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PR_COD_1amCom

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 jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi 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 jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi 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 uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2019)0125),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 196. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8-0114/2019),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2019. június 19-i véleményére1,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel az éghajlati és környezeti vészhelyzetről szóló, 2019. november 28-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel a 2015–2030-as időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési 
keretre,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság véleményére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A9-0080/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0078.
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Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) mivel az éghajlatváltozás 
világszerte a természeti katasztrófák 
gyakoriságának, intenzitásának és 
összetettségének növekedéséhez vezet, és a 
fejlődő országok, elsősorban a legkevésbé 
fejlett országok és a kis, fejlődő 
szigetállamok különösen kiszolgáltatottak, 
egyrészt az éghajlatváltozás 
következményeihez való alkalmazkodásra 
és azok enyhítésére, valamint az 
éghajlattal összefüggő katasztrófákra való 
reagálásra való korlátozott képességük, 
másrészt az árvizeknek, aszályoknak és 
erdőtüzeknek való földrajzi kitettségük 
miatt.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1313/2013/EU határozat 
módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi határozatra irányuló bizottsági 
javaslat célja a katasztrófa-felkészültség és 
-reagálás kollektív kapacitásának javítása 
az európai polgári védelmi eszköztár 
kínálta lehetőségek megerősítése révén. Ez 
kiterjed az uniós műveletekben igénybe 
vételre kerülő polgári védelmi kapacitások 
tartalékának (a továbbiakban: rescEU) 
létrehozására, valamint a megelőzés 
területén alkalmazandó intézkedések 
megerősítésére.

(2) Az 1313/2013/EU határozat 
módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi határozatra irányuló bizottsági 
javaslat célja a katasztrófa-felkészültség és 
a megfelelő, gyors reagálás kollektív 
képességének javítása az európai polgári 
védelmi eszköztár kínálta lehetőségek 
megerősítése révén. Ez kiterjed az uniós 
műveletekben igénybe vételre kerülő 
polgári védelmi kapacitások tartalékának (a 
továbbiakban: rescEU) létrehozására, 
valamint a természeti vagy ember okozta 
katasztrófák és a humanitárius válságok 
megelőzésével, az azokra való 
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felkészüléssel és a kezelésükkel 
kapcsolatos területeken alkalmazandó 
intézkedések megerősítésére.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Európát minden évben erdőtüzek 
sújtják, amelyek több ezer hektár 
erdőterületet és sok élőlényt pusztítanak 
el. 2017-ben Európában az uniós polgári 
védelmi mechanizmust 18 alkalommal 
aktiválták erdőtüzekre adott válaszként. 
Portugália, Olaszország, Montenegró, 
Franciaország és Albánia a mechanizmus 
révén segítséget kapott az erdőtüzek 
okozta kihívások kezeléséhez. A 
mechanizmust emellett a chilei kormány 
kérésére is aktiválták. Az Unió Portugália, 
Spanyolország és Franciaország 
támogatásával, valamint kilenc 
szakértőből álló uniós polgári védelmi 
csapat közreműködésével képes volt 
segítséget nyújtani Chilének az ország 
történetének egyik legsúlyosabb erdőtüze 
által okozott károk enyhítésében. 2019-
ben Európában az uniós polgári védelmi 
mechanizmust öt alkalommal aktiválták 
erdőtüzekre adott válaszként. Két kérelem 
érkezett Svédországból, egy-egy pedig 
Portugáliából, Görögországból és 
Lettországból. Az uniós fellépés során 
összesen 5 repülőgépet, 6 helikoptert, több 
mint 400 tűzoltót és egyéb legénységet, 
valamint 69 járművet vetettek be.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az uniós polgári védelmi 
mechanizmusnak és a tagállamoknak 
élniük kell az olyan uniós 
infrastruktúrákkal, mint a Galileo. A 
Galileo az első olyan globális műholdas 
navigációs és helymeghatározó 
infrastruktúra, amelyet kifejezetten 
polgári célokra, európai és világszerte 
való felhasználásra terveztek; ez a 
rendszer más területeken is 
felhasználható, például veszélyhelyzet-
kezelésre, ezen belül többek között korai 
előrejelzési rendszerekben. A Galileo 
idevágó szolgáltatásai közé fog tartozni 
egy olyan veszélyhelyzeti szolgáltatás, 
amely jelkibocsátás formájában 
figyelmeztetéseket küld egy adott területen 
bekövetkezett természeti katasztrófáról 
vagy egyéb veszélyhelyzetről. A 
tagállamokat ösztönözni kell e szolgáltatás 
igénybevételére, mivel ez hozzájárulhat 
polgáraik védelmének javításához. Ha egy 
tagállam használni kívánja ezt a 
szolgáltatást, akkor meg kell határoznia és 
közölnie kell a Bizottsággal, hogy mely 
hatóságai lesznek jogosultak a 
veszélyhelyzeti szolgáltatás 
igénybevételére.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az erdőtüzek nem csupán kioltják 
az életet, ellehetetlenítik a megélhetést, 
csökkentik a biológiai sokféleséget, és 
fenyegetést jelentenek mindezekre, hanem 
nagy mennyiségű szén-dioxid-kibocsátást 
is okoznak, továbbá csökkentik bolygónk 
szén-dioxid-elnyelési képességét, ami 
tovább súlyosbítja az éghajlatváltozást. 
Különös aggodalomra adnak okot az 
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olyan helyzetek, amelyek során a tűz 
elsődleges erdőket pusztít el, ahogyan az a 
közelmúltban bizonyos egyenlítői 
régiókban történt. Az éghajlattal 
kapcsolatos katasztrófák, köztük az 
erdőtüzek számának növekedése 
szükségessé teszi az uniós polgári védelmi 
mechanizmus Unión kívüli műveleteinek 
megerősítését.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Fokozni kell a részt vevő államok 
megelőzésre és felkészülésre irányuló 
erőfeszítéseit, többek között a katasztrófák 
megelőzésére és az azokra való 
felkészülésre irányuló kutatás 
megerősítését, valamint a katasztrófákkal 
kapcsolatban rendelkezésre álló 
információk minőségének és 
hozzáférhetőségének javítását célzó 
ösztönzők révén.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A vízkészletek megőrzése 
elengedhetetlen az éghajlatváltozással 
szembeni ellenálló képesség 
szempontjából. A tagállamoknak fel kell 
térképezniük meglévő vízkészleteiket 
annak érdekében, hogy megkönnyítsék 
alkalmazkodásukat az 
éghajlatváltozáshoz, és hogy növeljék a 
lakosság ellenálló képességét az 
éghajlattal kapcsolatos fenyegetésekkel – 
például aszályokkal, tűzvészekkel vagy 
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áradásokkal — szemben.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az Uniónak és tagállamainak 
képesnek kell lenniük arra, hogy az 
emberi élet és a természeti erőforrások 
védelme érdekében szükség esetén 
bármikor segítséget nyújtsanak. A 
segítséget nyújtó tagállamokat támogatni 
kell, ezért az európai polgári védelmi 
eszköztárat tovább kell erősíteni, az Unión 
belüli és kívüli felhasználásukra 
vonatkozó azonos szabályok szerint 
társfinanszírozást biztosítva a lekötött 
kapacitások működési költségeihez.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Elegendő pénzügyi előirányzatokra 
van szükség a rescEU kapacitások 
létrehozásához, bevetéséhez és 
működtetéséhez.

(4) Elegendő pénzügyi előirányzatokra 
van szükség a rescEU kapacitások 
létrehozásához, bevetéséhez és 
működtetéséhez. Tekintettel az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 349. 
cikkére, valamint figyelembe véve az Unió 
legkülső régióinak fekvéséből fakadó 
nehézségeket, különös figyelmet kell 
fordítani arra, hogy a rescEU keretében e 
régiók számára nyújtandó segítség 
céljaira elkülönítendő pénzügyi 
kötelezettségvállalások összege 
biztosíthassa a szükséges felszerelések 
beszerzését.

Módosítás 10
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Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A reagálási képességek 
megerősítése érdekében létrehozott 
speciális tartaléknak köszönhetően 
vészhelyzeti csoportok, szakértők és 
felszerelések összevonása válik 
lehetségessé, amely erőforrásokat a 
tagállamok uniós polgári védelmi 
missziók céljára számára mindig 
készenlétben tartanak. E csoportoknak az 
interoperabilitást biztosító szigorú 
minőségi és megbízhatósági 
követelményeknek kell megfelelniük. 

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Unió számára lehetővé kell 
tenni, hogy megerősítse az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ) 
„Európa környezete – helyzetkép és 
kilátások 2020-ben” című jelentésében 
(SOER 2020) ismertetett, a szélsőséges 
időjárási események gyakoribbá válásából 
fakadó veszélyek kezelésére irányuló 
képességét. Nagyon fontos, hogy a 
pénzügyi források felhasználása optimális 
és átlátható módon történjen.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az 1313/2013/EU határozat 19. 
cikkében meghatározott pénzügyi 
keretösszeget aktualizálni kell a 2021–

(6) Annak érdekében, hogy az uniós 
polgári védelmi mechanizmus 
finanszírozása a következő többéves 
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2027 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretre irányuló bizottsági 
javaslatban szereplő új adatokkal11.

pénzügyi keret által lefedett időszakban 
folytatódhasson, az 1313/2013/EU 
határozat 19. cikkében meghatározott 
pénzügyi keretösszeget aktualizálni kell a 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretre irányuló 
bizottsági javaslatban szereplő új 
adatokkal11.

_________________ _________________

11 COM/2018/0321. 11 COM/2018/0321.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A rugalmasság növelése és a 
költségvetés optimális végrehajtása 
érdekében e határozatnak rendelkeznie 
kell arról, hogy amennyiben azt az érintett 
fellépés jellege és tartalma indokolja, a 
költségvetés végrehajtásának módszereke 
a közvetett irányítás legyen.

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Lehetővé kell tenni az Unió 
számára, hogy a tagállamok támogatása 
érdekében társfinanszírozást nyújtson 
rescEU-képességek kifejlesztéséhez, 
többek között a szükséges eszközök 
bérlése, lízingje és adásvétele ráván is. Ez 
jelentősen növelné az uniós polgári 
védelmi mechanizmus hatékonyságát, 
olyan esetekben is biztosítva a képességek 
rendelkezésre állását, amikor a reagálás a 
katasztrófára más módon nem volna 
biztosított, különösen akkor, ha a 
bekövetkező katasztrófa sok tagállamot 
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érint és széles körű körülményekkel jár. A 
kapacitások közös beszerzésének lehetővé 
kell tennie a méretgazdaságosság elérését 
és a katasztrófákra való reagálás 
koordinációjának javítását. A tagállamok 
javát szolgáló közös közbeszerzési eljárás 
megszervezése és lebonyolítása során 
maga a Bizottság maga nem szerez 
tulajdonjogot a közösen beszerzett 
kapacitások felett.

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az 1313/2013/EU határozat I. 
melléklete nem elég rugalmas ahhoz, 
hogy az Unió megfelelően 
hozzáigazíthassa a forrásokat a 
megelőzésbe, a felkészültségbe és a 
reagálásba való beruházásokhoz. A 
katasztrófakockázat-kezelési ciklus 
különböző szakaszaihoz rendelendő 
források szintjét előre meg kell határozni. 
Ez akadályozza az Uniót abban, hogy 
reagálhasson a katasztrófakezelés 
kiszámíthatatlan jellegére.

törölve

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A rescEU kapacitásainak 
kihasználása érdekében kiegészítő további 
pénzügyi előirányzatokat bocsátottak 
rendelkezésre az uniós mechanizmus 
keretében végrehajtott fellépések 
finanszírozásához. Fontos, hogy az Unió 
megfelelő rugalmassággal rendelkezzen 
ahhoz, hogy hatékonyan tudjon reagálni a 
kiszámíthatatlan jellegű katasztrófákra, 
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ugyanakkor bizonyos fokú 
kiszámíthatóságot is biztosítani kell az e 
határozatban meghatározott célkitűzések 
megvalósításához. A végrehajtás során az 
egyes célkitűzések között megfelelő 
egyensúlyt kell teremteni. A megreformált 
uniós polgári védelmi mechanizmus 
prioritásainak megfelelően az I. 
mellékletben előírt százalékos arányokat 
frissíteni kell, ezért a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el.

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A katasztrófakezelési ciklus e 
szakaszaiban a beruházások 
folyamatossága, az erőfeszítések fokozása 
és a hosszú távú fenntarthatóság 
érdekében jelentős forrásokat kell 
elkülöníteni a megelőzési és felkészültségi 
intézkedésekre.

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az uniós polgári védelmi 
mechanizmus a tagállamok közötti 
szolidaritás előmozdításában gyökerezik. 
Az éghajlatváltozással összefüggő, előre 
nem látható katasztrófák esetén a 
mechanizmus eszközöket bocsát az 
irányítás rendelkezésére az operatív 
kihívások leküzdéséhez és a szükségletek 
kielégítéséhez. A reagálási képességek új 
speciális tartalékait és operatív bázisait 
ezért decentralizált módon, különböző 
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tagállamokban kell elhelyezni e 
tagállamok szükségletei és 
katasztrófáknak való kitettségük 
függvényében. Más szóval az 
éghajlatváltozás – és egyúttal a 
katasztrófák gyakoriságának és 
intenzitásának az éghajlatváltozás okozta 
növekedése – által leginkább érintett 
tagállamoknak főszerepet kell vállalniuk 
annak megfontolásában és eldöntésében, 
hogy hol kell e tartalékokat a 
hatékonyabb és gyorsabb reagálást 
biztosítva elhelyezni.

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Az Unió a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
Fejlesztési Támogatási Bizottságának 
(OECD DAC) tagja, az OECD DAC által 
a hivatalos fejlesztési támogatásra 
vonatkozóan előírt szabályokat tehát 
folyamatosan be kell tartania, így akkor 
is, amikor az uniós polgári védelmi 
mechanizmus keretében hajt végre 
releváns tevékenységeket;

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamoknak a tömeges égési 
sérülések ellátásának esetleges 
szükségességére tekintettel meg kell 
erősíteniük az Európai Orvosi Hadtest 
keretében szervezett közös 
erőforráskészletet.
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Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
1313/2013/EU határozat
3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A 3. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„da) a tevékenységek optimalizálása a 
figyelemfelkeltés, az előriasztás, a riasztás 
és a vészhelyzeti szakaszokban, a legjobb 
kockázatkezelési gyakorlatnak 
megfelelően;”

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
1313/2013/EU határozat
4 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. A 4. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„(10a) „elsőrendű beavatkozók”: azok a 
szakemberek, akik elsőként lépnek fel a 
katasztrófa sújtotta térségben annak 
érdekében, hogy reagálási és helyreállítási 
műveletek révén azonnali segítséget 
nyújtó szolgáltatásokat nyújtsanak; ilyen 
beavatkozók lehetnek – a teljesség igénye 
nélkül – a veszélyhelyzet-elhárítók, a 
népegészségügyi közbiztonsági személyzet, 
a tűzoltók és egyéb közalkalmazottak;”

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 b pont (új)
1313/2013/EU határozat
9 cikk – 9 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. A 9. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„9a. Mihelyt a Galileo által nyújtott 
veszélyhelyzeti szolgáltatás elérhetővé 
válik, valamennyi tagállam igénybe veheti 
azt. 
Ha egy tagállam úgy dönt, hogy élni kíván 
az első albekezdésben említett 
veszélyhelyzeti szolgáltatással, akkor meg 
kell határoznia és közölnie kell a 
Bizottsággal, hogy mely hatóságai lesznek 
jogosultak a szolgáltatás igénybevételére.”

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 c pont (új)
1313/2013/EU határozat
9 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1c. A 9. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(10a) A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket tesznek annak biztosítása 
érdekében, hogy az első beavatkozók 
megfelelő felszereléssel és felkészültséggel 
rendelkezzenek az 1. cikkben említett 
bármely típusú katasztrófahelyzetre való 
reagáláshoz.”

Indokolás

Ha az első beavatkozók nem állnak védelem alatt, akkor katasztrófák és/vagy támadások 
áldozataivá válhatnak, és adott esetben képtelenné válhatnak az áldozatok megfelelő 
ellátására.

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 d pont (új)
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1313/2013/EU határozat
12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1d. a 12. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

A tagállamok megszerzik, bérlik vagy 
lízingelik a rescEU képességeit. Az 
említett célból a Bizottság pályázati 
felhívás nélkül közvetlen támogatásokat 
ítélhet oda tagállamoknak. Ha a Bizottság 
a tagállamok nevében szerez be rescEU-
képességeket, a közös közbeszerzési 
eljárást kell alkalmazni. Az uniós 
pénzügyi támogatásokat az Unió pénzügyi 
szabályaival összhangban kell odaítélni.

A tagállamok megszerzik, bérlik vagy 
lízingelik a rescEU képességeit. Az 
említett célból a Bizottság pályázati 
felhívás nélkül közvetlen támogatásokat 
ítélhet oda tagállamoknak. Az uniós 
pénzügyi támogatásokat az Unió pénzügyi 
szabályaival összhangban kell odaítélni. 
tekintettel arra, hogy a Bizottság a rescEU 
kapacitások telepítése és leszerelése 
tekintetében e cikk (6) bekezdésének 
értelmében döntési joggal rendelkezik, az 
(EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 165. 
cikkében a közös közbeszerzési eljárások 
tekintetében előírt rendelkezéseket analóg 
módon alkalmazni kell.”
_____________
* Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).”

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 e pont (új)
1313/2013/EU határozat
12 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1e. A 12. cikk (3) bekezdése az első 
albekezdés után a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„A közös közbeszerzési eljárás 
alkalmazása során maga a Bizottság nem 
köteles sem megszerezni, sem pedig 
bérelni vagy lízingelni a közösen 
beszerzett kapacitásokat.”

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 f pont (új)
1313/2013/EU határozat
12 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1f. a 12. cikk (3) bekezdésének 
második albekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:

A rescEU-képességeknek azoknak a 
tagállamoknak kell otthont adnia, amelyek 
megszerzik, bérlik vagy lízingelik e 
képességeket. Közös közbeszerzés esetén 
azoknak a tagállamoknak kell otthont 
adnia a rescEU-képességeknek, amelyek 
nevében e képességeket beszerezték.

„A rescEU-képességeknek azoknak a 
tagállamoknak kell otthont adnia, amelyek 
megszerzik, bérlik vagy lízingelik e 
képességeket. Közös közbeszerzési eljárás 
alkalmazása esetén azoknak a 
tagállamoknak kell otthont adniuk a 
rescEU-képességeknek, amelyek javára e 
képességeket beszerezték.

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 g pont (új)
1313/2013/EU határozat
13 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1g. a 13. cikk (1) bekezdése a 
következő ponttal egészül ki:
„fa) „a kulturális örökséget érintő 
katasztrófák esetén felhasználható 
speciális szakértői reagálási képességek 
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létrehozása.”

Indokolás

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kulturális örökség védelmére a katasztrófák idején. A 
kulturális örökség részét képező helyszínek és műemlékek speciális kezelést igényelnek; 
ellenkező esetben fennáll a veszélye annak, hogy a veszélyhelyzeti beavatkozás során több 
kárt okozunk, mint amennyi jót teszünk. A hálózatnak biztosítania kell, hogy a kulturális 
örökséggel foglalkozó szakembereket is bevonjanak a képzésekbe és a felkészültségi 
intézkedésekbe.

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az (1) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve 

“1. Az uniós mechanizmus 
végrehajtásához szükséges pénzügyi 
keretösszeg a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozóan folyó áron 1 400 000 
000 EUR”.

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a a pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„1a. Az uniós mechanizmus 
végrehajtásához szükséges pénzügyi 
keretösszeg a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozóan folyó áron 1 400 000 
000 EUR”.
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Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a b pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

ab) a (3) bekezdés első albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:

Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
források fedezhetik az uniós mechanizmus 
irányításához és célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges előkészítő, 
nyomonkövetési, ellenőrzési, pénzügyi 
ellenőrzési és értékelési tevékenységekhez 
kapcsolódó kiadásokat is.

Az (1) és (1a) bekezdésben említett 
pénzügyi források fedezhetik az uniós 
mechanizmus irányításához és 
célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges előkészítő, nyomonkövetési, 
ellenőrzési, pénzügyi ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekhez kapcsolódó 
kiadásokat is.

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
1313/2013/EU határozat
19 cikk - 4, 5, 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (4), az (5) és a (6) bekezdést el 
kell hagyni.

törölve

Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

ba) a (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(4) Az (1) bekezdésben említett 
pénzügyi keretösszeget a 2014–2020-as 
időszakban az I. mellékletben 

„4. Az (1) bekezdésben említett 
pénzügyi keretösszeget a 2014–2020-as 
időszakban az I. melléklet 1. pontjában 
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meghatározott százalékarányoknak és 
alapelveknek megfelelően kell szétosztani.

meghatározott százalékarányoknak és az 1. 
melléklet 3. pontjában meghatározott 
alapelveknek megfelelően kell szétosztani.

Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b b pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„4a. Az (1a) bekezdésben említett 
pénzügyi keretösszeget a 2021-2027-as 
időszakban az I. melléklet 2. pontjában 
meghatározott százalékarányoknak és az 
1. melléklet 3. pontjában meghatározott 
alapelveknek megfelelően kell szétosztani.

Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b c pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

bc) Az (5) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

(5) A Bizottság a 34. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett időközi 
értékelés eredményének 
figyelembevételével felülvizsgálja az I. 
mellékletben szereplő felosztást. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
amennyiben a felülvizsgálat eredményei 
alapján szükséges, a 30. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. mellékletben 
szereplő minden egyes számadatnak 8 
százalékpontnál több, de legfeljebb 16 
százalékponttal történő kiigazítása 

„5. A Bizottság a 34. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában említett időközi 
értékelés eredményének 
figyelembevételével felülvizsgálja az I. 
mellékletben szereplő felosztást. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
költségvetés végrehajtását befolyásoló, 
előre nem látható eseményekre vagy a 
rescEU-képességek alakulására 
tekintettel, a 30. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. melléklet 1. és 3. 
pontjában szereplő minden egyes 
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érdekében. E felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat 2017. június 30-ig el kell 
fogadni.

számadatnak 10 százalékpontnál nagyobb 
kiigazítása érdekében. 

Módosítás 36

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b d pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

bd) A (6) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(6) Amennyiben az reagálási 
intézkedésekhez rendelkezésre álló 
költségvetési források szükséges 
felülvizsgálata rendkívül sürgős esetben azt 
megköveteli, akkor a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
érdekében, hogy a rendelkezésre álló 
költségvetési előirányzatok keretében és a 
31. cikkben előírt eljárással összhangban 8 
százalékpontnál több, de legfeljebb 16 
százalékponttal kiigazítsanak az I. 
mellékletben szereplő minden egyes 
számadatot.

„6. Amennyiben a reagálási 
intézkedésekhez rendelkezésre álló 
költségvetési források szükséges 
felülvizsgálata rendkívül sürgős esetben azt 
megköveteli, akkor a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a 30. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
módosítása tekintetében annak érdekében, 
hogy a rendelkezésre álló költségvetési 
előirányzatok keretében és a 31. cikkben 
előírt eljárással összhangban 10 
százalékpontnál több százalékponttal 
kiigazítsa az I. melléklet 1. és 2. pontjában 
szereplő minden egyes számadatot.

Módosítás 37

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
1313/2013/EU határozat
20a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kommunikációs stratégiát 
dolgoz ki annak érdekében, hogy az uniós 
mechanizmus tevékenységeinek 
kézzelfogható eredményei a polgárok 
számára láthatóvá váljanak.

A Bizottság kommunikációs stratégiát 
dolgoz ki annak érdekében, hogy az uniós 
mechanizmus tevékenységeinek 
kézzelfogható eredményei a polgárok 
számára láthatóvá váljanak. A Bizottság 
emellett a helyi hatóságokkal közösen, a 
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begyűjtött adatokat figyelembe véve 
intézkedéseket dolgoz ki az uniós 
mechanizmus tevékenységeinek javítása 
érdekében.

Módosítás 38

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
1313/2013/EU határozat
20a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság a tagállamokkal 
partnerségben és a helyi hatóságokkal 
egyeztetve a helyi lakosság javát szolgáló 
tudatosságnövelő és megelőző 
intézkedéseket hoz. E tevékenységeket 
rendszeresen elvégzik annak érdekében, 
hogy a lakosság katasztrófa esetén 
azonnal reagálhasson.

Módosítás 39

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
1313/2013/EU határozat
23 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2a. a 23. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(2) Az európai polgári védelmi 
eszköztár céljára előzetesen rendelkezésre 
bocsátott képességek számára nyújtott 
uniós pénzügyi támogatás összege az 
Unión vagy valamely részt vevő államon 
belüli katasztrófa vagy katasztrófaveszély 
esetén nem haladhatja meg a képességek 
működtetésének, így például a szállítás 
költségeinek 75 %-át.

„2. Az európai polgári védelmi 
eszköztár céljára előzetesen rendelkezésre 
bocsátott képességek számára nyújtott 
uniós pénzügyi támogatás összege az 
Unión vagy valamely részt vevő államon 
belüli vagy kívüli katasztrófa vagy 
katasztrófaveszély esetén nem haladhatja 
meg a képességek működtetésének, így 
például a szállítás költségeinek 75 %-át, az 
Unió tengerentúli országait és területeit 
(TOT-ok) is beleértve.



RR\1200959HU.docx 25/43 PE644.941v02-00

HU

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Módosítás 40

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
1313/2013/EU határozat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. a 23. cikk (3) bekezdését el kell 
hagyni.

Indokolás

Az 5. módosításra azért van szükség, hogy elkerülhetők legyenek a 4. módosítás esetleges 
elfogadásából származó, az európai polgári védelmi eszköztár céljára előzetesen 
rendelkezésre bocsátott, az Unión kívüli katasztrófák kezelésére fenntartott képességek 
számára nyújtott pénzügyi támogatást érintő következetlenségek.

Módosítás 41

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)
1313/2013/EU határozat
25 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2c. a 25. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(1) A Bizottság az uniós pénzügyi 
támogatást a 966/2012/EU, Euratom 
rendeletnek megfelelően hajtja végre.

„1. A Bizottság az uniós pénzügyi 
támogatást az (EU, Euratom) 2018/1046 
rendelettel összhangban közvetlen 
irányítással vagy ugyanezen rendelet  62. 
cikke (1) bekezdésének c) pontjában 
említett szervek közreműködésével 
közvetett irányítással hajtja végre. A 
pénzügyi támogatás végrehajtási 
módjának megválasztásakor a közvetlen 
irányításnak kell elsőbbséget biztosítani. 
Amennyiben azt az érintett tevékenység 
jellege és tartalma indokolja, a Bizottság 
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közvetett irányítást is alkalmazhat. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
30. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
uniós mechanizmus keretében közvetett 
irányítás keretében végrehajtható 
intézkedések meghatározása céljából.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Módosítás 42

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
1313/2013/EU határozat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdést el kell hagyni. törölve

Módosítás 43

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új)
1313/2013/EU határozat
30 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

aa) A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(2) A Bizottság 2020. december 31-ig 
felhatalmazást kap a 19. cikk (5) és (6) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság 2027. december 31-ig 
felhatalmazást kap a 19. cikk (5) és (6) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

Módosítás 44

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
1313/2013/EU határozat
30 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 21. cikk 
(3) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(4) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 19. cikk 
(5) és (6) bekezdésében, a 21. cikk (3) 
bekezdésében és a 25. cikk (1) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Módosítás 45

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont
1313/2013/EU határozat
30 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 21. cikk (3) bekezdésének értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

A 19. cikk (5) és (6) bekezdésének, a 21. 
cikk (3) bekezdésének és a 25. cikk (1) 
bekezdésének értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Módosítás 46

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az I. mellékletet el kell hagyni. törölve

Módosítás 47

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
1313/2013/EU határozat
I melléklet

Hatályos szöveg Módosítás

4a. Az I. melléklet helyébe a következő 
szöveg lép:

I melléklet „I. melléklet 

A 19. cikk (1) és (1a) bekezdésében 
említett uniós mechanizmus 
végrehajtásához szükségespénzügyi 
keretösszeg felosztása során 
alkalmazandó százalékarányok és 
alapelvek

A 19. cikk (1) bekezdésében említett uniós 
mechanizmus végrehajtásához 
szükségespénzügyi keretösszeg felosztása 
során alkalmazandó százalékarányok

(1) A 19. cikk (1) bekezdésében 
említett uniós mechanizmus 
végrehajtásához szükséges pénzügyi 
keretösszeg felosztása során alkalmazandó 
százalékarányok a 2014 és 2020 közötti 
időszakra.

Megelőzés: 20 % +/- 8 százalékpont Megelőzés: 10 % +/- 10 százalékpont

Felkészültség: 50 % +/- 8 százalékpont Felkészültség: 65 % +/- 10 százalékpont

Reagálás: 30 % +/- 8 százalékpont Reagálás: 25 % +/- 10 százalékpont

(2) A 19. cikk (1a) bekezdésében 
említett uniós mechanizmus 
végrehajtásához szükséges pénzügyi 
keretösszeg felosztása során 
alkalmazandó százalékarányok a 2021 és 
2027 közötti időszakra.
Megelőzés: 8 % +/- 10 százalékpont
Felkészültség: 80 % +/- 10 százalékpont
Reagálás: 12 % +/- 10 százalékpont

Alapelvek 3. Alapelvek

A Bizottság e határozat végrehajtása során A Bizottság e határozat végrehajtása során 
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kiemelten kezeli azokat az intézkedéseket, 
amelyek vonatkozásában ez a határozat 
határidőt jelöl ki az említett határidő 
lejártát megelőző időszakon belül, az adott 
határidő betartása céljából.

kiemelten kezeli azokat az intézkedéseket, 
amelyek vonatkozásában ez a határozat 
határidőt jelöl ki az említett határidő 
lejártát megelőző időszakon belül, az adott 
határidő betartása céljából”.
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INDOKOLÁS

Az éghajlatváltozás egyik legnyilvánvalóbb megnyilvánulása a szélsőséges, súlyos 
következményekkel járó, évente sok emberéletet követelő időjárási események egyre gyakoribb 
előfordulása. Ez régebben elképzelhetetlen volt. 

Európában a nagy áradások évszázadonként egyszer következtek be, mostanában azonban már 
tízévente vagy még rövidebb időközönként. Az erdőtüzek több százezer hektáron pusztították 
el az erdőket Dél-Európában, és 2017-ben és 2018-ban több mint 200 emberéletet követeltek 
Portugáliában és Görögországban. A probléma azonban már nem korlátozódik a déli 
országokra. 2018-ban Európa északi területein az aszály miatt sok helyütt – a balti országokban, 
Svédországban és Németországban – ritkán látott hevességű erdőtüzek dúltak. A hurrikánok a 
világ számos részén, többek között egyes tagállamok tengerentúli területein is tetemes károkat 
okoztak. 

Az Európai Unió nem nézte tétlenül e fenyegetést. 2013-ban létrehozta az európai polgári 
védelmi mechanizmust, hogy segítse a tagállamokat az egyre gyakoribb természeti katasztrófák 
kezelésében. Az elsődleges cél a szorult helyzetbe kerülő tagállamok erőforrásainak 
összehangolása volt azokéval, amelyek önkéntes alapon képesek voltak emberi erőforrásokkal 
és felszerelésekkel a segítségükre sietni. 

Természeti katasztrófák bizonyos típusai esetében azonban a mechanizmus csupán korlátozott 
erőforrással és kapacitással rendelkezett. A fő gond az volt, hogy egyetlen ország sem kívánt 
pénzt költeni bizonyos, viszonylag ritka eshetőségekre történő reagáláshoz szükséges, 
rendkívül drága felszerelésekre és anyagokra. A szükségletek ugyanakkor rendre nagyobbnak 
bizonyulnak a rendelkezésre álló erőforrásoknál az időjárás okozta katasztrófák, például a nyári 
erdőtüzek vagy áradások bekövetkezésekor, amelyek többnyire több tagállamban egyszerre 
pusztítanak.

2017 nyarát követően világossá vált, hogy a mechanizmus a jelenlegi formájában nem felel 
meg az egyre sokasodó kihívásoknak. Amint azt Juncker elnök az Unió helyzetéről szóló 
beszédében már 2017 szeptemberében bejelentette, a Bizottság ezért javaslatot tett egy 
lényegesen továbbfejlesztett mechanizmusra annak biztosítása érdekében, hogy „Európa ne 
csupán részvétét fejezze ki az áldozatoknak, hanem tényleges segítséget nyújtson a 
polgárainak”.

A 2019. márciusi új jogi keretrendelkezésekkel összhangban a nemzeti erőforrások önkéntes 
alapon történő összevonása mellett megszületett a rescEU, a tűzoltó repülőgépek és 
helikopterek, speciális orvosi felszerelések, felszerelések és egyéb erőforrások páneurópai 
tartaléka. Mindezeket a tagállamok vásárolják majd meg, de a Bizottság fedezi a teljes 
beszerzési és karbantartási költségek 80-90%-át. Bizonyos esetekben a finanszírozás elérheti 
akár a 100%-ot is. A tagállamok e forrásokat szabadon felhasználhatják saját céljaikra, de nem 
tehetik meg, hogy ne bocsássák azokat rendelkezésre, ha Európa más, bajba került országainak 
megsegítése miatt lenne szükség rájuk. 

A megelőzés érdekében szükséges, hogy a fő pontokban a tagállamok nemzeti 
kockázatértékelések és a nemzeti kockázatkezelési kapacitásokra vonatkozó jelentések 
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formájában továbbra is tájékoztatást adjanak. A Bizottság ezen kívül jogosult lesz arra, hogy a 
mechanizmust gyakran igénybe vevő országok megelőzési terveit megvizsgálja, és adott 
esetben módosításokat vagy kiegészítő intézkedéseket javasoljon. 

Az előadó e jogalkotási javaslatban annak biztosítására törekszik, hogy a tagállamok közötti 
szolidaritás eszközéül szolgáló mechanizmus a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló következő 
többéves pénzügyi keretben rendelkezzen a hatékony működéséhez szükséges finanszírozással 
és intézményi kerettel. 

Az előadó véleménye szerint e cél elérése érdekében a finanszírozás összegének legalább el 
kell érnie a Bizottság által eredetileg javasolt 1,4 milliárd eurót. Ebben az időszakban kerül 
majd beszerzésre minden új rescEU-berendezés, -anyag és -erőforrás, márpedig ezek közül 
soknak igencsak borsos ára van. Döntés született arról, hogy a tűzoltó repülőgépeken és 
helikoptereken kívül speciális orvosi felszerelések is beszerzésre kerülnek, és ezek költségeinek 
100%-át az uniós költségvetés fedezi. A mechanizmusnak mind a természet, mind pedig az 
ember okozta katasztrófákra adott válaszlépésekre képesnek kell lennie. Mindezen okok miatt 
az új programozási időszakra javasolt finanszírozást a jelenlegi szinten kell tartani. 

A finanszírozás felhasználását fokozni kell, ezért az előadó javasolja a megelőzésre, a 
felkészültségre és reagálásra fordítandó százalékos arányokat meghatározó rendelkezéseket 
tartalmazó melléklet visszaállítását. Tekintettel azonban a tavalyi felülvizsgálatban tükröződő 
jelentős változásra, valamint arra, hogy a természeti katasztrófák, például áradások és erdőtüzek 
megelőzésére irányuló projektek főként más uniós eszközökből részesülnek finanszírozásban, 
az előadó javasolja a finanszírozás átcsoportosítását, lényegesen nagyobb összeget fordítva a 
felkészültségre, többek között a rescEU eszközeinek megvásárlására. Az előadó emellett 
nagyobb rugalmasságot biztosítana a Bizottság számára ahhoz, hogy az elkövetkező hét évben 
elvégezzen minden szükséges változtatást. 

Az előadó egyetért azzal is, hogy az önkéntes eszköztárból származó eszközök Unión belüli és 
kívüli felhasználására egyazon finanszírozási szabályokat kell alkalmazni. Az éghajlatváltozás 
globális kihívás, és hatásai mindenhol kézzelfoghatóak. Európának módot kell adni arra, hogy 
harmadik országok kérésére bármikor a segítségükre siessen, illetve hozzájáruljon a hurrikánok 
okozta károk enyhítéséhez vagy a trópusi erdők egész bolygóra kiható pusztulásának 
megakadályozásához.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy bármely uniós tagállam lakosságának védelméről legyen is 
szó, az Európai Unió rendelkezésére álló minden erőforrást be kell vetni, így életveszélyes 
fenyegetés esetén a Galileo műholdas rendszert vészhelyzeti értesítés céljaira is fel kell 
használni. A tagállamokat nem szabad megfosztani e lehetőségtől. A halálesetek megelőzése 
vagy legalább csökkentése szempontjából a Galileo-rendszeren küldött tájékoztatás és 
iránymutatás döntő fontosságú lehet. 

Az előadó végezetül hangsúlyozni kívánja, hogy az európai polgári védelmi mechanizmus és 
a rescEU finanszírozása a jövőbe való befektetés, amely hozzájárul annak biztosításához, 
hogy az Európai Unió és tagállamai felkészültek legyenek, és képesek legyenek hatékonyan 
kezelni az éghajlatváltozás és az egyre szélsőségesebb időjárási események következményeit.
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19.2.2020

VÉLEMÉNY A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

A vélemény előadója: Lukas Mandl

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/420 határozatának (2019. március 13.) 
megfelelően, amely jelentős mértékben módosította az uniós polgári védelmi mechanizmusról 
szóló 1313/2013/EU határozatot, a Fejlesztési Bizottság által kidolgozott jelen 
véleménytervezet korlátozott hatályú. Célja a mechanizmus három fontos aspektusának 
kiemelése a következő, 2021–2027-es többéves pénzügyi keretben, amelyek a mechanizmus 
Unión kívüli aktiválásához és humanitárius válságokhoz kapcsolódnak.

Először is, a véleménytervezet hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a mechanizmus 
éghajlattal összefüggő természeti katasztrófák, különösen az erdőtüzek kezelésére vonatkozó 
képességét, amelyekkel szemben a fejlődő országok különösen kiszolgáltatottak.

Másodszor, a javaslat növelni kívánja az európai polgári védelmi eszköztár céljára előzetesen 
rendelkezésre bocsátott, az Unió területén kívüli katasztrófákra való reagálásra felhasznált 
képességek számára nyújtott uniós pénzügyi támogatás összegét. A Fejlesztési Bizottság – 
mind a Tanács álláspontjával, mind a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság jelentéstervezetével összhangban – azt javasolja, hogy a kapacitások 
működtetésével – beleértve a közlekedéssel – kapcsolatos költségek legfeljebb 75%-át az 
Unió finanszírozza, ugyanolyan mértékben, mint az Unión belüli aktiválások esetében.

Harmadszor, bevezetésre kerül az a követelmény, hogy ember okozta katasztrófák vagy 
összetett vészhelyzetek esetén történő beavatkozást megelőzően konzultálni kell a 
humanitárius szereplőkkel.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) mivel az éghajlatváltozás 
világszerte a természeti katasztrófák 
gyakoriságának, intenzitásának és 
összetettségének növekedéséhez vezet, és a 
fejlődő országok, elsősorban a legkevésbé 
fejlett országok és a kis, fejlődő 
szigetállamok különösen kiszolgáltatottak, 
egyrészt az éghajlatváltozás 
következményeihez való alkalmazkodásra 
és azok enyhítésére, valamint az 
éghajlattal összefüggő katasztrófákra való 
reagálásra való korlátozott képességük, 
másrészt az árvizeknek, aszályoknak és 
erdőtüzeknek való földrajzi kitettségük 
miatt.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1313/2013/EU határozat 
módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi határozatra irányuló bizottsági 
javaslat célja a katasztrófa-felkészültség és 
-reagálás kollektív kapacitásának javítása 
az európai polgári védelmi eszköztár 
kínálta lehetőségek megerősítése révén. Ez 
kiterjed az uniós műveletekben igénybe 
vételre kerülő polgári védelmi kapacitások 
tartalékának (a továbbiakban: rescEU) 
létrehozására, valamint a megelőzés 
területén alkalmazandó intézkedések 
megerősítésére.

(2) Az 1313/2013/EU határozat 
módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi határozatra irányuló bizottsági 
javaslat célja a katasztrófákra való 
felkészültség és a megfelelő, gyors 
reagálás kollektív képességének javítása 
az európai polgári védelmi eszköztár 
kínálta lehetőségek megerősítése révén. Ez 
kiterjed az uniós műveletekben igénybe 
vételre kerülő polgári védelmi kapacitások 
tartalékának (a továbbiakban: rescEU) 
létrehozására, valamint a megelőzés 
területén alkalmazandó intézkedések 
megerősítésére.
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Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az erdőtüzek nem csupán kioltják 
az életet, ellehetetlenítik a megélhetést, 
csökkentik a biológiai sokféleséget, és 
fenyegetést jelentenek mindezekre, hanem 
nagy mennyiségű szén-dioxid-kibocsátást 
is okoznak, továbbá csökkentik bolygónk 
szén-dioxid-elnyelési képességét, ami 
tovább súlyosbítja az éghajlatváltozást. 
Különös aggodalomra adnak okot az 
olyan helyzetek, amelyek során a tűz 
elsődleges erdőket pusztít el, ahogyan az a 
közelmúltban bizonyos egyenlítői 
régiókban történt. Az éghajlattal 
kapcsolatos katasztrófák, köztük az 
erdőtüzek számának növekedése 
szükségessé teszi az uniós polgári védelmi 
mechanizmus Unión kívüli műveleteinek 
megerősítését.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az uniós polgárok számára a 
legmagasabb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
– többek között a hivatalos fejlesztési 
támogatásra (ODA) vonatkozó 0,7%-os 
célkitűzés felé történő haladás mérése 
tekintetében – a Bizottságnak 
iránymutatást kell adnia az általa javasolt 
kiadási arányt illetően, amely a módosított 
uniós polgári védelmi mechanizmuson 
keresztül kerülne végrehajtásra, és amely 
ODA-nak minősülne. Ennek az 
iránymutatásnak pontosan tükröznie kell 
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az OECD Fejlesztési Támogatási 
Bizottsága (DAC) által kiadott, az ODA-ra 
vonatkozó szabályokat és teljes mértékben 
meg kell felelnie azoknak, továbbá meg 
kell határoznia, hogy kötelező-e olyan 
módszerek használata, mint például a 
nemzetközi segélyátláthatósági 
kezdeményezés (IATI) szabványai;

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Mivel az Unió tagja az OECD 
Fejlesztési Támogatási Bizottságának, 
továbbra is be kell tartania e bizottság 
ODA-ra vonatkozó szabályait, többek 
között a releváns tevékenységeknek az 
uniós polgári védelmi mechanizmuson 
keresztül történő végrehajtása során is;

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
1313/2013/EU határozat
16 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1. a 16. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(2) Az e cikk szerinti beavatkozások 
akár önálló segítségnyújtási 
beavatkozásként, akár valamely 
nemzetközi szervezet által irányított 
beavatkozás részeként is végrehajthatók. 
Az uniós koordinációnak teljes egészében 
illeszkednie kell az Egyesült Nemzetek 
Humanitárius Ügyeket Koordináló 
Hivatala (a továbbiakban: OCHA) által 
végzett átfogó koordinációba, az OCHA 
vezető szerepének tiszteletben tartásával. 

(2) Az e cikk szerinti beavatkozások 
akár önálló segítségnyújtási 
beavatkozásként, akár valamely 
nemzetközi szervezet által irányított 
beavatkozás részeként is végrehajthatók. 
Az uniós koordinációnak teljes egészében 
illeszkednie kell az Egyesült Nemzetek 
Humanitárius Ügyeket Koordináló 
Hivatala (a továbbiakban: OCHA) által 
végzett átfogó koordinációba, az OCHA 
vezető szerepének tiszteletben tartásával. 
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Ember okozta katasztrófák és összetett 
veszélyhelyzetek esetén a Bizottság 
gondoskodik a humanitárius 
segítségnyújtással kapcsolatos európai 
konszenzusnak (*) való megfelelésről és a 
humanitárius elvek tiszteletben tartásáról.

Ember okozta katasztrófák és összetett 
veszélyhelyzetek esetén a Bizottság a 
beavatkozást megelőzően konzultál a 
humanitárius szereplőkkel, és 
gondoskodik a humanitárius 
segítségnyújtással kapcsolatos európai 
konszenzusnak (*) való megfelelésről és a 
humanitárius elvek tiszteletben tartásáról.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
1313/2013/EU határozat
23 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2a. a 23. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(2) Az európai polgári védelmi 
eszköztár céljára előzetesen rendelkezésre 
bocsátott képességek számára nyújtott 
uniós pénzügyi támogatás összege az 
Unión vagy valamely részt vevő államon 
belüli katasztrófa vagy katasztrófaveszély 
esetén nem haladhatja meg a képességek 
működtetésének, így például a szállítás 
költségeinek 75 %-át.

(2) Az európai polgári védelmi 
eszköztár céljára előzetesen rendelkezésre 
bocsátott képességek számára nyújtott 
uniós pénzügyi támogatás összege az Unió 
területén vagy azon kívül bekövetkező 
katasztrófa vagy katasztrófaveszély esetén 
nem haladhatja meg a képességek, így 
például a szállítás működtetési 
költségeinek 75%-át.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
1313/2013/EU határozat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. a 23. cikk (3) bekezdését el kell 
hagyni.

Indokolás

Az 5. módosításra azért van szükség, hogy elkerülhetők legyenek a 4. módosítás esetleges 
elfogadásából származó, az európai polgári védelmi eszköztár céljára előzetesen 
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rendelkezésre bocsátott, az Unión kívüli katasztrófák kezelésére fenntartott képességek 
számára nyújtott pénzügyi támogatást érintő következetlenségek.
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ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím Javaslat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi határozatra

Hivatkozások COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD)
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dátuma
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14.3.2019
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LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Tisztelt Pascal Canfin úr!
Elnök
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény Younous Omarjee az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 
1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló állásfoglalási 
indítványáról  (COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – (2019/0070 (COD)), az 
eljárási szabályzat 143. cikke alapján (COD))

Tisztelt Canfin Úr!

A fent említett javaslat kapcsán felkérték a Regionális Fejlesztési Bizottságot, hogy adjon 
véleményt az Ön bizottsága számára. A bizottság úgy határozott, hogy levél formájában küldi 
meg véleményét. A véleményt a 2020. január 21-i bizottsági ülésén 35 szavazattal 0 ellenében, 
0 tartózkodás mellett fogadtuk el1.

A bizottsági javaslat technikai jellegű és hatálya az 1313/2013/EU határozat 19. cikkében 
meghatározott költségvetési rendelkezésekre korlátozódik, amelyeket frissíteni és aktualizálni 
kell a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben szereplő új 
adatokkal.

Valamennyi költségvetési vonzat összhangban van a REGI bizottság 2018. április 26-i 
véleményében javasolt módosításokkal. Bizottságunk különösen azt a célt támogatja, hogy 
megerősítsék a tagállamok és az EU katasztrófákra való reagálási képességet, létrehozva egy 
elkülönített tartalékot a reagálási képességek számára (rescEU) és egy polgári védelmi 
tudáshálózatot, továbbá megerősítve az együttműködést a szomszédos országokkal.

Tekintettel az uniós polgári védelmi mechanizmus jelentőségére a katasztrófákkal kapcsolatos 
kockázatok kezelése terén, valamint arra, hogy a 2021–2027-es programozási időszakban meg 
kell erősíteni a mechanizmust, a Regionális Fejlesztési Bizottságnak nincs ellenvetése a 
Bizottság javaslatával szemben, amely biztosítja a mechanizmus támogatásához szükséges 
költségvetési forrásokat.

1A szavazáson az alábbi képviselők vettek részt: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, 
Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Daniel Buda, Andrea 
Cozzolino, Corina Crețu, Josianne Cutajar, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, 
Raffaele Fitto, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, John Howarth, Manolis 
Kefalogiannis, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, 
Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, 
Caroline Roose, Bronis Ropė, André Rougé, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez.
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím Javaslat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi határozatra
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Az Európai Parlamentnek történő 
benyújtás dátuma

7.3.2019

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

ENVI
14.3.2019

Véleménynyilvánításra felkért 
bizottságok
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

AFET
14.3.2019

DEVE
14.3.2019

BUDG
14.3.2019

REGI
14.3.2019

Nem nyilvánított véleményt
       A határozat dátuma

AFET
6.11.2019

BUDG
23.7.2019

Előadók
       A kijelölés dátuma

Nikos 
Androulakis
10.9.2019

Az elfogadás dátuma 5.3.2020

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

60
2
7

A zárószavazáson jelen lévő tagok Bartosz Arłukowicz, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Malin Björk, 
Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, 
Miriam Dalli, Esther de Lange, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora 
Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Catherine Griset, Jytte Guteland, 
Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, 
Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna 
Kopcińska, Peter Liese, Javi López, César Luena, Tilly Metz, 
Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Grace 
O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Nils 
Torvalds, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo 
Wölken, Anna Zalewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Maria Arena, Michael Bloss, Milan Brglez, Asger Christensen, 
Christophe Hansen, Laura Huhtasaari, Mairead McGuinness, Dace 
Melbārde, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Andrey Slabakov, Vincenzo 
Sofo, Susana Solís Pérez, Annalisa Tardino, Inese Vaidere, Nikolaj 
Villumsen, Lucia Vuolo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 
(209. cikk (7) bekezdés)

Ciarán Cuffe, Gwendoline Delbos-Corfield, Andor Deli, Herbert 
Dorfmann, Derk Jan Eppink, Ismail Ertug, Andreas Schieder

Benyújtás dátuma 10.3.2020



RR\1200959HU.docx 43/43 PE644.941v02-00

HU

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
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RENEW Pascal Canfin, Asger Christensen, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Ulrike Müller, Frédérique Ries, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D Maria Arena, Marek Paweł Balt, Milan Brglez, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam 
Dalli, Ismail Ertug, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Andreas 
Schieder, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Michael Bloss, Ciarán Cuffe, Gwendoline Delbos-Corfield, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Tilly Metz, Grace 
O'Sullivan, Jutta Paulus

2 -
ID Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari

7 0
GUE/NGL Malin Björk, Nikolaj Villumsen

ID Marco Dreosto, Catherine Griset, Vincenzo Sofo, Annalisa Tardino, Lucia Vuolo

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


