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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Szolidaritási Alapról – végrehajtás és alkalmazás
(2012/2075(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EUMSZ 175., 212. és 222. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 
11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre1,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló 1999. május 6-i intézményközi 
megállapodást kiegészítő, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának finanszírozásáról szóló 
2002. november 7-i intézményközi megállapodásra2, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett közleményére az Európai Unió 
Szolidaritási Alapjának jövőjéről (COM(2011)0613),

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Unió Szolidaritási Alapjáról szóló 2010. évi 
jelentésére (COM(2010)0694),

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Unió Szolidaritási Alapjáról szóló 2008. évi 
jelentésére, valamint az új eszköz alkalmazásának első hat évében szerzett tapasztalatokról 
szóló jelentésére (COM(2009)0193),

– tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra vonatkozó állásfoglalására3,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére a következő 
tárgyban: „A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Unió 
Szolidaritási Alapjának jövőjéről”4, 

– tekintettel az Európai Számvevőszék 3/2008. számú, „Az Európai Unió Szolidaritási 
Alapja: mennyire gyors, hatékony és rugalmas?” című különjelentésére5,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A70000/2012),

A. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 222. cikke kimondja, hogy ha egy 

                                               
1 HL L 311., 2002.11.14., 3.o.
2 HL C 283., 2002.11.20., 1.o.
3 HL C 297E, 2006.12.7., 331.o.
4 HL L 181., 2012.6.21., 52.o.
5 HL C 153., 2008.6.18., 1.o.
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tagállamot terrortámadás ér, illetve ha természeti vagy ember okozta katasztrófa 
áldozatává válik, az Unió és tagállamai a szolidaritás szellemében együttesen lépnek fel;

B. mivel az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) az Unió szolidaritását kifejezni 
hivatott legfontosabb eszközként jelentős pénzügyi támogatást nyújt a súlyos katasztrófák 
által sújtott tagállamok és régiók számára;

C. mivel a Szolidaritási Alapra széles körben úgy tekintenek, mint amely a mobilizálását 
szükségessé tevő esetekben az egyik legmegfelelőbb eszköz az Európai Unió kezében, és 
amely a nehéz helyzetbe került uniós polgárok iránti európai szolidaritás legegyértelműbb, 
leghatározottabb és legjelentősebb megnyilvánulása;

D. mivel a Szolidaritási Alapról szóló új rendeletre irányuló 2005-ös jogalkotási javaslat az 
Európai Parlament határozott támogatását élvezte, azonban a tagállamok többsége 
számára elfogadhatatlannak bizonyult, így azt a Bizottság végül visszavonta;

E. mivel a jelenlegi válság arra kényszeríti a tagállamokat és az EU-t, hogy ne 
bocsátkozzanak túlzott kiadásokba; 

F. mivel számos jelentés vonta le azt a következtetést, hogy a Szolidaritási Alapról szóló 
jelenlegi rendelet módosítására van szükség6, abból az elsődleges célból, hogy – a 
szubszidiaritás elvét folyamatos tiszteletben tartva – dinamikusabbá váljon az Alap 
működése és javuljon működőképessége; 

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának alkalmazása

1. hangsúlyozza, hogy a Szolidaritási Alap fontos szerepet tölt be, mint az Unió vagy egy 
szomszédos ország területén bekövetkező súlyos katasztrófa esetén való uniós 
beavatkozást lehetővé tevő legfontosabb eszköz; 

2. hangsúlyozza, annak ellenére, hogy a polgárok kedvezően ítélik meg tevékenységét, 
fokozni kell az Alap működőképességét, rugalmasabbá, dinamikusabbá, valamint 
láthatóbbá kell tenni, hogy az Európai Unió hitelesebbé váljon a polgárok szemében;

3. hangsúlyozza a Szolidaritási Alapból a tagállamoknak nyújtott, a súlyos katasztrófák 
nyomán kialakuló vészhelyzet kezelése során az államháztartásokra nehezedő és azok 
erejét gyakran meghaladó terheket mérsékelni hivatott támogatás jelentőségét;

4. hangsúlyozza, hogy fel kell gyorsítani az Alap mobilizálásához szükséges adminisztratív 
eljárásokat és javítani kell azok hatékonyságát, mivel jelenleg három európai intézmény 
jóváhagyására van szükség a mobilizáláshoz, ami rendkívüli módon késlelteti a 
katasztrófa által sújtott tagállamok megsegítését;

                                               
6 Az Európai Számvevőszék 3/2008. számú különjelentése; a Bizottság 2010. évi jelentése COM(2011) 694 
végleges, 2011.10.31.; a Bizottságnak az Európai Unió Szolidaritási Alapjáról szóló 2008. évi jelentése, valamint 
az új eszköz alkalmazásának első hat évében szerzett tapasztalatokról szóló jelentése COM/2009/0193 végleges, 
2009.04.23.; az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a következő tárgyban: „A Bizottság 
közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának az Európai Unió Szolidaritási Alapjának jövőjéről” COM(2011) 613 végleges, ECO/319,
2012.03.28.
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5. hangsúlyozza, hogy a kérelmek többsége (63%) a kivételes, „regionális katasztrófa” 
kategóriába tartozott, és a Bizottság az értékelést követően a kérelmek 66%-át elutasította;

6. úgy véli, hogy a „lassan kibontakozó” katasztrófák közé sorolt csapások esetében a 
tárgyalt rendelet jelenlegi rendelkezései jogi és gyakorlati akadályokat gördítenek a 
mobilizálás elé, amelyek közül a legjelentősebb a kérelmek benyújtása tekintetében 
megállapított 10 hetes határidő;

Ajánlások a Szolidaritási Alap működésének javítására

7. üdvözli, hogy az Európai Bizottság az Alap működésének és működőképességének 
javítása érdekében az Alapról szóló jelenlegi rendelet felülvizsgálatáról határozott; osztja 
a Bizottság azon véleményét, hogy tekintettel a jelenlegi gazdasági válságra, a rendelet 
módosítására irányuló javaslat nem róhat semmilyen pénzügyi többletterhet sem az Unió, 
sem a tagállamok költségvetésére;

8. emlékeztet arra, hogy ezután is alkalmazni kell a „károkozó fizet” elvét, hogy a 
Szolidaritási Alap felhasználása a katasztrófák felelőseit ne mentesíthesse felelősségük 
alól;

9. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az eszköz jogalapjának jelentős változtatásával járó 
nagyobb kiadásoktól tartó bizonyos tagállamok ellenállása folytán a 2002. évi rendelet7

módosítása néhány tisztázó magyarázatra és az Alap működőképességének javítására 
irányuló szándékra korlátozódik; emlékeztet arra, hogy az Alap létrehozása óta az Európai 
Unió különböző régióiban bekövetkezett katasztrófák száma, súlyossága és intenzitása 
jelentősen nőtt;

10. üdvözli ugyanakkor, hogy a hatályos jogszabályokkal való összhang érdekében bevezetett 
néhány egyszerű módosítás számottevően javítja az Alap működését, segít megőrizni 
létjogosultságát és jellegét, amelynek lényege, hogy egy rugalmas és hatékony eszköz 
álljon rendelkezésre, amely segítséget nyújthat az életfeltételeiket és jólétüket alapjaiban 
megváltoztató eseményben érintett polgároknak;

11. felveti, hogy a katasztrófa fogalmának világosabb és pontosabb meghatározása vajon 
segíthetne-e csökkenteni az e közösségi eszköz mélyreható reformjával 
szembehelyezkedő számos tagállam kételyeit;

A támogatás biztosításához szükséges idő csökkentése 

12. hangsúlyozza, hogy sürgősen egyszerűsíteni kell az eszköz mobilizálásához szükséges 
bürokratikus folyamatokat, annak érdekében, hogy sikerüljön csökkenteni a katasztrófa 
bekövetkezte és az érintett tagállam megsegítése között eltelt időt, amely bizonyos 
esetekben több mint egy év is lehet; emlékeztet mindemellett arra, hogy az eszköz 
rendeltetése nem a gyors reagálás, hanem a kezdetben az érintett országok hatóságai által 
finanszírozott szükségintézkedések refinanszírozása; 

                                               
7 Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi 
rendelet (HL L 311., 2002.11.14., 3.o.).
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13. előnyösnek és megfelelőnek véli a Bizottság a támogatásról szóló határozatok és a 
végrehajtási megállapodások összevonására irányuló javaslatát, mivel ez időmegtakarítást 
és ebből adódóan gyorsabb reagálást tenne lehetővé; 

14. úgy véli, hogy mivel az esetlegesen bekövetkező katasztrófák száma és súlyossága 
bizonytalan és előre nem látható, az EUSZA-nak ezután is – akárcsak jelenleg, a 
közösségi költségvetéstől függetlennek és a katasztrófák bekövetkezése esetén –
mozgósíthatónak kell lennie;

15. egyetért azzal, hogy a kérelem benyújtása előtti kifizetések bevezetése ugyancsak 
alkalmas lehet a katasztrófában érintett országoknak nyújtott támogatás folyósításának 
felgyorsítására és a Szolidaritási Alap hatékonyságának javítására; úgy véli, hogy az 
előlegnek, amennyiben arról határozat születik, az előreláthatólag nyújtandó támogatás 
teljes összegének meghatározott hányadát kell kitennie, amelyet a kérelem elutasítása 
esetén vissza kell fizetni a közösségi pénztárba; 

Egyértelműbb alkalmazási kör és meghatározások

16. felkéri a Bizottságot, hogy határozza meg egyértelműen az Alap alkalmazási körét és 
felhasználási területét, hogy megszűnjön minden ezzel kapcsolatos jogbizonytalanság, 
továbbá hogy a tagállamok az állampolgáraik felől érkező nyomás hatására ne nyújtsanak 
be olyan kérelmeket, amelyekről eleve tudható, hogy el fogják utasítani;

17. úgy véli, hogy a katasztrófák által kiváltott esetleges dominóhatás miatt bekövetkező 
„járulékos” károknak szintén az Alap alkalmazási körébe kell esniük, amennyiben e károk 
jelentős hatással vannak az adott régió társadalmi-gazdasági szerkezetére;

18. hangsúlyozza, hogy egyértelművé kell tenni a helyi szintű katasztrófákkal kapcsolatos 
költségek támogatásra való jogosultságát, amelyhez objektív kritériumot kell 
megállapítani, amely segítségével e katasztrófák a többi katasztrófához sorolhatók, így 
kiküszöbölhető a szabályok spekulatív értelmezése és a kérelmezők a támogathatósággal 
kapcsolatos kételyei; 

19. úgy véli, hogy a jövedelmi küszöbértéken alapuló kritériumot minden típusú katasztrófa 
esetében általános kritériumként lehetne elfogadni; hangsúlyozza, hogy amennyiben a 
jövedelmi küszöbérték mutatóként szolgál a regionális méretű katasztrófák által okozott 
költségek támogathatóságának tekintetében, úgy egy meghatározott korrekciós tényező 
segítségével – amely kifejezi a jövedelem szintjén nem számszerűsíthető veszteségeket, 
valamint az általában a regionális katasztrófákat kísérő közvetlen és közvetett hatásokat, 
amelyek gyakran jelentősen meghaladják a jövedelem szintjén elkönyvelt károkat – hozzá 
kell igazítani azt annak az évnek a regionális GDP-jéhez, amelyről hivatalos számadatok 
állnak rendelkezésére,

20. úgy véli, hogy a regionális katasztrófák nyomán felmerülő költségek támogathatóságának 
megállapítására javasolt, a NUTS 2 szintű regionális GDP 1,5%-ában meghatározott 
küszöbérték választ adna az Alap mobilizálására irányuló potenciális kérelmek 
befogadhatóságával kapcsolatos kérdésekre, hangsúlyozza azonban, hogy mivel az 
gyakorlatilag ugyanazt az eredményt hozza, mint a regionális katasztrófákra vonatkozó 
jelenlegi kritériumok, az ilyen katasztrófák által okozott költségek ezután is szinte teljes 
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mértékben a támogathatósági körön kívül maradnak; hangsúlyozza ezért, hogy egy ilyen 
magas küszöbérték nem ad választ a polgárok várakozásaira, így nem szünteti meg a 
katasztrófák áldozatainak csalódottságát, akik ezután is a polgáraival szembeni 
érzéketlenségét vetik majd az Unió szemére;

21. hangsúlyozza, hogy az aszályt egyértelműen olyan tematikus területnek kell tekinteni, 
amelynek költségei támogathatók a Szolidaritási Alapból, amelynek a víz-keretirányelv 
értelmében az a feladata, hogy enyhítse az ilyen események társadalmi-gazdasági és 
környezeti hatásait, továbbá folyamatosan szem előtt kell tartani, hogy hosszan fennálló 
strukturális problémáról van szó, amellyel kapcsolatban nehéz eleget tenni a megállapított 
regisztrálási határidőknek, és amely komoly kihatással van az érintett régiók társadalmi és 
gazdasági fejlődésére; hangsúlyozza ezért, hogy súlyos aszályok vagy egyéb lassan 
kibontakozó katasztrófák esetében az egyedi rendelkezések megállapításakor rögzíteni 
kell azt az időpontot, amikor a hatóságok legelőször fellépnek a jelenséggel szemben, 
amely lehetővé teszi a gyors és jogi szempontból egyértelmű beavatkozást;

22. sürgeti a Bizottságot, hogy gondolja át és módosítsa a kritériumokat oly módon, hogy a 
Szolidaritási Alap választ adhasson a mediterrán jellegű természeti katasztrófákra, 
amelyek – részben az éghajlatváltozás következtében – az Unióban az utóbbi évek során 
bekövetkezett legsúlyosabb természeti csapások közé tartoztak; 

23. hangsúlyozza, hogy a meglévő eszközökkel uniós léptékben igen nehéz megfelelő választ 
adni a nem természeti eredetű súlyos válságokra, amit jól mutattak az ipari balesetek és a 
közegészséget súlyosan fenyegető egyéb válságok, továbbá hogy az ilyen esetek 
bekövetkezésekor az Uniónak rendelkeznie kell a beavatkozáshoz szükséges megfelelő 
eszközökkel; 

24. szorgalmazza, hogy a következő, 2014–2020-as pénzügyi kereten belül a régiók a megítélt 
forrásokat a kellő rugalmassággal kezelhessék és csoportosíthassák át, hogy amennyiben 
azt szükségesnek és megfelelőnek ítélik, növelhessék a katasztrófa esetén rendelkezésre 
álló forrásokat;

o

o o

25. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

Szolidaritási Alap: a szolidaritás elvének tízévnyi sikeres alkalmazása az EU-ban

A 2002-ben Közép-Európát elöntő pusztító árvizek után az Unió, azt látva, hogy nincs olyan 
eszköze, amellyel támogathatná a katasztrófák által érintett tagállamokat és lakosságukat, egy 
új eszközt hozott létre: az Európai Unió Szolidaritási Alapját. 

Az akkor kidolgozott rendeletet azóta egyáltalán nem módosították, nem igazították az új 
igényekhez és nem javították ki a tízéves működése során esetleg felmerült hiányosságokat. 

A létrehozásától 2012 szeptemberéig eltelt időben az Alap összesen 49 alkalommal nyújtott 
pénzügyi támogatást a katasztrófák, főképpen árvizek és tűzvészek által okozott károk 
enyhítésére. 

Az utóbbi években a Bizottsághoz egyre több támogatási kérelem érkezik, részben a 
katasztrófák megnövekedett száma miatt, részben pedig azért, mert a hatályos jogszabályok 
nem elég egyértelműek ahhoz, hogy eloszlassák a bekövetkező katasztrófák nyomán 
felmerülő költségek támogathatóságával és a kérelmek befogadhatóságával, valamint az 
úgynevezett rendkívüli regionális katasztrófákra vonatkozó kivételes szabályokkal 
kapcsolatos bizonytalanságot.

A rendelet jelenlegi szövege az utóbbi típusú katasztrófákat illetően meglehetősen 
ellentmondásos, ezért hamis reményeket ébreszt a kérelmező tagállamok polgáraiban, amely 
tagállamok sok esetben – az Unió és a nemzeti hatóságok részéről határozott fellépést és 
válaszokat követelő – állampolgáraik és politikai ellenfeleik nyomására nyújtják be a 
kérelmet. 

Legfőképpen ez teszi szükségessé a hatályos rendelet oly módon történő módosítását, hogy a 
módosított rendelet hatályba lépése egybeessen a 2014–2020-as új pénzügyi időszak 
kezdetével.

Az évek folyamán tapasztalt működésbeli hibák ellenére a Szolidaritási Alap az egyik 
legsikeresebb és legmegbecsültebb közösségi eszköznek bizonyult, mivel egyike azon kevés 
eszköznek, amelyek révén az Unió kifejezésre juttathatja szolidaritását és fogékonyságát az 
uniós polgárok problémái iránt.
Annak ellenére, hogy az Európai Parlament kiállt a hatályos rendelet mélyreható átalakítását 
célzó 2005-ös bizottsági javaslatok mellett, a Tanácsban részt vevő számos tagállami 
küldöttség azonban ezt nem támogatta, így a felülvizsgálatra vonatkozó javaslatot le kellett 
venni a napirendről, vissza kellett vonni, és a jogalkotási javaslatot mostanáig félre kellett 
tenni. 

Az Unió és a legtöbb tagállam gazdasági helyzetében beállt változások arra késztették a 
Bizottságot, hogy visszafogottabb ambíciókkal igyekezzen újból a jelenlegi viszonyokhoz 
igazítani ezen eszközt, és kizárólag olyan eljárási módosításokra tegyen javaslatot, amelyek 
többletköltségek nélkül képesek javítani az Alap működőképességét. E módosítási javaslat 
célja az eljárások egyszerűsítése és a meghatározások világosabb, pontosabb és átláthatóbb 
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megfogalmazása.

Az EUSZA működésének és minőségének javítása érdekében bevezetendő kisebb
módosítások
A számos tagállam nehéz költségvetési helyzetével jellemzett jelenlegi politikai viszonyok 
közepette e tagállamok nem tudnak a 2005-öshöz hasonló javaslatot elfogadni. A tagállamok 
többsége világossá tette, hogy nem fogadna el sem a Szolidaritási Alap jogalapjára, sem 
annak működésére vonatkozó lényegi módosításokat. 

A Bizottság következésképpen teljesen lemondott a 2005-ös javaslat újraélesztéséről, és bár 
töretlenül képviseli elképzeléseit, azokat mértékletes formában terjeszti elő.
Általánosan elfogadott nézet azonban, hogy a Szolidaritási Alap hatékonyságának ettől 
függetlenül javulnia kell. 

A Bizottság által az utóbbi években folytatott konzultációk és az Európai Számvevőszéknek 
az Alap működéséről szóló 2008-as jelentése nyilvánvalóvá tette, hogy noha a nagy 
katasztrófák esetén az Alap kielégítő módon működik, a „kisebb léptékű”, a kivételes 
regionális kategóriába tartozó csapások esetében nem ez a helyzet. A Számvevőszék 
megállapítja, hogy a regionális katasztrófa meghatározása nem egyértelmű, ezért problémák 
merülnek fel a kérelmek benyújtása kapcsán, amelyek többségét végül elutasítják. 

A Számvevőszék határozottan bírálja továbbá, hogy nem elég gyors a szolidaritási eszköz 
mobilizálása.

A Bizottság a vázolt hiányosságok kijavítása céljából terjesztette elő itt tárgyalt közleményét. 
Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának jövőjéről szóló, 2011. októberi közleményében a 
Bizottság előterjeszti az Alap javítását célzó elképzeléseit, amelyek a hatályos rendelet 
bizonyos módosításaira korlátozódnak, amely azonban így is megőrzi létjogosultságát és 
jellegét. A közlemény nem módosítja sem a támogatások elosztását, sem az Alap alkalmazási 
körét, amelyek azt eredményezték, hogy a Tanács elutasította a korábbi javaslatot. 

Amennyiben elképzelései kedvező fogadtatásra találnak, a Bizottság a megállapodásnak 
megfelelően, szabályozásra irányuló javaslatot szándékozik kidolgozni, amelynek a többi 
előkészítés alatt álló jogalkotási javaslattal együtt 2014-től kezdődően kell hatályba lépnie.
Figyelembe véve mindezen korlátokat, az előadó szilárd meggyőződése, hogy e közösségi 
eszköz hasznos és helyénvaló. Amellett, hogy támogatást nyújt a katasztrófában érintettek 
szükségintézkedéseihez és enyhíti az ilyen esetekben a tagállamokra nehezedő pénzügyi 
terheket, lehetővé teszi, hogy az egész Unió kifejezhesse a nehéz helyzetbe került polgárok 
iránti szolidaritását.
Az előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy javítani kell az Alap hatékonyságát és le kell 
rövidíteni a katasztrófa bekövetkezte és a pénzügyi segítségnyújtás közötti időt. Az 
adminisztratív eljárások lassúak, bonyolultak és kuszák, ami a jelenlegi közösségi rendelet 
lényegét nem érintő kisebb módosításokkal kiküszöbölhető. 

Mivel a problémák többsége a kivételes regionális kategóriához kapcsolódó kérelmek 
ügyében merül fel, az előadó úgy véli, célszerű egyértelműen meghatározni, hogy a „kisebb 
léptékűnek” ítélt csapások bekövetkezése esetén hogyan lehet az Alap forrásaihoz jutni. 
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Az előadó úgy véli továbbá, hogy a főként az Unió északi területein gyakori lassú 
kibontakozású katasztrófák esetén, annak ellenére, hogy azok tartósan fennálló strukturális 
problémát jelentenek, nehéz alkalmazkodni a rendeletben meghatározott regisztrálási 
határidőkhöz, amely hiányosságot szintén orvosolni kell. 

Az előadó szükségesnek tartja és támogatja a katasztrófa fogalmának egyértelmű és pontos 
meghatározását, a károk súlyosságának értékelését szolgáló általános kritérium 
meghatározását, valamint hogy állapítsanak meg a megfelelő területi szintekhez igazított
küszöbértékeket, hogy mindez elősegítse a tagállamok és a polgárok kételyeinek és az 
Európai Unióval szembeni azon kedvezőtlen véleményének eloszlatását, miszerint az Unió 
nem ad megfelelő választ problémáikra. 

Az előadó ezen kívül kiáll az Alap mobilizálásához szükséges bürokrácia csökkentése mellett. 
Úgy véli, hogy az előlegek folyósítása igen hasznos és célravezető eszköz lenne, és hogy az 
eljárások és a határozatok összevonása jelentősen felgyorsítaná a jelenlegi eljárást.

Az előadó véleménye szerint az eszköznek a közösségi költségvetéstől függetlennek kell 
maradnia, mivel lehetetlen előre tudni, hogy az adott év során milyen mértékben kell az Alap 
forrásait felhasználni. Ez egyébiránt összhangban lenne az Európai Parlament általános 
nézetével, miszerint azoknak az eszközöknek, amelyek kivételes és előre nem látható 
válságokra hivatottak választ adni, a költségvetéstől függetlennek kell maradniuk. 

Az előadó, amint azt a fentiekben jelezte, egyetért azzal, hogy – különösen a regionális 
katasztrófák esetében – tisztázni kell a forrásokhoz való hozzáférés kritériumait, úgy véli 
azonban, hogy noha a regionális GDP-n alapuló kritérium megfelelő mutató, a megállapított 
küszöbérték továbbra is túl magas ahhoz, hogy valóban elősegítse az európai régiókban 
előforduló mind gyakoribb és súlyosabb katasztrófák kezelését. Az előadó szerint bizonyos 
fokú rugalmasságra van szükség, például be lehetne vezetni egy meghatározott korrekciós 
tényezőt, amely kifejezné a jövedelem fogalomrendszere alapján nem mérhető károkat, így 
például a tájképben, szabadidős tevékenységre használt területekben és a környezetben 
okozott károkat, amelyek erőteljesen kihatnak az érintett régiók lakosságának életmódjára és 
társadalmi-gazdasági körülményeire. 

Az előadó úgy véli, hogy rendkívüli körülmények esetén az Alapnak továbbra is képesnek 
kell lennie a beavatkozásra, még ha a katasztrófa léptéke nem is éri el a támogathatósági 
küszöböt. Üdvözli a Bizottság kezdeményezését, annak ellenére, hogy meggyőződése szerint 
a jelenlegi eszközökkel igen nehéz választ adni a nem természeti eredetű súlyos válságokra. 


