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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/420 határozatának (2019. március 13.) 
megfelelően, amely jelentős mértékben módosította az uniós polgári védelmi mechanizmusról 
szóló 1313/2013/EU határozatot, a Fejlesztési Bizottság által kidolgozott jelen 
véleménytervezet korlátozott hatályú. Célja a mechanizmus három fontos aspektusának 
kiemelése a következő, 2021–2027-es többéves pénzügyi keretben, amelyek a mechanizmus 
Unión kívüli aktiválásához és humanitárius válságokhoz kapcsolódnak.

Először is, a véleménytervezet hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a mechanizmus 
éghajlattal összefüggő természeti katasztrófák, különösen az erdőtüzek kezelésére vonatkozó 
képességét, amelyekkel szemben a fejlődő országok különösen kiszolgáltatottak.

Másodszor, a javaslat növelni kívánja az európai polgári védelmi eszköztár céljára előzetesen 
rendelkezésre bocsátott, az Unió területén kívüli katasztrófákra való reagálásra felhasznált 
képességek számára nyújtott uniós pénzügyi támogatás összegét. A Fejlesztési Bizottság – 
mind a Tanács álláspontjával, mind a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság jelentéstervezetével összhangban – azt javasolja, hogy a kapacitások 
működtetésével – beleértve a közlekedéssel – kapcsolatos költségek legfeljebb 75%-át az 
Unió finanszírozza, ugyanolyan mértékben, mint az Unión belüli aktiválások esetében.

Harmadszor, bevezetésre kerül az a követelmény, hogy ember okozta katasztrófák vagy 
összetett vészhelyzetek esetén történő beavatkozást megelőzően konzultálni kell a 
humanitárius szereplőkkel.

MÓDOSÍTÁS:

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Mivel az éghajlatváltozás 
világszerte a természeti katasztrófák 
gyakoriságának, intenzitásának és 
összetettségének növekedéséhez vezet, és a 
fejlődő országok, nevezetesen a legkevésbé 
fejlett országok és a kis, fejlődő 
szigetállamok különösen kiszolgáltatottak, 
egyrészt az éghajlatváltozás 
következményeihez való alkalmazkodásra 
és azok enyhítésére, valamint az 
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éghajlattal összefüggő katasztrófákra való 
reagálásra való korlátozott képességük, 
másrészt az árvizeknek, aszályoknak és 
erdőtüzeknek való földrajzi kitettségük 
miatt.

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az erdőtüzek nem csak kioltják az 
életet, ellehetetlenítik a megélhetést, 
csökkentik a biológiai sokféleséget, és 
fenyegetést jelentenek mindezekre, hanem 
nagy mennyiségű szén-dioxid-kibocsátást 
is okoznak, továbbá csökkentik bolygónk 
szén-dioxid-elnyelési képességét, ami 
tovább súlyosbítja az éghajlatváltozást. 
Különös aggodalomra adnak okot az 
olyan helyzetek, amelyek során a tűz 
elsődleges erdőket pusztít el, ahogyan az a 
közelmúltban bizonyos egyenlítői 
régiókban történt.  Az éghajlattal 
kapcsolatos katasztrófák, köztük az 
erdőtüzek számának növekedése 
szükségessé teszi az uniós polgári védelmi 
mechanizmus Unión kívüli műveleteinek 
megerősítését.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
1313/2013/EU határozat
16 cikk – 2 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

-1. a 16. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(2) Az e cikk szerinti beavatkozások 
akár önálló segítségnyújtási 
beavatkozásként, akár valamely 
nemzetközi szervezet által irányított 
beavatkozás részeként is végrehajthatók. 
Az uniós koordinációnak teljes egészében 
illeszkednie kell az Egyesült Nemzetek 
Humanitárius Ügyeket Koordináló 
Hivatala (OCHA) által végzett átfogó 
koordinációba, az OCHA vezető 
szerepének tiszteletben tartásával. Ember 
okozta katasztrófák és összetett 
veszélyhelyzetek esetén a Bizottság 
gondoskodik a humanitárius 
segítségnyújtással kapcsolatos európai 
konszenzusnak (*) való megfelelésről és a 
humanitárius elvek tiszteletben tartásáról.

(2) Az e cikk szerinti beavatkozások 
akár önálló segítségnyújtási 
beavatkozásként, akár valamely 
nemzetközi szervezet által irányított 
beavatkozás részeként is végrehajthatók. 
Az uniós koordinációnak teljes egészében 
illeszkednie kell az Egyesült Nemzetek 
Humanitárius Ügyeket Koordináló 
Hivatala (OCHA) által végzett átfogó 
koordinációba, az OCHA vezető 
szerepének tiszteletben tartásával. Ember 
okozta katasztrófák és összetett 
veszélyhelyzetek esetén a Bizottság a 
beavatkozást megelőzően egyeztet a 
humanitárius szereplőkkel és gondoskodik 
a humanitárius segítségnyújtással 
kapcsolatos európai konszenzusnak (*) 
való megfelelésről és a humanitárius elvek 
tiszteletben tartásáról.

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
1313/2013/EU határozat
23 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2a. a 23. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(2) Az európai polgári védelmi 
eszköztár céljára előzetesen rendelkezésre 
bocsátott képességek számára nyújtott 
uniós pénzügyi támogatás összege az 
Unión vagy valamely részt vevő államon 
belüli katasztrófa vagy katasztrófaveszély 
esetén nem haladhatja meg a képességek 
működtetésének, így például a szállítás 

(2) Az európai polgári védelmi 
eszköztár céljára előzetesen rendelkezésre 
bocsátott képességek számára nyújtott 
uniós pénzügyi támogatás összege az 
Unión belüli vagy kívüli katasztrófa vagy 
katasztrófaveszély esetén nem haladhatja 
meg a képességek működtetésének, így 
például a szállítás költségeinek a 75%-át.
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költségeinek 75 %-át.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
1313/2013/EU határozat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A 23. cikk (3) bekezdését el kell 
hagyni.

Or. en

Indokolás

Az 5. módosításra azért van szükség, hogy elkerülhetők legyenek a 4. módosítás esetleges 
elfogadásából származó, az európai polgári védelmi eszköztár céljára előzetesen 
rendelkezésre bocsátott, az Unión kívüli katasztrófák kezelésére fenntartott képességek 
számára nyújtott uniós pénzügyi támogatást érintő következetlenségek.


