegi felülvizsgálatára való tekintettel – amely mind a 

szakpolitikát, mind a finanszírozást megerősíti – fontos lesz, hogy a Bizottság a következő 

többéves pénzügyi keretre vonatkozó új javaslataival együtt 2020 utánra ambiciózus pénzügyi 

keretet javasoljon a polgári védelmi mechanizmus számára is. 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az Uniónak képesnek kell lennie arra, 

hogy abban az esetben, ha a rendelkezésre 

álló kapacitás nem elegendő a hatékony 

katasztrófareagáláshoz, támogassa a 

tagállamokat azáltal, hogy hozzájárul az 

ilyen kapacitásokhoz való gyors hozzáférés 

biztosítását vagy beszerzésük 

finanszírozását szolgáló lízing- vagy bérleti 

megállapodások finanszírozásához. Ez 

jelentősen növelné az uniós mechanizmus 

hatékonyságát azáltal, hogy biztosítja a 

kapacitások rendelkezésre állását olyan 

esetekben, amikor egyébként nem lenne 

biztosított a hatékony katasztrófareagálás, 

különösen a jelentős számú tagállamot 

érintő, széles körű hatásokkal járó 

katasztrófák esetén. Az uniós 

közbeszerzési lehetővé kell, hogy tegye a 

(7) Az Uniónak képesnek kell lennie arra, 

hogy abban az esetben, ha a rendelkezésre 

álló kapacitás nem elegendő a hatékony 

katasztrófareagáláshoz, támogassa a 

tagállamokat azáltal, hogy hozzájárul az 

ilyen kapacitásokhoz való gyors hozzáférés 

biztosítását vagy beszerzésük 

finanszírozását szolgáló lízing- vagy bérleti 

megállapodások finanszírozásához. Ez 

jelentősen növelné az uniós mechanizmus 

hatékonyságát és mozgósíthatóságát 

azáltal, hogy biztosítja a kapacitások gyors 

rendelkezésre állását olyan esetekben, 

amikor egyébként nem lenne biztosított a 

hatékony katasztrófareagálás, különösen a 

jelentős számú tagállamot érintő, széles 

körű hatásokkal járó katasztrófák esetén. 

Az uniós közbeszerzési lehetővé kell, hogy 
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méretgazdaságosságot és a jobb 

koordinációt a katasztrófareagálás során. 

tegye a méretgazdaságosságot és a jobb 

koordinációt a katasztrófareagálás során. 

Biztosítani kell a pénzügyi források 

optimális és átlátható felhasználását. 

Indokolás 

A polgári védelmi mechanizmus kapacitásainak mozgósításakor a gyorsaság rendkívül fontos, 

amint azt a legutóbbi dél-európai erdőtüzek esetén a tűzoltó repülőgépek késedelmes 

indításának tragikus következményei is bizonyítják. Az uniós társfinanszírozást mindig a teljes 

átláthatóság és elszámoltathatóság feltételei mellett kell biztosítani. 

 

Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A rescEU kapacitás működésének 

elérése érdekében további pénzügyi 

előirányzatokat kell rendelkezésre 

bocsátani az uniós mechanizmus keretében 

végrehajtott fellépések finanszírozásához. 

(10) A rescEU kapacitás működésének 

elérése érdekében további pénzügyi 

előirányzatokat kell rendelkezésre 

bocsátani az uniós mechanizmus keretében 

végrehajtott fellépések finanszírozásához, 

de nem az olyan egyéb kulcsfontosságú 

uniós szakpolitikákhoz rendelt pénzügyi 

keretek rovására, mint a jogok, az 

egyenlőség és a polgárság, az 

igazságszolgáltatás vagy az emberi 

fejlődés világszerte. 

Indokolás 

A polgári védelmi mechanizmus kapacitásainak mozgósításakor a gyorsaság rendkívül fontos, 

amint azt a legutóbbi dél-európai erdőtüzek esetén a tűzoltó repülőgépek késedelmes 

indításának tragikus következményei is bizonyítják. Az uniós társfinanszírozást mindig a teljes 

átláthatóság és elszámoltathatóság feltételei mellett kell biztosítani. 

 

Módosítás  5 

Határozatra irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) A felülvizsgált uniós polgári védelmi 

mechanizmus számára külön 

finanszírozást és költségvetési 

előirányzatot kell biztosítani. Tekintettel 

arra, hogy el kell kerülni a meglévő 

többéves programok finanszírozására 

gyakorolt negatív hatásokat, az uniós 

polgári védelmi mechanizmus 2018., 

2019. és 2020. évi célzott felülvizsgálatára 

szolgáló finanszírozás növelését kizárólag 

az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi 

rendelet1a értelmében rendelkezésre álló 

eszközök, és különösen a Rugalmassági 

Eszköz igénybevételével kell fedezni. 

 ___________________ 

 1a A Tanács 1311/2013/EU, Euratom 

rendelete (2013. december 2.) a 2014–

2020-as időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 

884. o.). 

Indokolás 

Az új szakpolitikai javaslatokat új forrásoknak kell kísérniük. Az előadó határozottan 

elutasítja a sikeres, ám tartósan alulfinanszírozott programok – például a jogok, az 

egyenlőség, az uniós polgárság és a jogérvényesülési programok – kárára történő 

átcsoportosításokat. Ehelyett a kiegészítő forrásokat a többéves pénzügyi keretről szóló 

rendelet rugalmassági rendelkezéseinek alkalmazásával kell fedezni. 

 

Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

1313/2013/EU határozat 

12 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság kétévente tájékoztatja az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot az 11. 

és 12. cikk szerinti műveletekről és 

előrehaladásról.” 

A Bizottság évente tájékoztatja az Európai 

Parlamentet és a Tanácsot az 11. és 12. 

cikk szerinti műveletekről és 

előrehaladásról.” 
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Indokolás 

A folyamat teljes körű parlamenti ellenőrzésének és felügyeletének biztosítása, valamint a 

költségvetési hatásokkal kapcsolatos lehetséges változások lehető legkorábbi felismerése 

érdekében javasolt, hogy a Parlament és a Tanács évente naprakész információkat kapjon a 

polgári védelmi mechanizmus megerősítésének előrehaladásáról, beleértve a költségvetés és a 

költségek alakulására vonatkozó kötelező információkat. 

 

Módosítás  7 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

1313/2013/EU határozat 

12 a cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ezen információknak tartalmazniuk kell a 

költségvetés és a költségek alakulásának 

részletes technikai és pénzügyi 

értékeléssel kísért áttekintését, a szükséges 

reagálási képességek bekerülési 

költségének növekedésére és a reagálási 

képességek típusának változására, 

valamint – adott esetben – minőségi 

követelményeire vonatkozó pontos 

adatokat, valamint a költségnövekedések 

és változások okait. 

Indokolás 

A folyamat teljes körű parlamenti ellenőrzésének és felügyeletének biztosítása, valamint a 

költségvetési hatásokkal kapcsolatos lehetséges változások lehető legkorábbi felismerése 

érdekében javasolt, hogy a Parlament és a Tanács évente naprakész információkat kapjon a 

polgári védelmi mechanizmus megerősítésének előrehaladásáról, beleértve a költségvetés és a 

költségek alakulására vonatkozó kötelező információkat. 

 

Módosítás  8 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont 

1313/2013/EU határozat 

19 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az Európai Parlament és a Tanács az éves 

költségvetési eljárás keretében 

fokozatosan engedélyezi az uniós 

mechanizmus szükséges előirányzatait, 

kellően figyelembe véve az 1311/2013/EU, 

Euratom tanácsi rendelet* értelmében 

rendelkezésre álló eszközöket, különös 

tekintettel a Rugalmassági Eszköz I. 

mellékletben meghatározott igénybevételi 

lehetőségére. 

 ____________________ 

 *A Tanács 1311/2013/EU, Euratom 

rendelete (2013. december 2.) a 2014–

2020-as időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 

884. o.). 

Indokolás 

Az új szakpolitikai javaslatokat új forrásoknak kell kísérniük. Az előadó határozottan 

elutasítja a sikeres, ám tartósan alulfinanszírozott programok – például a jogok, az 

egyenlőség, az uniós polgárság és a jogérvényesülési programok – kárára történő 

átcsoportosításokat. Ehelyett a kiegészítő forrásokat a többéves pénzügyi keretről szóló 

rendelet rugalmassági rendelkezéseinek alkalmazásával kell fedezni. 

 

Módosítás  9 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

  

Módosítás 

I. MELLÉKLET 

INDIKATÍV KIEGÉSZÍTŐ KERETÖSSZEGEK A 2018 ÉS 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 

  2018 2019 2020 ÖSSZES

EN 

A 3. fejezet* szerinti 

további 

előirányzatok 

köte

lezet

tség

19,157 115,2 122,497 256,854 
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összesen váll

alás

i 

előir

ányz

atok 

 kifiz

etési 

előir

ányz

atok 

11 56,56 115,395 182,955 

A 4. fejezet* szerinti 

további 

előirányzatok 

összesen 

köte

lezet

tség

váll

alás

i 

előir

ányz

atok 

2 2 2,284 6,284 

 kifiz

etési 

előir

ányz

atok 

0,8 1,8 2,014 4,614 

A 3. és a 4. fejezet* 

szerinti további 

előirányzatok 

összesen 

köte

lezet

tség

váll

alás

i 

előir

ányz

atok 

21,157 117,2 124,781 263,138 

 kifiz

etési 

előir

ányz

atok 

11,8 58,36 117,409 187,569 

(Valamennyi összeg millió EUR-ban.) 

* A teljes összeget a Rugalmassági Eszköz nyújtja. 

Indokolás 

A polgári védelmi mechanizmus 2018 és 2020 közötti felülvizsgálatához szükséges további 

finanszírozást részleteiben maga a határozat határozza meg, egy önálló, részletes I. melléklet 
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révén. A polgári védelmi mechanizmus felülvizsgálatának finanszírozásához szükséges 

kiegészítő forrásokat a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet rugalmassági 

rendelkezéseinek alkalmazásával kell fedezni. 
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