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RÖVID INDOKOLÁS 

Az európai polgári védelmi mechanizmus az Európai Unió fontos stratégiája, amelynek 

segítségével képes azonnali választ adni az unió területén és azon kívül fellépő 

szükséghelyzetekre, és lehetővé teszi a részt vevő országok közötti koordinált segítségnyújtást 

az erőforrások megosztása által, azonban fejlesztésre szorul a megelőzés, a felkészültség, a 

szervezés és a vészhelyzetkezelési kapacitások terén.  

A vélemény előadója úgy gondolja, hogy az uniós polgári védelmi mechanizmus 

kulcsfontosságú szerepet játszik az EUMSZ 196. cikkének alkalmazásában, amely ösztönzi a 

tagállamok közötti együttműködést a természeti vagy ember okozta katasztrófák megelőzését 

és az azokkal szembeni védekezést szolgáló rendszerek hatékonyságának javítása érdekében. 

A vélemény előadója ezért üdvözli az Európai Bizottság által bemutatott kezdeményezést, 

amelynek célja a jelenlegi szolidaritási rendszer egyszerűsítése és megerősítése az Európai 

Unió nagyobb pénzügyi erőfeszítése segítségével, hogy a nemzeti kapacitások 

kiegészítéseképpen ambiciózusabb európai kapacitási tartalékokat hozzanak létre és ezáltal 

megerősítsék a tagállamok eszközeit. 

A vélemény előadója kiemeli az európai strukturális és beruházási alapok eddigi 

hozzájárulását az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, valamint a kockázatmegelőzés 

és -kezelés előmozdításához. Úgy gondolja továbbá, hogy a segítségnyújtás gyors és hatékony 

bevetése érdekében a rescEU eszközeinek használatában regionális megközelítést kell 

bevezetni, különösen a helyi és regionális hatóságok kapacitásainak bevonása és megerősítése 

útján, hogy jobban reagálhassanak az érintett régiók sajátosságaira.  

A különféle uniós alapok közötti szinergiák kiaknázása a fenntartható katasztrófamegelőzés 

és -kezelés nagyobb eredményességének és hatékonyságnövelésének egyik fontos tényezője. 

A vélemény előadója ezért bátorítja a különböző eszközök – ideértve az Európai Unió 

Szolidaritási Alapját is – közötti, integrált megközelítés keretében megvalósuló jobb 

együttműködést és koordinációt.  

A vélemény előadója támogatja továbbá a Bizottság javaslatát az egyes tagállamok ezen 

szakterületen felhalmozott készségeit és szakértelmét összefogó hálózat létrehozásáról, 

javasolva a kiválósági központok és az egyetemek bevonását. 

Végül az előadó úgy véli, hogy jobb kommunikációs stratégiát kell kidolgozni annak 

érdekében, hogy az uniós polgári védelmi mechanizmus tevékenységei és eredményei a 

polgárok számára láthatóbbá váljanak, és megerősödjön a bizalmuk az Unió 

katasztrófamegelőzési és -kezelési kapacitásaiban. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 

módosításokat: 
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Módosítás 1 

Határozatra irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az 1313/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi határozat12 hatálya 

alá tartozó uniós polgári védelmi 

mechanizmus (a továbbiakban: uniós 

mechanizmus) megerősíti az Unió és a 

tagállamok közötti együttműködést, és 

elősegíti a koordinációt a polgári védelem 

területén az unió természeti és ember által 

okozott katasztrófákra adott válaszának 

javítása érdekében. 

(1) Az 1313/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi határozat12 hatálya 

alá tartozó uniós polgári védelmi 

mechanizmus (a továbbiakban: uniós 

mechanizmus) megerősíti az Unió, a 

tagállamok és azok régiói közötti 

együttműködést, és elősegíti a koordinációt 

a polgári védelem területén az unió 

természeti és ember által okozott 

katasztrófákra adott válaszának javítása 

érdekében. 

_________________ _________________ 

12 Az Európai Parlament és a Tanács 

1313/2013/EU határozata (2013. december 

17.) az uniós polgári védelmi 

mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 

924. o.). 

12 Az Európai Parlament és a Tanács 

1313/2013/EU határozata (2013. december 

17.) az uniós polgári védelmi 

mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 

924. o.). 

 

Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A természeti csapások és az ember 

okozta katasztrófák az egész világon 

lesújthatnak, gyakran figyelmeztetés 

nélkül. Akár természeti, akár ember okozta 

eredetű katasztrófákról legyen szó, azok 

egyre gyakoribbak, szélsőségesebbek és 

összetettebbek, amit az éghajlatváltozás 

hatásai tovább súlyosbítanak a nemzeti 

határoktól függetlenül. A katasztrófákból 

eredő emberi, környezeti és gazdasági 

következmények hatalmasak lehetnek. 

(3) A természeti csapások és az ember 

okozta katasztrófák az egész világon 

lesújthatnak. Akár természeti, amit az 

éghajlatváltozás tovább súlyosbít, akár 

ember okozta – köztük az új típusú, mint 

például a belső biztonsággal kapcsolatos 

fenyegetések – katasztrófákról legyen szó, 

azok egyre gyakoribbak, szélsőségesebbek 

és összetettebbek, a nemzeti határoktól 

függetlenül. A katasztrófákból eredő 

emberi, környezeti és gazdasági 

következmények közép- és hosszú távon 

gyakran hatalmasak. 
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Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A közelmúlt tapasztalatai azt 

mutatják, hogy az uniós mechanizmus által 

koordinált és elősegített önkéntes 

kölcsönös segítségnyújtási felajánlások 

nem mindig biztosítják, hogy elegendő 

kapacitás álljon rendelkezésre a 

katasztrófák által érintett személyek 

alapvető szükségleteinek kielégítésére, 

valamint a környezet és a vagyon 

megfelelő védelemére. E különösen igaz 

abban az esetben, amikor a tagállamokat 

egyszerre sújtják ismétlődő katasztrófák és 

a kollektív kapacitások elégtelenek. 

(4) A közelmúlt tapasztalatai azt 

mutatják, hogy az uniós mechanizmus által 

koordinált és elősegített önkéntes 

kölcsönös segítségnyújtási felajánlások 

nem mindig biztosítják, hogy megfelelő 

időben elegendő kapacitás álljon 

rendelkezésre a katasztrófák által érintett 

személyek alapvető szükségleteinek 

kielégítésére, valamint a környezet és a 

vagyon megfelelő védelemére. Ez 

különösen igaz abban az esetben, amikor a 

tagállamokat és azok régióit, valamint a 

közeli szomszédságban levő tagállamokat 

és régiókat egyszerre sújtják ismétlődő 

katasztrófák, és a kollektív kapacitások 

elégtelenek. A rendszert tovább kell 

fejleszteni, és a tagállamoknak megfelelő 

megelőző intézkedéseket kell hozniuk 

annak érdekében, hogy megőrizzék és 

megerősítsék a katasztrófákra való 

reagáláshoz szükséges elégséges nemzeti 

kapacitást. 

 

 

Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A megelőzés kulcsfontosságú a 

katasztrófák elleni védelem terén, és 

további cselekvést igényel. Ennek 

érdekében a tagállamoknak rendszeres 

időközönként meg kell osztaniuk a 

kockázatértékeléseiket, valamint a 

katasztrófakockázat-kezelési tervezésük 

összefoglalóját a katasztrófavédelem 

integrált megközelítésének biztosítása 

érdekében, összekapcsolva a 

(5) A megelőzés kulcsfontosságú a 

katasztrófák elleni védelem terén, és 

további cselekvést igényel valamennyi 

szinten, mivel az éghajlatváltozás hatása 

minden területet érint és határokon 

átnyúló jellegű. Ennek érdekében a 

tagállamoknak helyi és regionális 

hatóságaikkal együttműködve meg kell 

osztaniuk a kockázatértékeléseiket, 

valamint a katasztrófakockázat-kezelési 
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kockázatmegelőzést, a felkészülést és a 

reagálási fellépéseket. Ezenkívül a 

Bizottságnak lehetősége kell, hogy legyen 

arra, hogy a tagállamoktól konkrét 

katasztrófákkal kapcsolatos megelőzési és 

felkészültségi tervek benyújtását kérje, 

különösen a katasztrófakockázat-

kezeléshez nyújtott átfogó uniós támogatás 

maximalizálása céljából. Csökkenteni kell 

az adminisztratív terheket és meg kell 

erősíteni a megelőző politikákat, többek 

között az egyéb kulcsfontosságú uniós 

szakpolitikákhoz és eszközökhöz, 

nevezetesen az 1303/2013/EU rendelet13 

(2) preambulumbekezdésében felsorolt 

európai strukturális és beruházási 

alapokkal való szükséges kapcsolatok 

biztosítása révén. 

tervezésük összefoglalóját a 

katasztrófavédelem integrált 

megközelítésének biztosítása érdekében, a 

határokon átnyúló eseményeket is 

ideértve, a lehető leggyorsabban 

összekapcsolva a kockázatmegelőzést, a 

felkészülést és a reagálási fellépéseket, 

többek között oktatás és szakmai képzés 

révén. Ezenkívül adott esetben a 

Bizottságnak meg kell követelnie a 

tagállamoktól konkrét katasztrófákkal, 

mint földrengésekkel, aszályokkal, 

hőhullámokkal, vegetációtüzekkel, 

árvizekkel és vízhiánnyal – ideértve a 

humanitárius és technológiai 

katasztrófákat – kapcsolatos képzési, 

megelőzési, felkészültségi és evakuálási 

tervek benyújtását, különösen a 

katasztrófakockázat-kezeléshez nyújtott 

átfogó uniós támogatás maximalizálása 

céljából.  Feltétlenül csökkenteni kell az 

adminisztratív terheket, és meg kell 

erősíteni a megelőző politikákat és a 

műveleti kapacitásokat határokon átnyúló 

szinten is, többek között az egyéb 

kulcsfontosságú uniós szakpolitikákkal és 

eszközökkel, nevezetesen az 1303/2013/EU 

rendelet13 1. cikkében és (2) 

preambulumbekezdésében felsorolt európai 

strukturális és beruházási alapokkal és az 

Európai Unió Szolidaritási Alapjával 

fennálló kapcsolatok és koordináció 

fokozása révén. E tekintetben fontos 

kiemelni, hogy az európai strukturális és 

beruházási alapok (esb-alapok) már 

jelenleg is hozzájárulnak az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 

valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés 

előmozdításához, továbbá létezik egy 

előzetes feltételrendszer, amely ehhez a 

célhoz kötődik. 

_________________ _________________ 

13 Az Európai Parlament és a Tanács 

1303/2013/EU rendelete 

(2013. december 17.) az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 

Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

13 Az Európai Parlament és a Tanács 

1303/2013/EU rendelete 

(2013. december 17.) az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 

Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
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Alapra és az Európai Tengerügyi és 

Halászati Alapra vonatkozó közös 

rendelkezések megállapításáról, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 

Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és 

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 

vonatkozó általános rendelkezések 

megállapításáról és az 

1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 320. o.). 

Alapra és az Európai Tengerügyi és 

Halászati Alapra vonatkozó közös 

rendelkezések megállapításáról, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 

Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és 

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 

vonatkozó általános rendelkezések 

megállapításáról és az 

1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 320. o.). 

 

Módosítás  5 

Határozatra irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az uniós makroregionális 

stratégiák kiváló minőségű 

együttműködési keretrendszert 

biztosíthatnak operatív megelőzési 

fellépések, valamint reagálási és irányítási 

központok kialakítása céljából, lehetővé 

téve e téren is az együttműködést a 

szomszédos harmadik országokkal. 

 

 

 

Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Meg kell erősíteni a katasztrófákra 

való felkészülés és az azok való reagálás 

együttes képességét, különösen az 

kölcsönös európai segítségnyújtás révén. 

Az európai veszélyhelyzet-reagálási 

képesség („EERC” vagy „önkéntes 

eszköztár”) – mostantól az „európai polgári 

védelmi eszköztár” – által nyújtott 

lehetőségek megerősítése mellett a 

Bizottságnak létre kell hoznia a rescEU-t 

(6) Meg kell erősíteni a katasztrófákra 

való képzés, felkészülés és az azokra való 

reagálás együttes képességét, különösen a 

hatékony kölcsönös európai 

segítségnyújtás és együttműködés révén, 

tekintettel annak biztosítására, hogy a 

beavatkozások tervezhetőbbek legyenek és 

jelentősen csökkenjen a segítségnyújtás 

bevetéséhez szükséges idő. Az európai 

veszélyhelyzet-reagálási kapacitás 
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is. A rescEU összetételének tartalmaznia 

kell a kontrollálatlan vegetációtűzre, a 

nagyszabású áradásokra és földrengésekre 

reagáló veszélyhelyzeti kapacitásokat, 

valamint az Egészségügyi Világszervezet 

előírásaival összhangban lévő tábori 

kórházakat és orvosi csapatokat, amelyeket 

gyorsan be lehet vetni. 

(„EERC” vagy „állampolgári 

segítségnyújtási kötelezettség”) – 

mostantól „európai polgári védelmi 

eszköztár” – által nyújtott lehetőségek 

megerősítése mellett a Bizottságnak létre 

kell hoznia a rescEU-t is. A rescEU 

összetételének tartalmaznia kell a 

természeti vagy ember okozta 

katasztrófákra, mint a vegetációtüzekre, a 

nagyszabású áradásokra és földrengésekre, 

terrorista fenyegetésekre vagy más, előre 

nem látható eseményekre, például a 

gyógyszerellátás esetleges akut hiányára 
reagáló, előzetesen rendelkezésre bocsátott 

veszélyhelyzeti kapacitásokat, valamint az 

Egészségügyi Világszervezet előírásaival 

összhangban lévő tábori kórházakat és 

orvosi csapatokat, amelyeket gyorsan és 

egyidejűleg több helyszínen is be lehet 

vetni. A rescEU keretében kérésre 

operatív eszközöket kell a reagálási 

műveletek rendelkezésére bocsátani, hogy 

kezeljék a kapacitáshiányt, és 

megerősítsék a polgári védelmi eszköztár 

keretében tett erőfeszítéseket. Távoli 

fekvésük és sajátosságaik figyelembevétele 

mellett különleges rendelkezéseket kell 

előírni a legkülső régiókban és a 

tengerentúli országokban és területeken 

történő beavatkozás érdekében. 

 

 

Módosítás  7 

Határozatra irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A helyi és regionális hatóságok 

szerepe nagyon fontos a 

katasztrófamegelőzésben és -kezelésben, 

és reagálási képességeiket megfelelő 

módon be kell vonni az e határozat 

értelmében végrehajtott koordinálási és 

bevetési tevékenységekbe, összhangban a 

tagállamok intézményi és jogi 

keretrendszerével, az átfedések 
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minimalizálása és az interoperabilitás 

előmozdítása érdekében. Ezeknek a 

hatóságoknak fontos megelőző szerepük 

lehet, és egy katasztrófát követően – az 

önkéntes kapacitásokkal együtt – ők 

reagálnak elsőként. Ezért folyamatos 

együttműködést kell folytatni helyi, 

regionális és határokon átnyúló szinten 

egy, a rescEU mobilizálása előtti gyors 

segélynyújtásra szolgáló közös riasztási 

rendszer létrehozása érdekében, valamint 

rendszeres nyilvános tájékoztatási 

kampányokat kell folytatni a kezdeti 

reagálási intézkedésekről. 

 

Módosítás  8 

Határozatra irányuló javaslat 

6 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) A segítségnyújtás gyors és 

hatékony bevetése érdekében a rescEU 

eszközeinek területi dimenzióval kell 

rendelkezniük, és használatukkor 

figyelembe kell venni a regionális és adott 

esetben közösségvezérelt megközelítés 

bevezetésének fontosságát, tekintettel 

arra, hogy megfelelő módon reagáljanak 

az érintett régiók sajátosságaira és 

korlátozzák a katasztrófa által okozott 

károkat. 

 

 

Módosítás  9 

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 

(7) Az Uniónak képesnek kell lennie 

arra, hogy abban az esetben, ha a 

rendelkezésre álló anyagi és műszaki 

kapacitás nem elegendő a hatékony 

katasztrófareagáláshoz, többek között 
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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 méretgazdaságosságot és a jobb 

koordinációt a katasztrófareagálás során. 

határokon átnyúló események esetén, 

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 az anyagi és 

műszaki kapacitások rendelkezésre állását 

olyan esetekben – például idősek vagy 

fogyatékkal élők megmentésére irányuló 

munkálatok végezésekor –, amikor 

egyébként nem lenne biztosított a hatékony 

katasztrófareagálás, különösen a jelentős 

számú tagállamot érintő, széles körű 

hatásokkal járó katasztrófák esetén. Az 

előzetesen rendelkezésre bocsátott 

alkalmas felszerelések és az uniós 

közbeszerzési kapacitások lehetővé kell, 

hogy tegyék a méretgazdaságosságot és a 

jobb koordinációt a katasztrófareagálás 

során. 

 

 

Módosítás  10 

Határozatra irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A képzés és a gyakorlatok 

hatékonyságának és eredményességének 

növelése, valamint a tagállamok nemzeti 

polgári védelmi hatóságai és szolgálatai 

közötti együttműködés fokozása érdekében 

létre kell hozni a meglévő struktúrákon 

alapuló uniós polgári védelmi 

tudáshálózatot. 

(9) A képzés, a kutatás és az innováció 

a polgári védelem területén történő 

együttműködés alapvető fontosságú 

elemei. A képzés és a gyakorlatok 

hatékonyságának és eredményességének 

növelése, a városi és erdei területek 

hatékonyabb ellenőrzése végett az 

innováció új technológiák – például 

csúcstechnológiájú felszerelések és a 

legújabb kutatási eredmények – révén 

történő alkalmazása, valamint a 

tagállamok nemzeti polgári védelmi 

hatóságai és szolgálatai közötti párbeszéd 

és együttműködés fokozása érdekében a 

helyi és regionális szereplőkkel együtt 

létre kell hozni a meglévő struktúrákon 
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alapuló uniós polgári védelmi 

tudáshálózatot, amelybe a kutatókat, a 

tagállamok kutatási és képzési központjait, 

az egyetemeket és adott esetben a 

kíválósági központokat és a civil szektor 

szervezeteit is bevonják. A legkülső régiók 

és a tengerentúli országok és területek 

esetében intézkedéseket kell hozni annak 

biztosítása érdekében, hogy e területek is 

integrálva legyenek a hálózatba, 

ugyanakkor meg kell erősíteni a képzési 

együttműködést, valamint a megelőzési és 

reagálási képességeket az e területen 

található harmadik országokkal. 

 

 

Módosítás  11 

Határozatra irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Egyszerűsíteni kell az uniós 

mechanizmus eljárásait annak biztosítása 

érdekében, hogy a tagállamok a lehető 

leggyorsabban igénybe vehessék a 

természeti vagy ember által okozott 

katasztrófákra való reagáláshoz szükséges 

segítséget és kapacitásokat. 

(11) Egyszerűsíteni és észszerűsíteni 

kell, valamint rugalmasabbá kell tenni az 

uniós mechanizmus eljárásait annak 

biztosítása érdekében, hogy a tagállamok a 

lehető leggyorsabban és leghatékonyabban 

igénybe vehessék a természeti vagy ember 

által okozott katasztrófákra való gyors 

reagáláshoz szükséges segítséget és 

kapacitásokat. 

 

Módosítás  12 

Határozatra irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Fontos annak biztosítása, hogy a 

tagállamok minden szükséges intézkedést 

meghozzanak annak érdekében, hogy 

hatékonyan megelőzzék a természeti és 

ember okozta katasztrófákat, és enyhítsék 

azok hatásait. A rendelkezéseknek meg 

kell erősíteniük az uniós mechanizmus 

(13) Fontos annak biztosítása, hogy a 

tagállamok, valamint helyi és regionális 

hatóságaik minden szükséges intézkedést 

meghozzanak annak érdekében, hogy 

hatékonyan megelőzzék a természeti és 

ember okozta katasztrófákat, és enyhítsék 

azok hatásait, többek között az 
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keretébe tartozó megelőzési, felkészültségi 

és reagálási tevékenységek közötti 

kapcsolatokat. Biztosítani kell a 

koherenciát a megelőzésre és a 

katasztrófakockázat-kezelésre vonatkozó 

egyéb uniós jogszabályokkal, ideértve a 

határokon átnyúló megelőző 

intézkedéseket és az olyan veszélyekre, 

mint például a határokon át terjedő súlyos 

egészségügyi veszélyekre való reagálást15. 

Hasonlóképpen biztosítani kell az 

összhangot a nemzetközi 

kötelezettségvállalásokkal, mint például a 

2015–2030-as időszakra szóló sendai 

katasztrófakockázat-csökkentési kerettel, a 

Párizsi Megállapodással és a 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési menetrenddel. 

erdőterületek rendszeres kezelése, az 

éghetetlen anyagok kezelése és 

erdőtervezés által. A rendelkezéseknek 

meg kell erősíteniük az uniós mechanizmus 

keretébe tartozó megelőzési, felkészültségi 

és reagálási tevékenységek közötti 

kapcsolatokat. Biztosítani kell a 

koherenciát a megelőzésre és a 

katasztrófakockázat-kezelésre vonatkozó 

egyéb uniós jogszabályokkal, ideértve a 

határokon átnyúló és településközi 

megelőző és korai előrejelző 

intézkedéseket, és az olyan veszélyekre 

való reagálást15, mint például a határokon 

át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek, 

ideértve a radioaktív, biológiai vagy vegyi 

baleseteket is. A kohéziós politika 

keretében létező területi együttműködési 

programok specifikus lépéseket tesznek a 

katasztrófavédelmi reziliencia, a 

kockázatmegelőzés és kockázatkezelés 

érdekében, ezért az erősebb integrációért 

és több szinergiáért fokozott 

erőfeszítéseket kell tenni. Hasonlóképpen 

biztosítani kell az összhangot a nemzetközi 

kötelezettségvállalásokkal, mint például a 

2015–2030-as időszakra szóló sendai 

katasztrófakockázat-csökkentési kerettel, a 

Párizsi Megállapodással és a 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési menetrenddel. Emellett a jobb 

koordináció kialakítása érdekében 

megállapodást kell kidolgozni a természeti 

katasztrófákra történő reagálás 

tekintetében az Európai Unió Szolidaritási 

Alapjával (EUSZA). 

__________________ __________________ 

15 Az Európai Parlament és a Tanács 

1082/2013/EU határozata (2013. október 

22.) a határokon átterjedő súlyos 

egészségügyi veszélyekről és a 

2119/98/EK határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.). 

15 Az Európai Parlament és a Tanács 

1082/2013/EU határozata (2013. október 

22.) a határokon átterjedő súlyos 

egészségügyi veszélyekről és a 

2119/98/EK határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.). 

 

Módosítás  13 

Határozatra irányuló javaslat 
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13 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Az uniós fellépésnek a technikai 

képzési segítségnyújtást is szem előtt kell 

tartania, hogy javítani lehessen a 

közösségek önsegítő kapacitásait, jobban 

felkészítve őket a kezdeti reagálásra és a 

katasztrófák megfékezésére. A 

közbiztonsági szakemberek, például a 

közösségi vezetők, a szociális munkások, a 

mentő- és tűzoltószolgálatok és az 

egészségügyi dolgozók, valamint a helyi 

önkéntes intervenciós csoportok – 

amelyeknek gyorsan hozzáférhető 

intervenciós felszereléssel kell 

rendelkezniük – számára tartott 

célirányos továbbképzések és oktatások 

révén segítséget lehet nyújtani a 

katasztrófák megfékezésében, valamint 

csökkenthetők a válsághelyzet során és azt 

követően bekövetkező halálesetek. 

 

Módosítás  14 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – -a pont (új) 

1313/2013/EU határozat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 -a) az (1) bekezdés c) pontja helyébe a 

következő szöveg lép: 

c) gyors és hatékony reagálás 

elősegítése katasztrófák vagy 

katasztrófaveszély esetén; és 

c) gyors és hatékony reagálás 

elősegítése katasztrófák vagy 

katasztrófaveszély esetén, többek között 

megfelelő anyagi és műszaki kapacitások 

rendelkezésre bocsátása révén a 

vészhelyzeti mentési műveletek számára; 

 

Módosítás  15 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont 

1313/2013/EU határozat 
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3 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a katasztrófákra vonatkozó 

tudományos ismeretek rendelkezésre 

állásának és felhasználásának növelése. 

e) a katasztrófákra vonatkozó 

tudományos ismeretek rendelkezésre 

állásának és felhasználásának növelése, 

beleértve a legkülső régiókban és a 

tengerentúli országokban és területeken 

is; 

 

Módosítás  16 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont –  a a pont (új) 

1313/2013/EU határozat 

3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) az (1) bekezdés a következő ea) 

ponttal egészül ki: 

 ea) az együttműködés és a határokon 

átnyúló szinten folyó tevékenységek 

koordinációjának fokozása; 

 

 

Módosítás  17 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

1313/2013/EU határozat 

5 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) intézkedéseket hoz a 

katasztrófakockázatokkal kapcsolatos 

tudásalap bővítése és az ismeretek, a 

tudományos kutatások által elért 

eredmények, a bevált gyakorlatok és az 

információk – többek között a közös 

kockázat által érintett tagállamok közötti – 

megosztásának elősegítése érdekében. 

a) intézkedéseket hoz a 

katasztrófakockázatokkal kapcsolatos 

oktatás előmozdítása, tudatosság növelése, 

tudásalap bővítése, valamint párbeszéd 

megkönnyítése érdekében az ismeretek 

megosztása és az együttműködés, a 

tudományos kutatások és az innováció által 

elért eredmények, ajánlások és rövid távú 

előrejelzések, a bevált gyakorlatok és az 

információk – többek között a közös 

kockázat által érintett tagállamok és helyi 
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és regionális hatóságaik, a szomszédos 

országok és adott esetben a legkülső 

régiók és a tengerentúli országok és 

területek közötti – megosztásának 

elősegítése érdekében; 

Módosítás  18 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

1313/2013/EU határozat 

5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. A 5. cikk (1) bekezdése a következő 

aa) ponttal egészül ki: 

 aa) kérésre segítséget nyújt a 

döntéshozatal során; 

Módosítás  19 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új) 

1313/2013/EU határozat 

5 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3b. A 5. cikk (1) bekezdése a következő 

ab) ponttal egészül ki: 

 ab) koordinálja a riasztási 

rendszerekkel kapcsolatos információk és 

iránymutatások harmonizálását, többek 

között határokon átnyúló szinten; 

 

Módosítás  20 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 c pont (új) 

1313/2013/EU határozat 

5 cikk – 1 bekezdés – h pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 3c. Az 5. cikk (1) bekezdésének h) 
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pontja helyébe a következő szöveg lép: 

h) előmozdítja a különböző uniós 

alapok fenntartható 

katasztrófamegelőzésre való 

felhasználását, valamint ösztönzi a 

tagállamokat és régiókat arra, hogy 

éljenek az ilyen finanszírozási 

lehetőségekkel; 

h) támogatja a különféle uniós 

források felhasználását a fenntartható 

katasztrófamegelőzés és -reagálás 

előmozdítása és koordinálása érdekében, 

és arra ösztönzi a tagállamokat és a 

régiókat, hogy éljenek az ilyen 

finanszírozási lehetőségekkel a fokozott 

szinergiák érdekében, többek között az 

anyagi és műszaki kapacitásaik kibővítése 

és korszerűsítése tekintetében; 

 

Módosítás  21 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont 

1313/2013/EU határozat 

6 cikk – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) 2018. december 22-ig, azt követően 

pedig háromévente benyújtják a 

Bizottságnak nemzeti vagy a megfelelő 

szubnacionális szintű kockázatelemzéseik 

releváns elemeinek összefoglalóját; 

a) 2018. december 22-ig, azt követően 

pedig kétévente a vonatkozó helyi és 

regionális hatóságokkal együttműködve 
benyújtják a Bizottságnak nemzeti vagy a 

megfelelő szubnacionális szintű 

kockázatelemzéseik releváns elemeinek 

összefoglalóját; 

 

Módosítás  22 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont 

1313/2013/EU határozat 

6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2019. január 31-ig, azt követően pedig 

háromévente a Bizottság rendelkezésére 

kell bocsátani a kockázatkezelési tervezés 

vonatkozó elemeinek összefoglalását, 

beleértve a kiválasztott megelőzési és 

felkészültségi intézkedésekre vonatkozó 

információkat is. Ezenkívül a Bizottság 

előírhatja a tagállamok számára, hogy 

konkrét megelőzési és felkészültségi 

2019. január 31-ig, azt követően pedig 

kétévente a Bizottság rendelkezésére kell 

bocsátani a kockázatkezelési tervezés 

vonatkozó elemeinek összefoglalását, 

beleértve a kiválasztott megelőzési és 

felkészültségi intézkedésekre vonatkozó 

információkat is. Ezenkívül a Bizottság 

felkérheti a tagállamokat, hogy konkrét 

megelőzési és felkészültségi terveket 
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terveket nyújtsanak be, amelyek 

kiterjednek mind a rövid, mind a hosszú 

távú erőfeszítésekre. Az Uniónak a 

tagállamok által a katasztrófamegelőzés és 

a felkészültség terén elért előrelépést az 

európai strukturális és beruházási alapok 

keretébe tartozó bármely jövőbeni előzetes 

feltételrendszer részeként kellően 

figyelembe kell vennie. 

nyújtsanak be, és egy iránymutatási 

keretet biztosít számukra az ilyen tervek 

elkészítéséhez amelyek kiterjednek mind a 

rövid, mind a hosszú távú erőfeszítésekre. 

Az Uniónak a tagállamok által a 

katasztrófamegelőzés és a felkészültség 

terén – regionális és helyi szinten is – elért 

előrelépést az európai strukturális és 

beruházási alapok keretébe tartozó, 

befektetésekre vonatkozó megerősített 
jövőbeni előzetes feltételrendszer részeként 

kellően figyelembe kell vennie. 

 

Módosítás  23 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új) 

1313/2013/EU határozat 

8 cikk – 1 bekezdés – k pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 4a. A 8. cikk (1) bekezdésének k) 

pontja helyébe a következő szöveg lép: 

k) a tagállamokkal szoros 

együttműködésben további szükséges 

támogató és kiegészítő felkészültségi 

intézkedések meghozatala a 3. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott 

célkitűzés megvalósítása érdekében 

„k) a tagállamokkal szoros 

együttműködésben további szükséges 

támogató és kiegészítő felkészültségi 

intézkedések meghozatala, többek között 

más uniós eszközökkel történő 

koordináció által, a 3. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott 

célkitűzés megvalósítása érdekében.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=HU) 

 

Módosítás  24 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új) 

1313/2013/EU határozat 

9 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4b. A 9. cikk az (1) bekezdés után a 

következő bekezdéssel egészül ki: 
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 „(1a) A tagállamoknak meg kell 

erősíteniük az illetékes regionális és helyi 

hatóságok megfelelő adminisztratív 

kapacitásait, összhangban az intézményi 

és jogi keretrendszerükkel.” 

 

Módosítás  25 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 

1313/2013/EU határozat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság és a tagállamok 

együttműködnek annak érdekében, hogy 

javítsák az uniós mechanizmus keretébe 

tartozó katasztrófa-reagálási műveletek 

tervezését, ideértve – a 6. cikk a) pontjában 

említett kockázatelemzésekre, valamint a 

kockázatoknak az 5. cikk (1) bekezdésének 

c) pontjában említett áttekintésére építve – 

a katasztrófareagálásra vonatkozó 

forgatókönyvek készítését, az eszközök 

feltérképezését és a reagálási képességek 

telepítésére vonatkozó tervek kidolgozását. 

(1) A Bizottság és a tagállamok 

együttműködnek annak érdekében, hogy 

javítsák az uniós mechanizmus keretébe 

tartozó természeti vagy ember okozta 

katasztrófákra való reagálási műveletek 

tervezését, ideértve – a 6. cikk a) pontjában 

említett kockázatelemzésekre, valamint a 

kockázatoknak az 5. cikk (1) bekezdésének 

c) pontjában említett áttekintésére építve – 

a katasztrófareagálásra vonatkozó 

forgatókönyvek készítését, az eszközök 

feltérképezését és a reagálási képességek 

telepítésére vonatkozó tervek 

kidolgozását.” 

 

 

Módosítás  26 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont 

1313/2013/EU határozat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Létrejön az európai polgári védelmi 

eszköztár. Ez a tagállamok előzetesen 

rendelkezésre bocsátott reagálási 

képességeiből áll, és modulok, egyéb 

reagálási képességek és szakértők 

tartoznak bele. 

(1) Létrejön az európai polgári védelmi 

eszköztár. Ez a tagállamok előzetesen 

engedélyezett reagálási képességeiből áll, 

és modulok, egyéb reagálási képességek és 

szakértők tartoznak bele, az állampolgári 

segítségnyújtási kötelezettség elve alapján. 
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Módosítás  27 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – d pont 

1313/2013/EU határozat 

11 cikk – 10 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az európai veszélyhelyzet-reagálási 

képességre, az EERC-re és az önkéntesen, 

előzetesen rendelkezésre bocsátott 

képességekre való hivatkozásokat az 

európai polgári védelmi eszköztárra való 

hivatkozásként kell értelmezni. 

(10) Az európai veszélyhelyzet-reagálási 

képességre, az EERC-re és az állampolgári 

segítségnyújtási kötelezettségre való 

hivatkozásokat az európai polgári védelmi 

eszköztárra való hivatkozásként kell 

értelmezni. 

 

 

Módosítás  28 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1313/2013/EU határozat 

12 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) városi kutatás és mentés; c) városi, hegyi és erdei kutatás és 

mentés; 

 

Módosítás  29 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1313/2013/EU határozat 

12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az azonosított kockázatok és a többféle 

kockázatot figyelembe vevő megközelítés 

alapján a Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 30. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében 

azonosítottakon felüli reagálási képességek 

típusai meghatározására és ennek 

megfelelően a rescEU összetételének 

Az azonosított kockázatok, a többféle 

kockázatot figyelembe vevő megközelítés 

és a reagálási kapacitások 

rugalmasságának szükségessége alapján a 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

30. cikkel összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk 

(2) bekezdésében azonosítottakon felüli 

reagálási képességek típusai 
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felülvizsgálatára. Biztosítani kell az 

összhangot más uniós szakpolitikákkal. 

meghatározására és ennek megfelelően a 

rescEU összetételének felülvizsgálatára. 

Biztosítani kell az összhangot más uniós 

szakpolitikákkal. 

 

Módosítás  30 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1313/2013/EU határozat 

12 cikk – 7 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A rescEU kapacitások – az ERCC-n 

keresztül benyújtott segítségnyújtás iránti 

kérelem követően – igénybe vehetők az 

uniós mechanizmus keretében végzett 

reagálási műveletekre. A telepítésre 

vonatkozó határozatot a Bizottság hozza 

meg, megtartva a rescEU kapacitások 

feletti irányítást és ellenőrzést. 

(7) A rescEU kapacitások – az ERCC-n 

keresztül benyújtott segítségnyújtás iránti 

kérelem követően – igénybe vehetők az 

uniós mechanizmus keretében végzett 

reagálási műveletekre. A telepítésre 

vonatkozó határozatot a Bizottság hozza 

meg, megtartva a rescEU kapacitások 

feletti irányítást és ellenőrzést, és olyan 

közös és szabványosított operatív nyelvet 

használva, amelyet a katasztrófák során 

minden beavatkozó egység megért. 

 

Módosítás  31 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1313/2013/EU határozat 

12 cikk – 8 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Telepítés esetén a Bizottság 

megállapodik a kérelmező tagállammal a 

rescEU kapacitások operatív telepítéséről. 

A kérelmező tagállam a műveletek során 

elősegíti saját kapacitásainak és a rescEU 

tevékenységeinek operatív koordinációját. 

(8) Telepítés esetén a Bizottság 

megállapodik a kérelmező tagállammal 

vagy tagállamokkal adott esetben a 

rescEU kapacitások operatív telepítéséről. 

A kérelmező tagállam a műveletek során 

elősegíti saját kapacitásainak, többek 

között a regionális és helyi hatóságok és 

az önkéntesek reagálási kapacitásainak és 

a rescEU tevékenységeinek operatív 

koordinációját. 
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Módosítás  32 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1313/2013/EU határozat 

12 cikk – 9 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A különböző reagálási képességek 

összehangolását a Bizottság adott esetben 

az ERCC útján előmozdítja a 15. és a 16. 

cikkel összhangban. 

(9) A különböző reagálási képességek 

összehangolását adott esetben a Bizottság 

mozdítja elő, figyelembe véve többek 

között a regionális megközelítés 

bevezetésének szükségességét, és ahol 

lehetséges, az elérhetőségre és a 

közelségre alapozott, határokon átnyúló 

megoldások alkalmazását. Ezt az 

összehangolást is az ERCC útján, a 15. és 

a 16. cikkel összhangban kell 

előmozdítani. 

 

Módosítás  33 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

1313/2013/EU határozat 

13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság létrehozza a megfelelő polgári 

védelmi és katasztrófavédelmi szereplők és 

intézmények hálózatát, amely a 

Bizottsággal együtt uniós polgári védelmi 

tudáshálózatot képez. 

A Bizottság létrehozza a megfelelő polgári 

védelmi és katasztrófavédelmi szereplők és 

intézmények hálózatát – ideértve a kutatási 

és képzési központokat, az egyetemeket, a 

kutatókat és a kiválósági központokat 

adott esetben –, amely a Bizottsággal 

együtt uniós polgári védelmi 

tudáshálózatot képez, amely nyitva áll az 

ismeretek és a bevált módszerek harmadik 

országokkal való megosztása előtt is. 

A tudáshálózat – adott esetben az illetékes 

tudásközpontokkal szoros 

együttműködésben – a következő 

feladatokat látja el a képzés, a gyakorlatok, 

a tanulságok levonása és az ismeretek 

terjesztése terén:” 

A tudáshálózat az illetékes 

tudásközpontokkal szoros 

együttműködésben a következő feladatokat 

látja el a képzés, a gyakorlatok, a 

tanulságok levonása, az ismeretek 

terjesztése, a kommunikáció és a 

közvélemény tudatosságát javító 
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programok terén: 

 

Módosítás  34 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új) 

1313/2013/EU határozat 

13 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 9a. A 13. cikk (1) bekezdésének a) 

pontja helyébe a következő szöveg lép: 

a) képzési program létrehozása és 

irányítása a polgári védelemben és a 

veszélyhelyzet-kezelésben dolgozók 

számára a katasztrófamegelőzéssel, -

felkészültséggel és -reagálással 

kapcsolatban, és e képzési program 

működtetése.  A program keretében közös 

tanfolyamokat kell szervezni és szakértői 

csererendszert kell létrehozni, amelynek 

révén a résztvevőket más tagállamokba 

lehet rendelni. 

a) képzési program létrehozása és 

irányítása a polgári védelemben és a 

veszélyhelyzet-kezelésben dolgozók 

számára a katasztrófamegelőzéssel, -

felkészültséggel és -reagálással 

kapcsolatos specifikus szakértelem 

nyújtása tekintetében, és e képzési 

program működtetése. A program 

keretében lehetőség szerint ki kell 

használni a meglévő kiválósági 

központokat és az egyetemeket, valamint 

közös tanfolyamokat kell szervezni és 

szakértői csererendszert kell létrehozni, 

amelynek révén a résztvevőket más 

tagállamokba lehet rendelni. A program a 

szomszédos harmadik országokkal 

folytatandó együttműködésről is 

rendelkezik. 

 

Módosítás  35 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új) 

1313/2013/EU határozat 

13 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 9b. A 13. cikk (1) bekezdésének f) 

pontja helyébe a következő szöveg lép: 

f) a vonatkozó új technológiáknak az 

uniós mechanizmus céljait szolgáló 

bevezetésének és alkalmazásának 

f) a kutatás és fejlesztés ösztönzése és 

a vonatkozó új technológiáknak az uniós 

mechanizmus céljait szolgáló 
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ösztönzése és bátorítása. bevezetésének és alkalmazásának 

bátorítása. 

 

Módosítás  36 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

1313/2013/EU határozat 

20 a cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az e határozat alapján nyújtott bármilyen 

támogatásnak vagy finanszírozásnak 

megfelelő nyilvánosságot kell biztosítania 

az Unió számára, beleértve az Unió 

jelképének az 11. cikkben, a 12. cikkben, 

valamint a 21. cikk (2) bekezdésének c) 

pontjában említett kapacitások tekintetében 

történő előtérbe helyezését. 

Az e határozat alapján nyújtott bármilyen 

támogatásnak vagy finanszírozásnak 

megfelelő nyilvánosságot kell biztosítania 

az Unió számára, beleértve az Unió 

jelképének az 11. cikkben, a 12. cikkben, 

valamint a 21. cikk (2) bekezdésének c) 

pontjában említett kapacitások tekintetében 

történő előtérbe helyezését. 

Kommunikációs stratégiát kell kidolgozni 

annak érdekében, hogy az uniós 

mechanizmus tevékenységei a polgárok 

számára láthatóvá váljanak, és 

megerősödjön a bizalmuk az Unió 

katasztrófamegelőzési és -kezelési 

kapacitásaiban. 

 

 

Módosítás  37 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – b pont – i pont 

1313/2013/EU határozat 

21 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az ahhoz szükséges költségek, hogy 

a reagálási képességeket olyan készenléti 

és rendelkezésre állási szintre fejlesszék 

vagy javítsák, amelynek eredményeként 

azok telepíthetők lesznek az európai 

polgári védelmi eszköztár részeként, 

összhangban az európai polgári védelmi 

eszköztár minőségi követelményeivel és 

adott esetben a tanúsítási folyamatban 

c) az ahhoz szükséges költségek, hogy 

a reagálási képességeket olyan készenléti 

és rendelkezésre állási szintre fejlesszék 

vagy javítsák, amelynek eredményeként 

azok telepíthetők lesznek az európai 

polgári védelmi eszköztár részeként, 

összhangban az európai polgári védelmi 

eszköztár minőségi követelményeivel és 

adott esetben a tanúsítási folyamatban 
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megfogalmazott ajánlásokkal („átalakítási 

költségek”). Ide tartozhatnak a modulok és 

az egyéb reagálási képességek 

működőképességéhez, 

interoperabilitásához, az önállósághoz, az 

önellátáshoz, a szállíthatósághoz, a 

csomagoláshoz kapcsolódó, illetve egyéb 

szükséges költségek, feltéve, hogy e 

költségek kifejezetten a képességeknek az 

európai polgári védelmi eszköztárban való 

részvételéhez kapcsolódnak. 

megfogalmazott ajánlásokkal („átalakítási 

költségek”). Ide tartozhatnak a modulok és 

az egyéb reagálási képességek 

működőképességéhez, 

interoperabilitásához, az önállósághoz, az 

önellátáshoz, a szállíthatósághoz, a 

csomagoláshoz kapcsolódó, illetve egyéb 

szükséges költségek, többek között a 

polgári védelemmel kapcsolatos 

önkéntesség előmozdításának és az 

önkéntesek képzésének költségei, feltéve, 

hogy e költségek kifejezetten a 

képességeknek az európai polgári védelmi 

eszköztárban való részvételéhez 

kapcsolódnak. 

 

Módosítás  38 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont 

1313/2013/EU határozat 

26 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Törekedni kell az Unió más olyan 

eszközeivel való szinergiák és kiegészítő 

jelleg megvalósítására, amelyek például a 

kohéziót, a vidékfejlesztést, a kutatást, az 

egészségügyet, valamint a migrációs és 

biztonságpolitikát támogatják. Harmadik 

országokban kialakult humanitárius 

válságok kapcsán történő fellépés esetén a 

Bizottság biztosítja az e határozat, valamint 

az 1257/96/EK rendelet keretében 

finanszírozott intézkedések kiegészítő 

jellegét és koherenciáját. 

(2) Fejleszteni kell az Unió más olyan 

eszközeivel való szinergiákat, kiegészítő 

jelleget és fokozott koordinációt, amelyek 

például a kohéziót, ideértve az Európai 

Unió Szolidaritási Alapját is, a 

vidékfejlesztést, a kutatást, az 

egészségügyet, valamint a migrációs és 

biztonságpolitikát támogatják, anélkül 

hogy ez magával vonná a források e 

területekről történő átcsoportosítását. 

Harmadik országokban kialakult 

humanitárius válságok kapcsán történő 

fellépés esetén a Bizottság biztosítja az e 

határozat, valamint az 1257/96/EK rendelet 

keretében finanszírozott intézkedések 

kiegészítő jellegét és koherenciáját. 
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