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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Figyelemmel arra, hogy az elmúlt évek 
során jelentősen nőtt a természeti és ember 
okozta katasztrófák száma és súlyossága, 
valamint egy olyan helyzetben, amelyben a 
jövőbeli katasztrófák valószínűleg még 
szélsőségesebbek és összetettebbek 
lesznek, messzire nyúló és hosszabb távú 
következményekkel járva, ami különösen
az éghajlatváltozásból és a számos 
természeti és technológiai veszély 
lehetséges kölcsönhatásából ered, egyre 
fontosabb a katasztrófavédelem integrált 
megközelítése. Az Uniónak támogatnia 
kell, össze kell hangolnia és ki kell 
egészítenie a tagállamok polgári védelem 
terén végrehajtott fellépéseit, hogy javuljon 
a természeti és ember okozta katasztrófák 
megelőzésére, az azokra való felkészülésre 
és reagálásra szolgáló rendszerek 
hatékonysága.

(1) Figyelemmel arra, hogy az elmúlt évek 
során jelentősen nőtt a természeti és ember 
okozta katasztrófák száma és súlyossága, 
valamint arra, hogy a jövőbeli katasztrófák 
valószínűleg még szélsőségesebbek és 
összetettebbek lesznek, messzire nyúló és 
hosszabb távú következményekkel járva, 
ami különösen a fejlődő országokat 
aránytalanul érintő éghajlatváltozásból és 
a számos természeti és technológiai 
veszély lehetséges kölcsönhatásából ered, 
egyre fontosabb a katasztrófavédelem 
integrált megközelítése. Az Uniónak 
támogatnia kell, össze kell hangolnia és ki 
kell egészítenie a tagállamok polgári 
védelem terén végrehajtott fellépéseit, 
hogy javuljon a természeti és ember okozta 
katasztrófák megelőzésére, az azokra való 
felkészülésre és reagálásra szolgáló 
rendszerek hatékonysága.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9 bis) Veszélyhelyzeti elhelyezési 
kapacitásokat kell kiépíteni abból a célból, 
hogy katasztrófa esetén javuljon az Unió 
reagálási sebessége. E téren az Unió 
pénzügyi támogatásának fenntartása 
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elengedhetetlen lenne olyan 
raktárak/platformok kialakítása céljából, 
amelyek gyorsaság, minőség és 
költséghatékonyság tekintetében 
garantálják a hatékonyságot. E 
tekintetben előnyösebb lenne, ha az Unió 
– nem kizárólagos jelleggel – a legkülső 
régiókat és az Unió tengerentúli országait 
és területeit használná támogató bázisként 
annak érdekében, hogy az alapvető 
fontosságú termékek és logisztika előzetes 
telepítése révén humanitárius vészhelyzet 
esetén meg lehessen könnyíteni az emberi 
erőforrások és az európai termékek 
eljuttatását az Európai Unió területén 
kívülre.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ami az Unión kívüli 
katasztrófareagálási támogatási 
tevékenységeket illeti, a mechanizmusnak 
elő kell segítenie és támogatnia kell a 
tagállamok és az egész Unió által 
végrehajtott fellépéseket, hogy előmozdítsa 
az összhangot a nemzetközi polgári 
védelmi munka terén. Az ENSZ-nek, 
amennyiben jelen van, átfogó összehangoló 
szerepe van a harmadik országokban 
végzett mentési műveletekben. A 
rendelkezésre álló erőforrások 
felhasználásának maximalizálása és a 
munkavégzés szükségtelen 
megkettőzésének elkerülése érdekében a 
mechanizmus keretében biztosított 
segítségnyújtást az ENSZ-szel és más 
illetékes nemzetközi szereplőkkel együtt 
kell koordinálni. A polgári védelmi 
segítségnyújtás mechanizmus útján történő 
javított koordinációja előfeltételt képez az 
általános koordinációs erőfeszítés 
támogatásához és a globális mentési 

(15) Ami az Unión kívüli 
katasztrófareagálási támogatási 
tevékenységeket illeti, a mechanizmusnak 
elő kell segítenie és támogatnia kell a 
tagállamok és az egész Unió által 
végrehajtott fellépéseket, hogy előmozdítsa 
az összhangot a nemzetközi polgári 
védelmi munka terén. Az uniós polgári 
védelmi mechanizmus keretében 
végrehajtott beavatkozások többségére az 
Unió területén kívül kerül sor, legtöbbször 
fejlődő országokban. Az ENSZ-nek, 
amennyiben jelen van, átfogó összehangoló 
szerepe van a harmadik országokban 
végzett mentési műveletekben. A 
rendelkezésre álló erőforrások 
felhasználásának maximalizálása és a 
munkavégzés szükségtelen 
megkettőzésének elkerülése érdekében a 
mechanizmus keretében biztosított 
segítségnyújtást az ENSZ-szel és más 
illetékes nemzetközi szereplőkkel együtt 
kell koordinálni. A polgári védelmi 
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erőfeszítésekhez való átfogó uniós 
hozzájárulás biztosításához. Súlyos 
katasztrófák esetén, ahol mind a 
mechanizmus, mind pedig a humanitárius 
segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 
1257/96/EK tanácsi rendelet keretében 
segítséget nyújtanak, a Bizottság biztosítja 
az átfogó uniós reagálás hatékonyságát, 
egységességét és kiegészítő jellegét, 
tiszteletben tartva a humanitárius 
segítségnyújtással kapcsolatos európai 
konszenzust.

segítségnyújtás mechanizmus útján történő 
javított koordinációja előfeltételt képez az 
általános koordinációs erőfeszítés 
támogatásához és a globális mentési 
erőfeszítésekhez való átfogó uniós 
hozzájárulás biztosításához. Súlyos 
katasztrófák esetén, ahol mind a 
mechanizmus, mind pedig a humanitárius 
segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 
1257/96/EK tanácsi rendelet keretében 
segítséget nyújtanak, a Bizottság biztosítja 
az átfogó uniós reagálás hatékonyságát, 
egységességét és kiegészítő jellegét, 
tiszteletben tartva a humanitárius 
segítségnyújtással kapcsolatos európai 
konszenzust.
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Amendement 4

Határozatra irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ha helyénvalónak vélik katonai 
kapacitások felhasználását a polgári 
védelmi műveletek támogatásában, a 
katonasággal való együttműködésnek meg 
kell felelnie a Tanács vagy annak illetékes 
szervei által meghatározott módszereknek, 
eljárásoknak és kritériumoknak, melyek a 
polgári lakosság védelméhez szükséges 
katonai kapacitásoknak a mechanizmus 
rendelkezésére bocsátására vonatkoznak.

(19) A katonai kapacitások felhasználása 
alapvető támogatást jelenthet a természeti 
katasztrófákra való reagálás keretében 
végrehajtott humanitárius fellépések 
számára. Ha – végső lehetőségként –
helyénvalónak vélik katonai kapacitások 
felhasználását a polgári védelmi műveletek 
támogatásában, a katonasággal való 
együttműködésnek meg kell felelnie a 
Tanács vagy annak illetékes szervei által 
meghatározott módszereknek, eljárásoknak 
és kritériumoknak, melyek a polgári 
lakosság védelméhez szükséges katonai 
kapacitásoknak a mechanizmus 
rendelkezésére bocsátására vonatkoznak, 
továbbá az „Iránymutatások a külföldi 
katonai és polgári védelmi eszközök 
katasztrófasegélyezés esetén történő 
alkalmazásáról” (felülvizsgált oslói 
iránymutatások, 2007. január 1.), 
valamint az „Iránymutatások a katonai és 
polgári védelmi eszközök alkalmazásáról 
az Egyesült Nemzetek Szervezete összetett 
veszélyhelyzetekben folytatott 
humanitárius tevékenységeinek 
támogatása céljából” című (felülvizsgált 
MCDA-iránymutatások, 2006.) 
dokumentumokban foglaltaknak. 

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „katasztrófa”: minden olyan helyzet, 
amelynek az emberekre, a környezetre 
vagy a tulajdonra káros hatása van vagy 
lehet;

(1) „katasztrófa”: minden olyan, természeti 
jelenségek nyomán előálló vagy ember 
okozta helyzet, amelynek az emberekre, a 
környezetre vagy a tulajdonra káros hatása 
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van vagy lehet;

Indokolás

Fontos különbséget tenni az ember okozta (politikai zavargások, fegyveres konfliktusok) és a 
természeti jelenségek következtében előálló katasztrófák között, mivel a körülmények 
függvényében mások a felmerülő problémák és mások a (humanitárius és polgári védelmi) 
segítségnyújtási beavatkozások szabályai is.

Módosítás 6

Proposition de décision
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unión kívüli reagálási műveletek 
tervezése során a Bizottság és a tagállamok 
azonosítják és biztosítják az Unió és a 
tagállamok által nyújtott természetbeni 
segítség és a humanitárius segélyhez 
biztosított finanszírozás közötti 
szinergiákat.

(2) Az Unión kívüli reagálási műveletek 
tervezése során, illetve a humanitárius 
válságok leküzdése érdekében a Bizottság 
és a tagállamok azonosítják és biztosítják 
az Unió és a tagállamok által nyújtott 
természetbeni segítség és a humanitárius 
segélyhez biztosított finanszírozás közötti 
szinergiákat.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok és a Bizottság biztosítják 
az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás beavatkozásai megfelelő 
láthatóságát.

(8) Az EU gondoskodik jelenlétének és 
fellépéseinek láthatóságáról; a tagállamok 
és a Bizottság biztosítják az Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás 
beavatkozásai megfelelő láthatóságát, ami 
azzal biztosítható, hogy a személyzet és a 
járművek is viselik a nemzeti és az európai 
jelképeket.
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Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a mechanizmus keretében lefolytatott 
beavatkozásokból, gyakorlatokból és 
képzésekből szerzett tapasztalatokkal 
kapcsolatos program létrehozása, beleértve
a releváns megelőzési, felkészültségi és 
reagálási vonatkozásokat, e tapasztalatok 
terjesztése és adott esetben megvalósítása;

d) a mechanizmus keretében akár az Unió 
területén kívül lefolytatott 
beavatkozásokból, gyakorlatokból és 
képzésekből szerzett tapasztalatokkal 
kapcsolatos program létrehozása, beleértve 
a releváns megelőzési, felkészültségi és 
reagálási vonatkozásokat, e tapasztalatok 
terjesztése és adott esetben megvalósítása;

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) kapcsolattartás valamennyi érintett 
szereplővel, különösen a mechanizmus 
keretében folytatott segítségnyújtási 
beavatkozás záró szakaszában, a 
zökkenőmentes átadás megkönnyítése 
céljából. 

e) kapcsolattartás valamennyi érintett 
szereplővel, különösen a mechanizmus 
keretében folytatott segítségnyújtási 
beavatkozás záró szakaszában, a 
zökkenőmentes átadás megkönnyítése 
céljából; a humanitárius 
segítségnyújtásban és a fejlesztésben részt 
vevő szereplőkkel közösen hozzájárulás a 
segélyezés, a rehabilitáció és a fejlesztés 
közötti kapcsolat megerősítéséhez;

Indokolás

Gyakran nem közvetlenül követi egymást a humanitárius és a fejlesztési szakasz, illetve 
gyakran nincs megfelelő koordináció és kiegészítő jelleg a kettő között. A veszélyhelyzet 
esetén fellépő polgári védelem hozzájárulhat e kapcsolat (LRRD) megerősítéséhez, 
cselekvései elébe mehetnek a fejlesztési szakasznak.
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Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
16 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Törekedni kell az Unió egyéb 
eszközeivel, különösen az 1257/96/EK 
rendelet keretében finanszírozott 
fellépésekkel való szinergiákra.

(11) Törekedni kell az Unió egyéb 
eszközeivel, különösen a humanitárius 
segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i
1257/96/EK tanácsi rendelet keretében 
finanszírozott fellépésekkel való 
szinergiákra. Az e határozat szerinti, illetve 
az e határozat értelmében finanszírozható 
fellépések nem finanszírozhatók a 
humanitárius segítségnyújtásról szóló 
rendelet alapján.

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e határozat végrehajtásához 
szükséges pénzügyi referenciaösszeg folyó 
áron a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozóan 513 000 000 EUR.

(1) Az e határozat végrehajtásához 
szükséges pénzügyi referenciaösszeg folyó 
áron a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozóan [...].

Folyó áron 276 000 000 EUR a pénzügyi 
keret 3., „Biztonság és uniós polgárság” 
című fejezetéből, folyó áron 237 000 000 
EUR pedig a 4., „Globális Európa” című 
fejezetéből származik.

Az összeg 50%-a a pénzügyi keret 3.,
„Biztonság és uniós polgárság” című 
fejezetéből, további 50%-a pedig a 4.,
„Globális Európa” című fejezetéből 
származik

Indokolás

Az Unió területén kívüli beavatkozások teljes költsége az alábbi okok miatt növekedni fog a 
2014–2020-as időszakban: 

(1) a jelen határozat 23. cikke magasabb társfinanszírozási arányt ír elő a szállítási és 
logisztikai költségekre vonatkozóan, 

(2) megerősítésre kerülnek a megelőzés és a felkészülés terén végrehajtott fellépések, 

(3) a 20. cikkben és a 21. cikk a)–f) pontjában említett fellépéseket kiterjesztik az európai 
szomszédságpolitika hatálya alá tartozó országokra, a mechanizmusban részt nem vevő 
potenciálisan tagjelölt országokra, valamint – az előadó javaslatának megfelelően – eseti 
jelleggel a legkevésbé fejlett fejlődő országokra. 
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Ezenkívül az utóbbi években az EU polgári védelmi beavatkozásainak többségére az Unió 
területén kívül, főként fejlődő országokban került sor. A 2014–2020 közötti időszak 
költségvetési számainak tükrözniük kell ezt a tényt.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Törekedni kell az Unió más eszközeivel 
való szinergiák és kiegészítő jelleg 
megvalósítására. Harmadik országokban 
megvalósuló segítségnyújtás esetén a 
Bizottság biztosítja az e határozat, valamint 
az 1257/96/EK rendelet keretében 
finanszírozott fellépések kiegészítő jellegét 
és koherenciáját.

(2) Törekedni kell az Unió más eszközeivel 
való szinergiák és kiegészítő jelleg 
megvalósítására. Harmadik országokban 
megvalósuló, humanitárius válsággal 
szembeni segítségnyújtás esetén a 
Bizottság biztosítja az e határozat, valamint 
az 1257/96/EK rendelet keretében 
finanszírozott fellépések kiegészítő jellegét 
és koherenciáját.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a mechanizmus keretében történő 
segítségnyújtás szélesebb körű uniós 
humanitárius segítségnyújtáshoz járul 
hozzá, az e határozat keretében pénzügyi 
támogatásban részesülő fellépéseknek
összhangban kell állniuk a humanitárius 
segítségnyújtással kapcsolatos európai 
konszenzusban említett humanitárius 
elvekkel.

(3) Ha a mechanizmus keretében történő 
segítségnyújtás uniós humanitárius 
segítségnyújtáshoz járul hozzá, és 
különösen ha erre összetett 
veszélyhelyzetben kerül sor, az e határozat 
keretében pénzügyi támogatásban 
részesülő fellépéseknek összhangban kell 
állniuk a humanitárius segítségnyújtással 
kapcsolatos európai konszenzusban 
említett humanitárius elvekkel. Az európai 
veszélyhelyzet-reagálási kapacitást az 
azonosított szükségleteknek megfelelően 
kell alkalmazni, összhangban a polgári 
védelem és a katonai kapacitások 
felhasználására vonatkozó, a 
humanitárius segítségnyújtásról szóló 
európai konszenzusban kimondott 
elvekkel összhangban.
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Indokolás

A humanitárius elveknek (semlegesség, pártatlanság, függetlenség és emberiesség) 
tiszteletben tartása, valamint a szükségletek értékelésén alapuló beavatkozás elvének kell 
vezérelnie a humanitárius és polgári védelmi műveleteket. Különösen igaz ez összetett 
veszélyhelyzetek esetén, amikor keveredés alakulhat ki a különféle szereplők között, 
megnehezítve a segítség helyszínre szállítását és az érintett lakossághoz való eljuttatását. 

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 20. cikkben és a 21. cikk a)–
f) pontjában említett pénzügyi támogatás 
nyújtható az európai szomszédságpolitika 
hatálya alá tartozó országok, valamint a 
mechanizmusban részt nem vevő 
potenciális tagjelölt országok számára is.

(2) A 20. cikkben és a 21. cikk a)–f) 
pontjában említett pénzügyi támogatás 
nyújtható az európai szomszédságpolitika 
hatálya alá tartozó országok, valamint a 
mechanizmusban részt nem vevő 
potenciális tagjelölt országok számára is, 
valamint – eseti jelleggel és a fejlődő 
országokban fennálló 
katasztrófakockázatok csökkentésének 
támogatására irányuló stratégiának 
megfelelően – a legkevésbé fejlett fejlődő 
országok számára is1.

_______________

1 Az Európai Bizottság 2009. február 23-i 
közleménye a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek: Uniós stratégia a 
katasztrófakockázatok csökkentésének 
támogatására a fejlődő országokban –
(COM(2009)0084)

Indokolás

A határozatban lehetővé kellene tenni, hogy finanszírozásban részesítsenek olyan megelőzési 
és felkészítési célú fellépéseket, amelyek a legkevésbé fejlett országokban vagy különleges 
esetekben valósulnak meg, például Haitiben, ahol rendszeresen természeti katasztrófák 
történnek.
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