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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0522),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
175. cikkének harmadik albekezdésére és 212. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0231/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság 
véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

HÁTTÉR

Az EUSZA azzal a céllal jött létre, hogy segítséget nyújtson a természeti katasztrófák nyomán 
kialakult helyzetekben, és kifejezze az Unió szolidaritását az érintett európai régiók iránt. Az 
alap az Európa középső területein 2002 nyarán bekövetkezett árvizek után jött létre. Az 
EUSZA a természeti katasztrófák által érintett tagállamokat és tagjelölt országokat támogatja.
Az eszköz fő jellemzői mostanáig a következők voltak:
 „Természeti katasztrófa” esetén a támogathatóságnak egyetlen kritériuma van: az egyes 

országokra meghatározott küszöbértéket meghaladó kár. 
 Az alap kisebb léptékű események, az úgynevezett „regionális katasztrófák” esetén is 

segítséget nyújthat, ha a szerencsétlenség az adott régió lakosságának nagyobb részét 
érinti, és ha várhatóan súlyos és tartós hatással lesz a régió gazdasági stabilitására és 
életfeltételeire.

 A finanszírozás egyetlen kifizetéssel valósul meg. Nincs programozás, és nincs szükség 
társfinanszírozásra. 

 Mivel a pénzügyi támogatás az EU költségvetésén kívüli forrásokból származik, a 
Bizottság a kérdésben nem dönthet önállóan. Ha úgy véli, hogy a kérelem megfelel a 
követelményeknek, a költségvetési hatóságnak (a Tanács és az Európai Parlament) az 
alap mobilizálását javasolja. 

Az EUSZA kiegészíti a tagállamok közkiadásait a hatóságok által végrehajtott alábbi alapvető 
szükségintézkedések finanszírozása céljából:
 az alapvető infrastruktúrák, például az energiaellátás, a vízellátás, a közlekedés, a 

távközlés, az egészségügyi ellátás és az oktatás helyreállítása;
 átmeneti elszállásolás és a szükséghelyzeti szolgáltatások költségeinek biztosítása a 

lakosság azonnali szükségleteinek kielégítése céljából;
 a megelőző infrastruktúra, például gátak és töltések biztosítása;
 a kulturális örökség megóvását szolgáló intézkedések;
 a műveleti területek megtisztítása.
Mivel a magánjellegű károk, így a magántulajdonban keletkezett károk vagy a bevételkiesés, 
ezen belül a mezőgazdasági károk biztosítással fedezhetőnek minősülnek, ezért az alap ezeket 
nem fedezi.
Az érintett országok nemzeti hatóságai az első károk bekövetkezését követő 10 napon belül 
nyújthatnak be kérelmet a Bizottsághoz. A Bizottság ezután kiértékeli a kérelmet, határoz 
arról, hogy igénybe kell-e venni az alapot, dönt a megfelelő támogatási összegről, majd a 
költségvetési hatóságnak javaslatot tesz az összeg rendelkezésre bocsátására. A támogatás
folyósítása a kedvezményezett állammal kötött végrehajtási megállapodás aláírását követően 
egy összegben történik. 
Az alap 2002 óta 52 alkalommal nyújtott segítséget, különböző természeti katasztrófák, így 
árvizek, erdőtüzek, földrengések, viharok és aszályok bekövetkezése után. A mai napig 23 
európai ország kapott támogatást, összesen 3,2 milliárd euró összegben. 

A HATÁLYOS JOGSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKOLÁSA

Már a létrehozása óta világos volt, hogy az EU-tól segítséget váró, katasztrófa által sújtott 
országok és régiók várakozásainak teljesítéséhez változtatásokra van szükség. Noha az eszköz 
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általában megfelel céljainak, nem működik annyira hatékonyan, ahogyan kellene, ami például 
abban mutatkozik meg, hogy az aktiválását lehetővé tevő bizonyos feltételek túl bonyolultak 
vagy nem eléggé egyértelműek.
A támogatás-odaítélési eljárás igen hosszadalmas, a kifizetésre általában a katasztrófa 
bekövetkezése után körülbelül egy évvel kerül sor.
Míg az eszköz a nagy természeti katasztrófák esetében jól működött, a beérkezett kérelmek 
kétharmada olyan úgynevezett regionális katasztrófákhoz kötődött, amelyek a küszöbérték 
alatti károkat okoztak. Mivel e kérelmek nagy többsége nem teljesíti a feltételeket, elutasításra 
kerül, ami idő- és pénzveszteséget okoz, valamint a várakozások meghiúsulásával jár.
Ahhoz tehát, hogy a Szolidaritási Alap érzékenyebb és láthatóbb legyen, és a támogatást a 
jelenleginél gyorsabban lehessen folyósítani, javítani és egyszerűsíteni kell az eljárás 
műveleteit, be kell vezetni a korai kifizetéseket, és egyértelműbbé kell tenni bizonyos 
rendelkezéseket.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÚJ JOGALKOTÁSI JAVASLATA

Az Európai Bizottság által javasolt legfontosabb módosítások a következőképpen foglalhatók 
össze:
– A Szolidaritási Alap hatályának egyértelművé tétele, azaz a természeti katasztrófákra 
történő korlátozása és az aszálykárokra való kiterjesztése.
– A támogathatóság egyértelműbb szabályainak elfogadása a regionális katasztrófák 
esetén, és egy egységes küszöbérték bevezetése: egy adott régió akkor kaphasson támogatást, 
ha a katasztrófa által okozott károk mértéke meghaladja a regionális GDP 1,5%-át.
– Előleg-kifizetési lehetőség, most először: a támogatás várható összegének 10%-a, de 
legfeljebb 30 millió euró.
– A támogatás folyósításához szükséges igazgatási eljárás lerövidítése a jóváhagyási és 
a végrehajtási szakasz egyetlen megállapodásba olvasztásával.
– Intézkedések a katasztrófák kockázatának mérséklését célzó megelőzési stratégiák 
támogatására: jelentések bemutatásával és a támogatás lehetséges feltételeivel kapcsolatos 
követelmények.
Az alkalmazási kör továbbra is a tagállamokban vagy az Unióval csatlakozási tárgyalásokat 
folytató országokban bekövetkező természeti katasztrófákra korlátozódik. Az országoknak a 
katasztrófa első napjától számítva tíz hét áll rendelkezésükre a kérelem benyújtásához. Az 
alap aktiválásához szükséges küszöbérték (a bruttó nemzeti jövedelem 0,6%-a vagy 3 milliárd 
euró), mint ahogyan azok az intézkedéstípusok, amelyek támogatásban részesülhetnek, 
továbbra is változatlanok. A támogatott intézkedések végrehajtása, ezen belül a projektek 
kiválasztása, a könyvvizsgálat és az ellenőrzés a kedvezményezett feladata. A módosítások 
nem befolyásolják a kiadások várható szintjét.
Az EUSZA finanszírozását az EU költségvetésén kívüli költségvetés-módosítás biztosítja. Ezt 
az intézmények közötti megállapodás határozza meg. Minden egyes támogatásról külön 
megállapodás születik a Bizottság javaslata, illetve a tagállamok és az Európai Parlament 
jóváhagyása alapján. Minden költségvetés-módosítás elfogadásához be kell tartani egy 
minimális időtartamot (legalább 8–10 hét).

AZ ELŐADÓ KÖVETKEZTETÉSEI

Az EUSZA a támogatásra szoruló európai régiók és országok iránti szolidaritás és segítő 
szándék nyilvánvaló kifejeződése. Az Európai Bizottság javaslata az Európai Parlament 2012. 
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decemberi jelentésének számos javaslatát átveszi, és a Szolidaritási Alapot gyorsabbá, 
egyértelműbbé és könnyebben használhatóvá teszi. Emellett az országokat arra buzdítja, hogy 
fokozzák erőfeszítéseiket a katasztrófák megelőzése és kezelése terén. 
Az új jogalkotási javaslat leegyszerűsíti a meglévő előírásokat, hogy ezáltal a támogatások 
kifizetése gyorsabb legyen. A tervek között szerepel az a lehetőség is, hogy a támogatási 
összegeket – most először – előre kifizessék. E tervek, különösen a regionális katasztrófák 
vonatkozásában, egyértelműbben kifejtik, hogy a támogatásra kik és milyen célból jogosultak. 
A reform ezenkívül arra bátorítja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki és illesszenek politikai 
menetrendjükbe kockázatkezelési és katasztrófa-megelőzési stratégiákat. Az alap működését 
meghatározó elvek változatlanok maradnak, akárcsak az uniós költségvetésen kívüli
forrásokra támaszkodó finanszírozási mód.
Emlékeztetni kell arra, hogy ez az európai eszköz az egyike azoknak, amelyek az európai 
polgárok nagy megelégedésére szolgálnak, és hogy magát az alap szükségességét soha nem 
vonták kétségbe, csupán rugalmatlanságát és lassúságát érte bírálat – a módosítás ezt kívánja 
kiküszöbölni.
Továbbá el kell ismerni és el kell fogadni, hogy a válság, amint az a 2014–2020 közötti 
időszakra szóló többéves költségvetésről szóló tárgyalások során nyilvánvalóvá vált, a 
tagállamok és az Unió számára egyaránt megnehezítette kiadásaik növelését, úgy európai, 
mint nemzeti szinten. Az előadó ezért úgy véli, hogy a költségvetést övező általános 
hangulatban e szolidaritási alap forrásainak és ezzel együtt alkalmazási körének bővítése nem 
volt megvalósítható. Ennek ellenére az alap költségvetésének 50%-os csökkentése (a jelenlegi, 
2007–2013-as időszak alatti évi 1 milliárd euró 2014-től kezdődően évi 500 millióra csökken) 
nehezen elfogadható, mivel az utóbbi években sajnálatos módon jelentősen megnőtt a 
természeti katasztrófák száma és súlyossága, és az éghajlatváltozás miatt és a megelőzést 
szolgáló gyakorlatok és előírások ellenére nem remélhető, hogy ez a tendencia megfordul.
Az Európai Unió működéséről szóló új szerződés kiemeli, hogy az Unió és tagállamai 
felelőssége, hogy szembeszálljanak az EU területén bekövetkező természeti katasztrófák vagy 
terrorcselekmények következményeivel, és hogy az Uniónak elegendő eszközzel kell 
rendelkeznie ahhoz, hogy ilyen események bekövetkezése esetén támogatást nyújthasson 
polgárainak.
Az EU-nak nemcsak többnek kell lennie, hanem több is akar lenni egy közös piacnál: az Unió 
sorsközösség, és ezt a legnehezebb pillanatokban bizonyítania is kell. A Szolidaritási Alap 
tevékenysége nem korlátozódhat arra, hogy igazgatási és bürokratikus rendelkezéseket 
alkalmaz, hanem alkalmazkodnia kell és rugalmasabbá kell válnia, hogy láthatóbbá tegye a 
polgárok javát szolgáló uniós intézkedéseket, javítsa reagálási képességét, különösen, ha az 
embereket közvetlenül érintő katasztrófa következik be. Paradox módon az Unió a saját 
területén kívül nagyobb jelenléttel és bőségesebb pénzügyi forrásokkal segít a katasztrófák 
vagy humanitárius válságok kezelésében;az EU nyújtja a legtöbb humanitárius és fejlesztési 
támogatást a világban, ezért a polgárok számára néha nehezen érthető, hogy képtelen kezelni 
azokat a tragédiákat, amelyek – noha horderejükben sokkal kisebbek, mint a harmadik 
világban bekövetkező katasztrófák – közvetlenül érintik a saját területén élő polgárokat.
Mindemellett – és annak ellenére, hogy a javasolt reform korlátozottsága egyeseknek kisebb 
csalódást okozhat –a felvázolt módosítások jelentőségét nem kisebbíthetjük, mivel céljuk ezen 
eszköz működésének javítása és rugalmassá tétele, így az minden bizonnyal hatékonyabban és 
eredményesebben látja majd el feladatát. 
Az EU következő hét évre szóló, a közelmúltban jóváhagyott költségvetése reálértékben 
összességében csökkenésen ment keresztül, és úgy hiszem, senki sem remélte, hogy az 
EUSZA a tavalyi bizottsági közleményben már bejelentett reform révén megújul, azonban 
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jelezni kell, hogy 2005-ben egy kiváló alkalmat szalasztottunk el arra, hogy ezt az európai 
eszközt azzá alakítsuk, aminek rendeltetése szerint lennie kell:a nehéz helyzetbe került uniós 
polgárok iránt tanúsított európai szolidaritás legláthatóbb, leghatározottabb és legfontosabb 
megnyilvánulása.
A Bizottság reformjavaslatában szereplő valamennyi feltétel azt szolgálja, hogy a tagállamok 
számára egyszerűbb és könnyebb legyen az alaphoz benyújtott támogatási kérelmek elemzése 
és előkészítése, és a javaslat kétségkívül még egyszerűbbé teszi a Bizottsághoz benyújtott 
kérelmek nyomon követését, mivel a Bizottsághoz számottevően kevesebb kérelem fog 
érkezni. Az előadó nehezen osztja az Európai Bizottság azon meggyőződését, hogy a 
támogatási kérelmek számának csökkenésével a csalódások vagy a csalódottak száma is 
kevesebb lesz, ugyanis így kevesebb támogatási kérelmet utasítanak el. Ez azonban 
egyszerűen azért van így, mert nem lesz lehetőség a kérelmek benyújtására. Nem érkezik be 
annyi kérelem, így nem lesz annyi elutasítás, de több támogatás sem lesz.
Az új szabályozási javaslat ezután sem tud megoldást nyújtani azon polgárok mindegyike
számára, akik nehéz és tragikus helyzetbe kerültek, és akik az Unióhoz való tartozásuktól azt 
várják, hogy ha katasztrófa áldozataivá válnak, a közösség szolidáris lesz velük. Azonban, 
noha egy eszköz gazdasági szempontú javítását lehetetlen jóváhagyni, a javasolt 
módosításokhoz jóváhagyásunkat kell adnunk, mivel azok rugalmasabbá teszik e fontos 
szolidaritási eszköz működését, ezáltal pedig fokozzák hatékonyságát és eredményességét.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Noha az alap elsősorban a természeti 
katasztrófák okozta károk enyhítését 
szolgálja, az Uniónak rendelkeznie kell 
egy olyan szilárd és rugalmas eszközzel, 
amellyel félreérthetetlen politikai jelzést 
tud adni a súlyos szükséghelyzetbe került 
polgárainak.

Or. es

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2012/2002/EK rendelet 
alkalmazásában a jelentős természeti 
katasztrófát olyan katasztrófaként kell 
meghatározni, amely a pénzügyileg 
kifejezett küszöbérték feletti közvetlent 
kárt okoz, amelyet a referenciaév áraiban, 
illetve az érintett állam bruttó nemzeti 
jövedelemének (GNI) százalékos 
arányában kell kifejezni.

(8) A jelentős természeti katasztrófát olyan 
– természeti jelenségek vagy az emberi 
tevékenység katasztrofális hatásai által 
véletlenszerűen okozott – katasztrófaként 
kell meghatározni, amely egy 
meghatározott földrajzi területen súlyos 
károkat okoz és/vagy a szokásos 
életfeltételek jelentős megváltozását idézi 
elő, és amely az állami szervek és az 
egyéb, humanitárius vagy szociális 
intézmények különleges figyelmét teszi 
szükségessé.

Or. es

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az alapot akkor kell aktiválni, ha egy 
jelentős természeti katasztrófa egy 
pénzügyileg kifejezett küszöbérték feletti 
közvetlen kárt okozott, amelyet a 
referenciaév áraiban, illetve az érintett 
állam bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 
százalékos arányában kell kifejezni.

Or. es

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy jobban 
figyelembe lehessen venni azon 
katasztrófák sajátságos természetét, 
amelyek bár jelentősek, ám nem érik el a 
szükséges legkisebb szintet az alapból 
történő hozzájáruláshoz, a regionális 
katasztrófákra vonatkozó kritériumokat a 
regionális bruttó hazai termékre (GDP) 
hivatkozva kiszámított kár alapján kell 
meghatározni. Ezeket a kritériumokat 
világos és egyszerű módon kell 
meghatározni annak érdekében, hogy 
kevesebb olyan kérelmet nyújtsanak be, 
amelyek nem felelnek meg a 
2012/2002/EK rendeletben 
megfogalmazott követelményeknek.

(9) Annak érdekében, hogy jobban 
figyelembe lehessen venni azon 
katasztrófák sajátságos természetét, 
amelyek bár jelentősek, ám nem érik el a 
szükséges legkisebb szintet az alapból 
történő hozzájáruláshoz, a regionális 
katasztrófákra vonatkozó kritériumokat a 
regionális bruttó hazai termékre (GDP) 
hivatkozva kiszámított, és adott esetben az 
érintett terület valós helyzetét hűen 
tükröző mutató segítségével súlyozott kár 
alapján kell meghatározni. Ezeket a 
kritériumokat világos és egyszerű módon 
kell meghatározni annak érdekében, hogy 
kevesebb olyan kérelmet nyújtsanak be, 
amelyek nem felelnek meg a 
2012/2002/EK rendeletben 
megfogalmazott követelményeknek.

Or. es
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Pontosítani kell azt is, hogy a 
támogatható intézkedések nem foglalhatják 
magukban a technikai segítségnyújtás 
kiadásait.

(13) Pontosítani kell azt is, hogy –
általános szabályként – a támogatható
intézkedések nem foglalhatják magukban a 
technikai segítségnyújtás kiadásait.

Or. es

Indokolás

A külső technikai segítségnyújtás bizonyos régiókban sokszor nélkülözhetetlen a katasztrófa 
hatásainak enyhítéséhez és az érintett területek helyreállítási műveleteihez.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A természeti katasztrófák bizonyos 
fajtái, mint például a szárazság esetében
hosszabb időszak telik el, míg a 
katasztrófa hatásai érezhetővé válnak. 
Rendelkezéseket kell hozni annak 
érdekében, hogy az alapot az ilyen 
esetekben is fel lehessen használni.

(15) Az éghajlatváltozással összefüggő
természeti katasztrófák bizonyos fajtáit, 
mint például az aszály, amely hosszabb 
ideig fejlődik ki, míg katasztrofális hatásai 
érezhetővé válnak, vagy a fagyok, amelyek 
hatásai csak bizonyos idő után öltenek 
katasztrofális jelleget, az alap támogatási 
körébe lehet utalni. Rendelkezéseket kell 
hozni annak érdekében, hogy az alapot az 
ilyen esetekben is fel lehessen használni.

Or. es

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2012/2002/EK rendelet
2 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet alkalmazásában „regionális 
természeti katasztrófa” bármely olyan 
természeti katasztrófa, amelynek 
eredményeként egy tagállam vagy az 
Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat 
folytató ország NUTS 2 szintű régiójában a 
közvetlen kár meghaladja a régió bruttó 
hazai termékének (GDP) 1,5%-át. 
Amennyiben a katasztrófa több NUTS 2 
szintű régiót érint, a küszöböt az adott 
régiók GDP-jének súlyozott átlagára kell 
alkalmazni.

(3) E rendelet alkalmazásában „regionális 
természeti katasztrófa” bármely olyan 
természeti katasztrófa, amelynek 
eredményeként a közvetlen kár 
meghaladja a (regionális) bruttó hazai 
termék (GDP) 1%-át egy tagállam vagy az 
Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat 
folytató ország NUTS 2 szintű régiójában
vagy több, egymással szomszédos NUTS 3 
szintű régiójában, amelyek együttesen a 
NUTS 2 szint minimumkövetelményének 
megfelelő területet alkotnak; bizonyos 
esetekben a GDP-re vonatkozó kritérium 
egy olyan mutató segítségével súlyozható, 
amely hűen tükrözi a károsult terület 
katasztrófa előtti és utáni valós 
társadalmi-gazdasági helyzetét, ahogy azt 
a közös rendelkezésekről szóló rendelet 
tartalmazza. Amennyiben a katasztrófa az 
alap támogatásának kérelmezésére 
jogosult több NUTS 2 szintű régiót vagy 
egy NUTS 2 régiónak megfelelő, több 
NUTS 3 szintű régiót érint, a küszöböt az 
adott régiók GDP-jének súlyozott átlagára 
kell alkalmazni.

Or. es

Indokolás

Egy ilyen magas küszöbérték nem tesz eleget a polgárok várakozásainak, és így nem lehet 
elkerülni a katasztrófa áldozatainak amiatti csalódottságát, hogy az EU érzéketlenséget 
tanúsít polgárai iránt. Ezenkívül, mivel a katasztrófák egyre gyakrabban nem NUTS 2 szintű 
régiókban következnek be, ha a regionális természeti katasztrófa meghatározásánál a rendelet 
csak a NUTS 2 szintű régiók területét veszi figyelembe, esetleg nem lesz kellően objektív.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2012/2002/EK rendelet
2 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Különös figyelmet kapnak a távoli 
vagy az elszigetelt régiók mint az EUMSZ 
349. cikkében meghatározott legkülső és 
szigeti régiók. A Bizottság az e bekezdés 
alapján hozzá benyújtott bármely kérelmet 
a legszigorúbban vizsgálja meg.

Or. es

Indokolás

Az elszigetelt vagy távoli régiók esetében a természeti katasztrófák kezelése még nagyobb 
nehézséget jelent, ezért fontos, hogy e régiók különös figyelmet kapjanak.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
2012/2002/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában a „működés 
helyreállítása” alatt a létesítmények oly 
módon történő helyreállítása értendő, 
hogy azok jobban ellenállhassanak a 
természeti katasztrófáknak; ebbe 
beleértendő az olyan infrastrukturális 
projektek áthelyezése, amelyek 
nyilvánvalóan olyan helyen találhatók, 
ahol a jövőben újra természeti katasztrófa 
veszélye fenyegethet.

Or. es

Indokolás

Az olyan infrastrukturális projekteket, mint a közlekedési útvonalak építése, át kell helyezni, 
figyelembe véve a katasztrófák elleni védekezés területén szükséges intézkedésekre vonatkozó 
új ismereteket. Ezenkívül a sérült infrastrukturális objektumok, például a hidak helyreállítása 
olyan beruházásokat igényel, amelyek kiküszöbölik annak a kockázatát, hogy e létesítmények 
a jövőbeli természeti katasztrófák során kárt szenvedjenek. Nem lenne elegendő, ha csupán e 
létesítmények működésének helyreállítására törekednénk.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
2012/2002/EK rendelet
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alapból történő kifizetésekből csak a 
nem biztosítható károk enyhítésére 
szolgáló intézkedések finanszírozhatók, és 
a kifizetést vissza kell téríteni, ha a kár 
helyreállításának költségét később egy 
harmadik fél a 8. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően megtéríti.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. es

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
2012/2002/EK rendelet
3 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az alapból nem támogatható a 
technikai segítségnyújtás, ideértve az 
irányítást, a nyomon követést, a 
tájékoztatást és kommunikációt, a 
panaszkezelést, valamint az ellenőrzést.

(5) Az alapból nem támogatható a 
technikai segítségnyújtás, ideértve az 
irányítást, a nyomon követést, a 
tájékoztatást és kommunikációt, a 
panaszkezelést, valamint az ellenőrzést, 
kivéve, ha e támogatás nélkülözhetetlen a 
katasztrófa sújtotta területeken szükséges 
helyreállítási műveletek végrehajtásához.
A külső technikai segítségnyújtásra szánt 
összegek legfeljebb az alap teljes 
hozzájárulásának 2%-át tehetik ki.

Or. es
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Indokolás

A külső technikai segítségnyújtás bizonyos régiókban sokszor nélkülözhetetlen a katasztrófa 
hatásainak enyhítéséhez és az érintett területek helyreállítási műveleteihez.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
2012/2002/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A természeti katasztrófa által okozott 
első kár bekövetkezését követően az állam 
a lehető leggyorsabban, de legfeljebb 10
héten belül a Bizottsághoz benyújthatja az 
alapból történő hozzájárulás iránti 
kérelmét, legalább az alábbi tényekre 
vonatkozó összes meglévő információ 
megadásával:

(1) A természeti katasztrófa által okozott 
első kár bekövetkezését követően az állam 
a lehető leggyorsabban, de legfeljebb 15
héten belül a Bizottsághoz benyújthatja az 
alapból történő hozzájárulás iránti 
kérelmét, legalább az alábbi tényekre 
vonatkozó összes meglévő információ 
megadásával:

Or. es

Indokolás

A kérelem előkészítése hosszú időt vehet igénybe, tekintve, hogy a károk felmérését és a
kérelmet alátámasztó bizonyítékok összegyűjtését végző hatóságoknak mindeközben sürgős 
intézkedéseket kell tenniük a katasztrófa következményeinek elhárítására. A nehézségek még 
súlyosabbak bizonyos katasztrófák, például az árvizek esetében, amelyek több hétig tarthatnak, 
és a károkat csak az ár levonulása után lehet felmérni.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
2012/2002/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a katasztrófa természetéhez kapcsolódó, 
a katasztrófakockázat megelőzésére és 
kezelésére vonatkozó uniós jogszabályok 
végrehajtása;

e) a katasztrófa természetéhez kapcsolódó, 
a katasztrófakockázat megelőzésére és 
kezelésére vonatkozó uniós jogszabályok 
végrehajtásának rövid leírása;
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Or. es

Indokolás

Ha a kérelemben a katasztrófakockázat megelőzésére vonatkozó információkat kell közölni, az 
jelentős adminisztratív terhet róhat a kérelmezőre, és késleltetheti a kérelmek feldolgozását és 
elbírálását, ami ellentétes az eszköz azon eredeti célkitűzésével, hogy egyszerűbbé tegye az 
alap rendelkezésre bocsátásához szükséges igazgatási eljárásokat.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
2012/2002/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a katasztrófa természetéhez 
kapcsolódóan a megelőzési és 
kárenyhítési intézkedésekre vonatkozó 
bármilyen egyéb információk.

törölve

Or. es

Indokolás

Ugyanezen információknak kell szerepelniük az alapból történő hozzájárulás végrehajtásáról 
szóló jelentésben (8. cikk (3) bekezdés).

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
2012/2002/EK rendelet
4 cikk – 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A fokozatosan kialakuló természeti 
katasztrófák esetén az (1) bekezdésben 
említett, a kérelmek benyújtására 
vonatkozó 10 hetes határidőt attól az 
időponttól kell számítani, amikor a 
támogatható állam hatóságai megtették az 
első hivatalos intézkedést a katasztrófa 

(1a) A fokozatosan kialakuló vagy olyan 
természeti katasztrófák esetén, amelyek 
hatásai csak bizonyos idő eltelte után 
öltenek katasztrofális jelleget, az (1) 
bekezdésben említett, a kérelmek 
benyújtására vonatkozó 10 hetes határidőt 
attól az időponttól kell számítani, amikor a 
támogatható állam hatóságai megtették az 
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hatásainak elhárítására. első hivatalos intézkedést a katasztrófa 
hatásainak elhárítására.

Or. es

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2012/2002/EK rendelet
4 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az előleg összege nem haladhatja meg 
a hozzájárulás vélt összegének 10%-át és 
egyetlen esetben sem lépheti túl a 
30 000 000 EUR összeget. A hozzájárulás 
végleges összegének megállapítását 
követően a Bizottság figyelembe veszi az 
előleg összegét a hozzájárulás 
egyenlegének kifizetését megelőzően. A 
Bizottság visszafizetteti az indokolatlanul 
kifizetett előlegeket.

(2) Az előleg összege nem haladhatja meg 
a hozzájárulás vélt összegének 15%-át és 
egyetlen esetben sem lépheti túl a 
40 000 000 EUR összeget. A hozzájárulás 
végleges összegének megállapítását 
követően a Bizottság figyelembe veszi az 
előleg összegét a hozzájárulás 
egyenlegének kifizetését megelőzően. A 
Bizottság visszafizetteti az indokolatlanul 
kifizetett előlegeket.

Or. es

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
2012/2002/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alapból történő hozzájárulást attól 
az időponttól számított egy éven belül kell 
felhasználni, amikor a Bizottság a 
támogatás teljes összegét kifizette. A 
határidő letelte után a hozzájárulás nem 
felhasznált vagy nem támogatható 
intézkedésekre felhasználtnak ítélt részét a 
Bizottság visszatérítteti a kedvezményezett 

(1) Az alapból történő hozzájárulást attól 
az időponttól számított másfél éven belül 
kell felhasználni, amikor a Bizottság a 
támogatás teljes összegét kifizette. A 
határidő letelte után a hozzájárulás nem 
felhasznált vagy nem támogatható 
intézkedésekre felhasználtnak ítélt részét a 
Bizottság visszatérítteti a kedvezményezett 
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állammal. állammal.

Or. es

Indokolás

Az alap igénybevételét jóváhagyó igazgatási eljárás felgyorsítása révén a támogatás 
gyorsabban folyósítható. Ezért az alapból történő hozzájárulás felhasználására rendelkezésre 
álló teljes, valós időszak rövidebb. A felhasználási idő meghosszabbításával ugyanakkora 
időszak alatt több idő állhat a kedvezményezettek rendelkezésére, mint jelenleg.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
2012/2002/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett egyéves
időtartam lejártát követő hat hónapon belül 
a kedvezményezett állam az alapból 
történő hozzájárulás végrehajtásáról 
jelentést készít, amelyben nyilatkozik a 
kiadások indokáról, és megjelöli a 
vonatkozó intézkedésekre kapott egyéb 
támogatások forrásait, beleértve a 
biztosítási megállapodásokat és a harmadik 
felektől kapott térítést.

(3) Az (1) bekezdésben említett másfél 
éves időtartam lejártát követő hat hónapon 
belül a kedvezményezett állam az alapból 
történő hozzájárulás végrehajtásáról 
jelentést készít, amelyben nyilatkozik a 
kiadások indokáról, és megjelöli a 
vonatkozó intézkedésekre kapott egyéb 
támogatások forrásait, beleértve a 
biztosítási megállapodásokat és a harmadik 
felektől kapott térítést.

Or. es


