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RÖVID INDOKOLÁS

Ez az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló határozatra irányuló javaslat kiváló 
minőségű dokumentum, amely számba veszi az Európai Unió e területre vonatkozó 
megelőzési és reagálási követelményeit. Az előadó üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy 
a polgári védelmi mechanizmust és a pénzügyi eszközt – a végrehajtással egyetemben –
egyetlen dokumentumban kapcsolja össze, amelyet az európai parlamenti és tanácsi 
határozatra irányuló javaslatként terjesztett elő. Az előadó üdvözöl különösen néhány olyan 
javasolt módosítást, amelyek a mechanizmus aktiválására vonatkozó szabályok és eljárások 
egyszerűsítésével járnak, ami által az EU katasztrófákra való reakciójának hatékonysága, 
eredményessége és egységessége növekszik.

A Regionális Fejlesztési Bizottság szemszögéből nézve a módosítások elsősorban a régiók, 
városok és helyi közösségek kifejezettebb bevonásának szükségességére összpontosítanak, 
mivel e független hatóságok kulcsfontosságú szerepet játszanak mind a veszélyhelyzetek 
megelőzésében, mind pedig az azokra való reagálásban, és nem hagyhatók figyelmen kívül. 
Hangsúlyt kapnak a határ menti régiók egyedi szükségletei is, ahol különösen a reagálási 
szakaszban komoly lehetőségek rejlenek a fokozott közös veszélyhelyzet-reagálás 
végrehajtásában. Ami az uniós forrásokat illeti, kérjük a polgári védelmi mechanizmus és a 
Szolidaritási Alap hatékonyabb összekapcsolását is, amely téren jelenleg nem kellően 
rugalmas az alkalmazás. 

Az előadó javasolja továbbá, hogy a 11. cikket, amelyben a Bizottság egy „Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás” létrehozását javasolja, és az abból következő 12. cikket 
vizsgálják felül, többek között azért, mert e fogalom meghatározása a javaslatban sehol sem 
szerepel.  A modulrendszert vagy a tagállamok által elkülönített európai kapacitások 
veszélyhelyzeti reagálásra való felhasználása közötti alapvető különbséget az előadó csak 
abban látja, hogy a tagállamok nemzeti erőforrásokat rendelhetnek ki, illetve hogy azokat 
kötelesek kirendelni. A Lisszaboni Szerződés értelmében egyértelműen rögzítve van, hogy az 
Unió csak akkor járhat el, ha a tagállamok fellépéseit támogatja, koordinálja vagy kiegészíti, 
ám ilyen fellépést ír elő a 11. cikk (6) bekezdése.  Ez számos biztonsági és pénzügyi 
szempontot von maga után, ideértve az annak kifejtésére vonatkozó szükségletet, hogy ezeket 
az „európai kapacitásokat” az Unió miként és milyen mértékben fogja pénzügyileg támogatni. 
Ezen okoknál fogva helyénvalóbbnak tűnik a meglévő modulrendszer fenntartása, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy önkéntes alapon döntsenek arról, hogy mikor és 
hol járulnak hozzá a területükön kívüli nagyobb veszélyhelyzetekre való reagáláshoz, illetve 
amelyben a Bizottság a tagállamok közötti együttműködést támogatja vagy összehangolja a 
kitűnően működő megfigyelési és tájékoztatási központ révén.

További sajátos kérdés a nemzeti válsághelyzeti tervek benyújtásának kérdése, amelynek 
esetében az előadó a bürokrácia, illetve az érzékeny biztonsági adatok nem biztonságos 
kezelése kockázatának túlzott növekedésétől tart. Ezen okoknál fogva javasolja, hogy a 
tagállamok ahelyett, hogy válsághelyzeti terveiket vagy egyéb, biztonsági szempontból 
minősített terveiket küldenék meg, inkább a nemzeti kockázatok és az azok megelőzését és az 
azokra való reagálást célzó intézkedésrendszer jegyzékét küldjék meg a Bizottság részére.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális 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
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
keretében biztosítandó, az Unión belül 
vagy kívül bekövetkező valamennyi 
természeti és ember által okozott 
katasztrófával – ideértve a 
terrorcselekményeket és a technológiai, 
radiológiai és környezeti baleseteket, 
tengeri szennyezést és az akut 
egészségügyi veszélyhelyzeteket –
szembeni védelemnek elsősorban az 
emberekre kell vonatkoznia, de a 
környezetre és a tulajdonra, köztük a 
kulturális örökségre is. Az ilyen 
katasztrófák mindegyike esetén kérhető 
polgári védelmi és más veszélyhelyzeti 
segítségnyújtás az érintett ország reagálási 
képességeinek kiegészítése céljából.

Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
keretében biztosítandó, az Unión belül 
vagy kívül bekövetkező valamennyi 
természeti és ember által okozott 
katasztrófával – ideértve a 
terrorcselekményeket és a technológiai, 
radiológiai és környezeti baleseteket, 
tengeri szennyezést és az akut 
egészségügyi veszélyhelyzeteket –
szembeni védelemnek elsősorban az 
emberekre kell vonatkoznia, de a 
környezetre és a tulajdonra, köztük a 
kulturális örökségre is. Az ilyen 
katasztrófák mindegyike esetén kérhető 
polgári védelmi és más veszélyhelyzeti 
segítségnyújtás az érintett ország és az 
illetékes közhatóságok, köztük a 
problémák kezelése szempontjából a 
legközelebb lévő regionális és helyi 
hatóságok reagálási képességeinek 
kiegészítése céljából

Or. cs

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mechanizmusnak általános szakpolitikai 
keretet kell tartalmaznia a katasztrófák 
kockázatának megelőzését szolgáló uniós 

A mechanizmusnak általános szakpolitikai 
keretet kell tartalmaznia a katasztrófák
kockázatának megelőzését szolgáló uniós 
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fellépésekre vonatkozóan, amelynek célja a 
katasztrófák elleni védelem és a velük 
szembeni ellenálló-képesség magas 
szintjének elérése a katasztrófák hatásainak 
megelőzése vagy csökkentése, valamint a 
megelőzés kultúrájának megteremtése 
útján. A kockázatkezelési tervek alapvető 
fontosságúak a katasztrófavédelem 
integrált, a kockázatmegelőzést, a 
felkészültséget és a reagálási fellépéseket 
összekapcsoló megközelítésének 
biztosításához. A mechanizmusnak tehát 
általános keretet kell tartalmaznia a 
kockázatkezelési tervek közlésére és 
végrehajtására vonatkozóan.

fellépésekre vonatkozóan, amelynek célja a 
katasztrófák elleni védelem és a velük 
szembeni ellenálló-képesség magas 
szintjének elérése a katasztrófák hatásainak 
megelőzése vagy csökkentése, valamint a 
megelőzés kultúrájának megteremtése 
útján. A katasztrófavédelem integrált, a 
kockázatmegelőzést, a felkészültséget és a 
reagálási fellépéseket összekapcsoló 
megközelítésének biztosításához alapvető 
fontosságú a kockázatok jegyzékének 
elkészítése és a kezelésüket célzó 
intézkedésekre vonatkozó javaslattétel. A 
mechanizmusnak tehát általános keretet 
kell tartalmaznia a kockázatkezelési tervek 
közlésére és végrehajtására vonatkozóan.

Or. cs

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A további előkészítő intézkedések közé 
tartozik a szükséges egészségügyi 
erőforrásokkal kapcsolatos információk 
összegyűjtése és az új technológiák 
alkalmazásának ösztönzése. A Szerződés 
346. cikke értelmében egyetlen tagállam 
sem köteles olyan információt szolgáltatni, 
amelynek közlését ellentétesnek tartja
alapvető biztonsági érdekeivel.

A további előkészítő intézkedések közé 
tartozik a szükséges egészségügyi 
erőforrásokkal kapcsolatos információk 
összegyűjtése és az új technológiák 
alkalmazásának ösztönzése. Az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 346. 
cikke (1) bekezdésének a) pontja
értelmében egyetlen tagállam sem
kötelezhető arra, hogy olyan
információkat szolgáltasson, amelyek 
felfedése véleménye szerint ellentétes saját
alapvető biztonsági érdekeivel.

Or. cs
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Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A polgári védelmi gyorsreagálási képesség 
fejlesztéséhez való hozzájárulás érdekében 
uniós szinten végzik az egy vagy több 
tagállam olyan erőforrásaiból álló további 
polgári védelmi segítségnyújtási 
beavatkozási modulok kifejlesztését, 
amelyeknek célja, hogy teljes mértékben 
együttesen működtethetők legyenek. A 
modulokat tagállami szinten kell 
megszervezni, és azok vezetése és 
irányítása is a tagállamok hatásköre.

A polgári védelmi gyorsreagálási képesség 
fejlesztéséhez való hozzájárulás érdekében 
uniós szinten végzik az egy vagy több 
tagállam olyan erőforrásaiból álló további 
polgári védelmi segítségnyújtási 
beavatkozási modulok kifejlesztését, 
amelyeknek célja, hogy teljes mértékben 
együttesen működtethetők legyenek. A 
modulokat tagállami szinten kell 
megszervezni, és azok vezetése és 
irányítása is a tagállamok hatásköre. E 
tekintetben különös figyelmet kell 
fordítani a tagállamok határ menti 
területeinek polgári védelmi 
kapacitásaira.

Or. cs

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mechanizmusnak lehetővé kell tennie a 
segítségnyújtási beavatkozások 
mozgósítását és összehangolásuk 
elősegítését. A megerősített 
együttműködést uniós rendszerre kell 
alapozni, amely egy veszélyhelyzet-
reagálási központból, a tagállamoktól 
származó, előzetesen rendelkezésre 
bocsátott kapacitások önkéntes 
összevonásával létrejövő európai 
veszélyhelyzet-reagálási kapacitásból, 
képzett szakértőkből, a Bizottság által 
irányított, veszélyhelyzet kezelésére 
szolgáló közös kommunikációs és 

törölve
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tájékoztatási rendszerből, valamint a 
tagállamokban található kapcsolattartási 
pontokból áll. Ennek keretet kell 
biztosítania az ellenőrzött veszélyhelyzeti 
információ összegyűjtéséhez, annak a 
tagállamok számára történő 
továbbadásához, és a beavatkozások során 
levont tanulságok megosztásához.

Or. cs

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A katasztrófareagálási műveletek 
tervezésének javítása és a kulcsfontosságú 
kapacitások rendelkezésre állásának 
biztosítása érdekében referencia-
forgatókönyveket kell kidolgozni a 
katasztrófák fő típusaira vonatkozóan, fel 
kell térképezni a tagállamokban 
rendelkezésre álló legfontosabb meglévő 
kapacitásokat, készenléti terveket kell
kidolgozni a kapacitások bevetésére, és a 
tagállamoktól származó, előzetesen 
rendelkezésre bocsátott kapacitások 
önkéntes összevonásával létrejövő 
Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitást kell kialakítani. A
veszélyhelyzeti tervezés felhasználható
lenne annak meghatározására is, hogy 
vannak-e olyan hiányosságai a 
tagállamokban rendelkezésre álló 
veszélyhelyzet-reagálási kapacitásnak, 
amelyek megszüntethetők lennének Unió-
szerte megosztott, uniós támogatással 
kifejlesztett kapacitásokkal.

A katasztrófareagálási műveletek 
tervezésének javítása és a kulcsfontosságú 
kapacitások rendelkezésre állásának 
biztosítása érdekében referencia-
forgatókönyveket kell kidolgozni a 
katasztrófák fő típusaira vonatkozóan, fel 
kell térképezni a tagállamokban 
rendelkezésre álló legfontosabb meglévő 
kapacitásokat, és meg kell határozni a 
kockázatokat, valamint a kezelésükhöz 
szükséges intézkedéseket. A kockázatok 
számbavétele felhasználható annak 
meghatározására is, hogy vannak-e 
hiányosságai a tagállamokban 
rendelkezésre álló veszélyhelyzet-reagálási
kapacitásoknak.

Or. cs
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Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szintű gyorsreagálási képesség 
kifejlesztésének támogatása érdekében 
javítani kell a megfelelő szállítóeszközök 
hozzáférhetőségén. Az Uniónak 
támogatnia kell és ki kell egészítenie a 
tagállamok erőfeszítéseit azáltal, hogy 
elősegíti a tagállamok szállítási 
erőforrásainak összevonását, és ahol 
szükséges, bizonyos feltételekkel 
hozzájárul további szállítóeszközök 
finanszírozásához.

Az uniós szintű gyorsreagálási képesség 
kifejlesztésének támogatása érdekében 
javítani kell a megfelelő szállítóeszközök
hozzáférhetőségén és a közlekedési 
infrastruktúrán. Az Uniónak támogatnia 
kell és ki kell egészítenie a tagállamok 
erőfeszítéseit.azáltal, hogy elősegíti a 
tagállamok szállítási erőforrásainak 
összevonását.

Or. cs

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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
és eljárásoknak, amelyek a polgári 
lakosság védelméhez szükséges katonai 
kapacitásoknak a mechanizmus 
rendelkezésére bocsátására vonatkoznak.

Or. cs
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Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelembe kell venni azt is, hogy az 
érintett tagállam vagy a tagállam 
regionális vagy helyi közigazgatási 
hatóságainak reagálási kapacitását 
meghaladó katasztrófák esetén gyors és 
rugalmas segítséget kell nyújtani. E 
tekintetben hangsúlyt kell fektetni a 
Szolidaritási Alapból származó pénzügyi 
források lehívásának lehetőségére, amely 
alapból a segítségnyújtást a súlyos 
természeti katasztrófa által sújtott 
tagállamoknak és tagjelölt országoknak 
szánják, és amelynek végrehajtását a 
polgári védelmi mechanizmus 
működésével hatékonyabban össze kellene 
kapcsolni. 

Or. cs

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E határozat célját a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, így az a 
tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása 
miatt, és figyelemmel a mechanizmus 
működéséből adódóan az emberi életek 
elvesztésének és a károknak a csökkentése 
vonatkozásában bekövetkező előnyökre, az 
Unió szintjén jobban megvalósítható. Ha 
egy súlyos veszélyhelyzet meghaladja egy 
érintett tagállam reagálási képességeit, 
akkor ennek az államnak képesnek kell 
lennie a mechanizmushoz folyamodni a 
saját polgári védelmi és egyéb 

A polgári védelem alapelvéül a problémák 
lehető legalacsonyabb szinten való 
kezelését kellene kitűzni.  Nagyobb 
terjedelmű műveletek esetén ugyanakkor
e határozat célját a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, így az a 
tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása 
miatt, és figyelemmel a mechanizmus 
működéséből adódóan az emberi életek 
elvesztésének és a károknak a csökkentése 
vonatkozásában bekövetkező előnyökre, az 
Unió szintjén jobban megvalósítható. Ha 
egy súlyos veszélyhelyzet meghaladja egy 
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veszélyhelyzet-reagálási erőforrásai 
kiegészítése érdekében. Az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvének 
megfelelően tehát az Unió elfogadhat 
intézkedéseket. Az említett cikkben foglalt 
arányossági elvnek megfelelően ez a 
határozat nem lépi túl az említett cél 
eléréséhez szükséges mértéket.

érintett tagállam reagálási képességeit, 
akkor ennek az államnak képesnek kell 
lennie a mechanizmushoz folyamodni a 
saját polgári védelmi és egyéb 
veszélyhelyzet-reagálási erőforrásai 
kiegészítése érdekében. Az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvének 
megfelelően tehát az Unió elfogadhat 
intézkedéseket. Az említett cikkben foglalt 
arányossági elvnek megfelelően ez a 
határozat nem lépi túl az említett cél 
eléréséhez szükséges mértéket.

Or. cs

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mechanizmus által biztosítandó, az 
Unión belül vagy kívül bekövetkező 
valamennyi természeti és ember által 
okozott katasztrófával – ideértve a
terrorcselekményeket és a technológiai, 
radiológiai és környezeti baleseteket, 
tengeri szennyezést és az akut 
egészségügyi veszélyhelyzeteket –
szembeni védelem elsősorban az 
emberekre vonatkozik, de a környezetre és 
a tulajdonra is, beleértve a kulturális 
örökséget is.

(2) A mechanizmus által biztosítandó, az 
Unión belül vagy kívül bekövetkező 
valamennyi természeti és ember által 
okozott katasztrófával – ideértve a
terrorcselekmények következményeit és a 
technológiai, radiológiai és környezeti 
baleseteket, tengeri szennyezést és az akut 
egészségügyi veszélyhelyzeteket –
szembeni védelem elsősorban az 
emberekre vonatkozik, de a környezetre és 
a tulajdonra is, beleértve a kulturális 
örökséget is.

Or. cs
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Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ez a határozat nem alkalmazandó az 
[1717/2006/EK rendelet; az 1257/96/EK
rendelet; az 1406/2002/EK rendelet és az 
egészségügyet, belügyeket és igazságügyet 
érintő cselekvési programokra vonatkozó
uniós jogszabályok] keretében végrehajtott 
fellépésekre.

(7) Ez a határozat nem alkalmazandó az 
[1717/2006/EK rendelet; az 1257/96/EK 
rendelet; az 1406/2002/EK rendelet és az
és az egészségügyet, belügyeket és 
igazságügyet érintő cselekvési 
programokra vonatkozó], valamint az 
ezekhez nem kapcsolódó egyéb uniós
jogszabályok keretében végrehajtott 
fellépésekre.

Or. cs

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „kockázatkezelési terv”: tervezési 
eszköz, amelyet egy tagállam a kockázatok 
előre jelzése, a hatásaik becslése, a 
kockázatok és hatásaik költséghatékony 
csökkentését, az azokhoz való 
alkalmazkodást és azok enyhítését célzó 
intézkedések kidolgozása, kiválasztása és 
végrehajtása céljából, valamint a különféle 
ágazat- vagy veszélyspecifikus 
kockázatkezelési eszközöknek a közös, 
átfogó tervben való egyesítésére vonatkozó 
keret megállapítása céljából készít el;

9. „kockázatjegyzék és reagálási 
intézkedések”: tervezési eszköz, amelyet 
egy tagállam a kockázatok előre jelzése, a 
hatásaik becslése, a kockázatok és hatásaik 
költséghatékony csökkentését, az azokhoz 
való alkalmazkodást és azok enyhítését 
célzó intézkedések kidolgozása, 
kiválasztása és végrehajtása céljából, 
valamint a különféle ágazat- vagy 
veszélyspecifikus kockázatkezelési 
eszközöknek a közös, átfogó
kockázatjegyzékben és reagálási 
intézkedésekben való egyesítésére 
vonatkozó keret megállapítása céljából 
készít el;

Or. cs
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Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) előmozdítja és támogatja a tagállamok
kockázatkezelési terveinek kidolgozását és 
megvalósítását – ideértve a tervek
tartalmára vonatkozó iránymutatásokat – és 
szükség esetén megfelelő ösztönzést 
biztosít;

d) támogatja a tagállamok
kockázatjegyzékeinek és reagálási 
intézkedéseinek kidolgozását és 
megvalósítását, ideértve az azok tartalmára 
vonatkozó iránymutatásokat is;

Or. cs

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kockázatkezelési tervek Kockázatjegyzékek és reagálási 
intézkedések

Or. cs

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mechanizmuson belüli hatékony 
együttműködés biztosítása érdekében a 
tagállamok megküldik kockázatkezelési 
terveiket a Bizottságnak.

(1) A mechanizmuson belüli hatékony 
együttműködés biztosítása érdekében a 
tagállamok megküldik a nemzeti 
kockázatok és az azokra való reagálást 
célzó intézkedések jegyzékét a
Bizottságnak.
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Or. cs

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti kockázatértékeléseket és 
más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 
összhangban állnak az adott tagállamban 
hatályos más vonatkozó tervekkel.

törölve

Or. cs

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok legkésőbb 2016 végéig 
biztosítják, hogy a kockázatkezelési terveik
elkészüljenek, és azok legfrissebb 
változatát megküldjék a Bizottságnak.

(3) A tagállamok legkésőbb 2016 végéig 
biztosítják, hogy a kockázatjegyzékeik
elkészüljenek, és azok legfrissebb 
változatát megküldjék a Bizottságnak.

Or. cs

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve referencia-
forgatókönyveket készít az Unión belül és 
kívül bekövetkező katasztrófákra 
vonatkozóan, figyelembe véve a 6. cikkben 

a) a Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve referencia-
forgatókönyveket készít az Unión belül 
bekövetkező katasztrófákra vonatkozóan, 
figyelembe véve a 6. cikkben említett
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említett kockázatkezelési terveket; kockázatjegyzékeket és reagálási 
intézkedéseket;

Or. cs

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás

törölve

(1) A tagállamok előzetesen rendelkezésre 
bocsátott reagálási kapacitásainak 
önkéntes összevonásával Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás jön 
létre.
(2) Referencia-forgatókönyvek alapján a 
Bizottság a tagállamokkal együttműködve 
meghatározza az Európai Veszélyhelyzet-
reagálási Kapacitáshoz szükséges 
kapacitások típusát és számát (a 
továbbiakban: kapacitási célok).
(3) A Bizottság minőségi követelményeket 
határoz meg az Európai Veszélyhelyzet-
reagálási Kapacitás céljára szánt 
kapacitásokra vonatkozóan. A tagállamok 
felelősek ezek minőségének biztosításáért.
(4) A Bizottság a tagállamok által az 
Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás számára rendelkezésre 
bocsátott kapacitások tanúsítására és 
nyilvántartásba vételére eljárást dolgoz ki 
és folytat le.
(5) A tagállamok önkéntes alapon 
azonosítják és nyilvántartásba veszik az 
általuk az Európai Veszélyhelyzet-
reagálási Kapacitás céljára szánt 
kapacitásokat. A két vagy több tagállam 
által biztosított nemzetközi modulok 
nyilvántartásba vételét az összes érintett 
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tagállam közösen végzi.
(6) Az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitáson belül nyilvántartásba vett 
kapacitások a Bizottság ERC útján közölt 
kérelmére rendelkezésre állnak a 
mechanizmus keretében végzett 
veszélyhelyzeti reagálási műveletekre. A 
tagállamok a lehető leghamarabb 
tájékoztatják a Bizottságot az olyan 
kényszerítő erejű okokról, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy konkrét 
veszélyhelyzetben rendelkezésre bocsássák 
ezeket a kapacitásokat.
(7) Bevetés esetén a kapacitások a 
tagállamok rendelkezése és irányítása 
alatt maradnak. A különböző kapacitások 
összehangolását a Bizottság az ERC útján 
biztosítja. A kapacitások, amikor nem 
vetik be azokat a mechanizmus keretében 
végzett műveletekben, rendelkezésre 
állnak a tagállamok nemzeti céljaira.
(8) A tagállamok és a Bizottság biztosítják 
az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás beavatkozásai megfelelő 
láthatóságát.

Or. cs

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kapacitásbeli hiányosságok kezelése törölve
(1) A Bizottság nyomon követi a 
kapacitási célok terén történő 
előrehaladást, és a tagállamokkal 
együttműködve azonosítja az Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás 
hiányosságait.
(2) A Bizottság támogatja a tagállamokat 
a kapacitásbeli hiányosságok kezelésében 
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és azoknak a legmegfelelőbb és a 
leginkább költséghatékony módon való 
megszüntetésében, többek között az 
alábbiak útján:
a) az érdekelt tagállamok támogatása az 
olyan reagálási kapacitások 
kidolgozásában, amelyek nem vagy nem 
elegendő mennyiségben állnak 
rendelkezésre az Európai Veszélyhelyzet-
reagálási Kapacitásból; vagy
b) ahol költséghatékonyabb, olyan 
reagálási kapacitások kidolgozása uniós 
szinten, amelyek közös pufferként 
szolgálhatnak a közös kockázatokkal 
szemben.
(3) Az e cikknek megfelelően kidolgozott 
valamennyi kapacitás az érdekelt tagállam 
ellenőrzése és irányítása alatt áll. A 
Bizottság sablonokat dolgoz ki a Bizottság 
és az érintett tagállamok közötti 
megállapodásokhoz. A kapacitásokat 
kezelő tagállamok felelősek a kapacitások 
nemzeti eljárásoknak megfelelő 
nyilvántartásba vételéért.
(4) Ezek a kapacitások az Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás részét 
képezik. A kapacitások a Bizottság ERC 
útján közölt kérelmére rendelkezésre 
állnak a mechanizmus keretében 
végrehajtott veszélyhelyzet-reagálási 
műveletekhez. Amikor nem használják 
őket a mechanizmus keretében, akkor 
ezek a kapacitások rendelkezésre állnak 
az azokat kezelő tagállamok nemzeti 
céljaira.
(5) A tagállamok és a Bizottság biztosítják 
az e cikkel összhangban kidolgozott 
kapacitások megfelelő láthatóságát.
(6) A Bizottság kétévente tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot a 
kapacitási célok elérése terén történt 
előrehaladásról és az Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás 
fennmaradó hiányosságairól.
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(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja az e kapacitások 
fejlesztésére, kezelésére, fenntartására, 
valamint a mechanizmus útján 
valamennyi tagállam részére történő 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
következő szabályokat:
a) a tagállamoknak az olyan reagálási 
kapacitások kidolgozása terén való 
támogatására vonatkozó szabályok, 
amelyek egyébként nem vagy nem 
elegendő mennyiségben állnak 
rendelkezésre az Európai Veszélyhelyzet-
reagálási Kapacitásból;
b) az olyan reagálási kapacitások uniós 
szintű kidolgozásának szabályai, amelyek 
közös pufferként szolgálhatnak a közös 
kockázatokkal szemben;
c) az a) és b) pontban említett kapacitások 
kezelésére és fenntartására vonatkozó 
szabályok;
d) az arra vonatkozó szabályok, hogy az a) 
és b) pontban említett kapacitásokat 
hogyan kell valamennyi tagállam 
rendelkezésére bocsátani a mechanizmus 
útján.
(8) Ezeket a végrehajtási aktusokat a 
31. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell 
elfogadni.

Or. cs

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az e határozat végrehajtásához 
szükséges pénzügyi referenciaösszeg folyó 
áron a 2014–2020-as időszakra 
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vonatkozóan 513 000 000 EUR. vonatkozóan 455 000 000 EUR.

Or. cs

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
21 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kockázatkezelési tervek és a kockázatok 
egész Unióra kiterjedő áttekintésének 
elkészítése;

törölve

Or. cs


