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RÖVID INDOKOLÁS 

Előzmények 

 

A Bizottság határozatra irányuló javaslata egy új uniós polgári védelmi mechanizmus 

létrehozásáról rendelkezik a tagállamok polgári védelem terén végrehajtott fellépéseinek 

támogatása, összehangolása és kiegészítése érdekében, az Unión belüli és kívüli mindennemű, 

természeti és ember okozta katasztrófák megelőzésére, a rájuk való felkészülésre és reagálásra 

szolgáló rendszerek hatékonyságát javítva. Az elképzelés lényege a katasztrófavédelem 

integrált megközelítésének biztosítása. Az előadó örvendetesnek tartja ezt az átfogó 

megközelítést, különösen a katasztrófasegélyezéssel kapcsolatos szállítási tevékenységek 

támogatására helyezett hangsúlyt. 

 

Költségvetés 

E javaslat (folyó árakon) 513 millió EUR költségvetési kötelezettségvállalást irányoz elő az 

uniós polgári védelmi szakpolitikára a következők szerint: 276 millió EUR-t az Unión belüli 

és 237 millió EUR-t az Unión kívüli műveletekre. A támogatható fellépések a következő 4 

terület alá tartoznak: általános fellépések, megelőzés és felkészültség, reagálás és szállítás. Az 

előadó szerint a hétéves időszakra tervezett pénzügyi forrás meglehetősen szerény, és csak 

korlátozott uniós beavatkozást és hatást tesz lehetővé. 

 

Célkitűzések 

A javaslat konkrét célkitűzése (1) a katasztrófák elleni védelem magas szintjének elérése a 

katasztrófák hatásainak megelőzése vagy csökkentése, valamint a megelőzés kultúrájának 

megteremtése útján; (2) az Unió katasztrófákra való reagálásra történő felkészültségének 

fokozása; valamint (3) a gyors és hatékony veszélyhelyzet-reagálási beavatkozások 

elősegítése súlyos katasztrófák esetén.  

 

Megelőzés 

A megelőzésre fordított minden egyes euró sokkal nagyobb mértékű megtakarítást segít elő 

súlyos katasztrófák bekövetkezését, valamint jelentős fizikai és emberi erőforrás elvesztését 

követően. Ezzel összefüggésben a javaslat a következőket tűzi ki: 1) a 

katasztrófakockázatokra vonatkozó tudásalap bővítése, továbbá az ismeretek, a bevált 

gyakorlatok és az információk megosztásának elősegítése, valamint a mechanizmuson belüli 

hatékony együttműködés biztosítása; 2) a tagállamok általi kockázatértékelés és a kockázatok 

tagállamok általi feltérképezésének támogatása, illetve előmozdítása annak előírása révén, 

hogy kockázatkezelési terveiket 2016 végéig kötelesek ismertetni; 3) azon természeti és 

ember által előidézett kockázatok leltárának biztosítása, amelyek az Uniót fenyegethetik, 

figyelemmel többek között az éghajlatváltozás jövőbeli hatására is; valamint 4) a kockázatok 

megelőzésének fontosságára való figyelemfelhívás, és a tagállamok támogatása a 

nyilvánosság tájékoztatása, az oktatás és a figyelemfelkeltés stb. terén.  Módosításaiban az 

előadó a polgári védelem megelőzési dimenziójának megerősítésére törekszik. 

 

Szinergiák 

A tényleges katasztrófasegélyezés hatalmas költségeihez képest az 513 millió EUR előzetes 

elkülönítése a jelek szerint csepp a tengerben. Ezt egyértelműen bizonyítja, hogy az elmúlt 
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évtizedben az Unió által a katasztrófasegélyezéshez pusztán az Unión belül nyújtott támogatás 

körülbelül 2500 millió eurót tesz ki. 

 

Az előadó szándéka, hogy számba vegye a belső és külső tevékenységek egyéb eszközeivel – 

például a közös rendelkezésekről szóló rendelet által érintett alapokkal (ERFA, ESZA, 

kohéziós alap, EMVA, ETHA) és az Európai Unió Szolidaritási Alapjával – kialakítható 

lehetséges költségvetési szinergiákat. Ez utóbbit illetően többször előfordult már, hogy azt 

nem sikerült elég gyorsan mozgósítani. Ezzel összefüggésben a katasztrófák bekövetkezése 

után kialakult vészhelyzetek hatékony kezelése érdekében célszerű felülvizsgálni a 

mozgósítás gyorsaságával foglalkozó rendelkezéseket. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Költségvetési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-

biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi 

módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 1a. rámutat arra, hogy a jogalkotási 

javaslatban meghatározott pénzügyi 

keretösszeg csak indikatív jellegű a 

jogalkotó hatóság számára, és addig nem 

rögzíthető, amíg nem születik 

megállapodás a 2014–2020-as időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keretről 

szóló rendeletre irányuló javaslatról; 

Indokolás 

Azon elvnek megfelelően, hogy „amíg nem születik döntés minden területen, addig semmi 

sincs eldöntve”, a tematikus jogalapokban szereplő számadatok nem tekinthetők véglegesnek 

addig, amíg tartanak a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások. 
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Módosítás  2 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

1 b bekezdés (új) 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 1b. emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új 

többéves pénzügyi keret (MFF) a 

versenyképes, fenntartható és befogadó 

Európáért” című, 2011. június 8-i 

állásfoglalására1; megismétli, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

elegendő többletforrásra van szükség 

ahhoz, hogy az Unió eleget tehessen a 

meglévő politikai prioritásainak és 

Európai Unió működéséről szóló 

szerződésben (EUMSZ) előírt új 

feladatoknak, valamint reagálni tudjon a 

váratlan eseményekre; felhívja a 

Tanácsot, hogy amennyiben nem osztja 

ezt a felfogást, egyértelműen határozza 

meg azt, hogy politikai prioritásai vagy 

projektjei közül – bizonyított európai 

hozzáadott értékük ellenére – melyek 

hagyhatók el teljes egészében; rámutat 

arra, hogy még ha legalább 5%-kal 

emelkedne is a 2013-as szinthez képest a 

következő többéves pénzügyi keret 

forrásainak szintje, ez csak korlátozott 

mértékben járulna hozzá az elfogadott 

uniós célkitűzések és 

kötelezettségvállalások megvalósításához, 

illetve a közösségi szolidaritás elvéhez; 

 ________________ 

 1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266. 

Indokolás 

Amennyiben a Tanács csökkenti a többéves pénzügyi keret összegeit, az EP nyomatékosan 

kéri, hogy – bizonyított hozzáadott értékük és az Unió által a Lisszaboni Szerződés 

hatálybalépését követően teljesítendő új feladatok ellenére – határozzon meg „negatív 

prioritásokat”. 

 

Módosítás  3 
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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

1 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1c. emlékeztet, hogy a „Befektetés a 

jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) 

a versenyképes, fenntartható és befogadó 

Európáért” című, 2011. június 8-i 

állásfoglalásában1 az Európai Parlament 

azon területek egyikeként azonosította a 

polgári védelmet (EUMSZ 196. cikke), 

amelyek esetében a Lisszaboni Szerződés 

hatálybalépése jelentős új 

jogosultságokkal ruházza fel az Uniót, és 

ezzel összefüggésben emlékeztet az 

EUMSZ 311. cikkére, amely előírja az 

Unió számára, hogy teremtse meg saját 

maga számára azokat az eszközöket, 

amelyek célkitűzéseinek teljesítéséhez és 

politikáinak végrehajtásához szükségesek; 

 _______________ 

 1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266. 

 

Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A polgári védelmi mechanizmus az 

európai szolidaritás látható kifejezését 

jelenti azáltal, hogy gyakorlati és gyors 

hozzájárulást biztosít a katasztrófák 

megelőzéséhez és az azokra való 

felkészültséghez, valamint a súlyos 

katasztrófákra és azok fenyegető 

közelségére való gyors reagáláshoz. 

Következésképpen ez a határozat nem 

érintheti a tagállamoknak az e határozat 

hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos 

két- vagy többoldalú szerződésekben előírt 

jogait és kötelezettségeit, sem a 

tagállamoknak az emberek, a környezet és 

a tulajdon területükön belüli védelmére 

(4) A polgári védelmi mechanizmus az 

európai szolidaritás látható, konkrét és 

fontos kifejezését jelenti azáltal, hogy 

gyakorlati és gyors hozzájárulást biztosít a 

katasztrófák megelőzéséhez és az azokra 

való felkészültséghez, valamint a súlyos 

katasztrófákra és azok fenyegető 

közelségére való gyors reagáláshoz. 

Következésképpen ez a határozat nem 

érintheti a tagállamoknak az e határozat 

hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos 

két- vagy többoldalú szerződésekben előírt 

jogait és kötelezettségeit, sem a 

tagállamoknak az emberek, a környezet és 

a tulajdon területükön belüli védelmére 
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vonatkozó felelősségét. vonatkozó felelősségét. 

 

Módosítás  5 

Határozatra irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A mechanizmusnak kellően figyelembe 

kell vennie a vonatkozó uniós 

jogszabályokat és a nemzetközi 

kötelezettségvállalásokat, és ki kell 

aknáznia a releváns uniós 

kezdeményezésekkel, mint például az 

európai Föld-megfigyelési programmal 

(GMES), a kritikus infrastruktúrák 

védelmére vonatkozó európai programmal 

(EPCIP) és a közös információmegosztási 

környezettel (CISE) fennálló szinergiákat. 

(5) A mechanizmusnak kellően figyelembe 

kell vennie a vonatkozó uniós 

jogszabályokat és a nemzetközi 

kötelezettségvállalásokat, és ki kell 

aknáznia a releváns uniós 

kezdeményezésekkel, mint például az 

európai Föld-megfigyelési programmal 

(GMES), a kritikus infrastruktúrák 

védelmére vonatkozó európai programmal 

(EPCIP) és a közös információmegosztási 

környezettel (CISE), valamint a közös 

rendelkezésekről szóló rendelet által 

érintett alapokkal (ERFA, ESZA, 

kohéziós alap, EMVA, ETHA) és a külső 

fellépés eszközeivel fennálló szinergiákat. 

 

Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A mechanizmusnak általános 

szakpolitikai keretet kell tartalmaznia a 

katasztrófák kockázatának megelőzését 

szolgáló uniós fellépésekre vonatkozóan, 

amelynek célja a katasztrófák elleni 

védelem és a velük szembeni ellenálló-

képesség magas szintjének elérése a 

katasztrófák hatásainak megelőzése vagy 

csökkentése, valamint a megelőzés 

kultúrájának megteremtése útján. A 

kockázatkezelési tervek alapvető 

fontosságúak a katasztrófavédelem 

integrált, a kockázatmegelőzést, a 

felkészültséget és a reagálási fellépéseket 

(6) A mechanizmusnak általános 

szakpolitikai keretet kell tartalmaznia a 

katasztrófák kockázatának megelőzését 

szolgáló uniós fellépésekre vonatkozóan, 

amelynek célja a katasztrófák elleni 

védelem és a velük szembeni ellenálló-

képesség magas szintjének elérése a 

katasztrófák hatásainak megelőzése vagy 

csökkentése, valamint a megelőzés 

kultúrájának megteremtése útján. A 

kockázatkezelési tervek alapvető 

fontosságúak a katasztrófavédelem 

integrált, a kockázatmegelőzést, a 

felkészültséget és a reagálási fellépéseket 
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összekapcsoló megközelítésének 

biztosításához. A mechanizmusnak tehát 

általános keretet kell tartalmaznia a 

kockázatkezelési tervek közlésére és 

végrehajtására vonatkozóan.  

összekapcsoló megközelítésének 

biztosításához. A kockázatkezelési 

terveknek a kockázatok valószínűségével 

és lehetőségével kapcsolatos egységesített 

tudományos bizonyítékokon kell 

alapulniuk. A mechanizmusnak tehát 

általános keretet kell tartalmaznia a 

kockázatkezelési tervek közlésére és 

végrehajtására vonatkozóan.  

 

Módosítás  7 

Határozatra irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A megelőzés kulcsfontosságú a 

katasztrófák elleni védelem terén, és 

további cselekvést igényel, ahogyan arra a 

2009. november 30-i tanácsi 

következtetések és a Bizottság „A 

természeti csapások és az ember okozta 

katasztrófák megelőzésére irányuló 

közösségi koncepció” című közleményéről 

szóló, 2010. szeptember 21-i európai 

parlamenti állásfoglalás is felhívtak. 

(7) A megelőzés kulcsfontosságú a 

katasztrófák elleni védelem terén, és 

további cselekvést igényel, ahogyan arra a 

2009. november 30-i tanácsi 

következtetések és a Bizottság „A 

természeti csapások és az ember okozta 

katasztrófák megelőzésére irányuló 

közösségi koncepció” című közleményéről 

szóló, 2010. szeptember 21-i európai 

parlamenti állásfoglalás is felhívtak. A 

megelőzés hosszú távon költséghatékony, 

és kulcsfontosságú a sikeres polgári 

védelem szempontjából tagállami és uniós 

szinten egyaránt. 

 

Módosítás  8 

Határozatra irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 7a. A mechanizmushoz előirányzott 

összegnek lehetővé kell tennie a pénzügyi 

támogatást a katasztrófavédelmi ciklus 

különböző vonatkozásait érintő 

tevékenységek számára. Ezt rugalmasan 

kell kezelni, hogy a körülményektől 
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függően meg lehessen növelni. 

 

Módosítás  9 

Határozatra irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az észlelő és korai figyelmeztető 

rendszerek továbbfejlesztéséhez való 

hozzájárulásával az Uniónak segítenie kell 

a tagállamokat a katasztrófákra való 

reagálás átfutási idejének 

minimalizálásában és az uniós polgárok 

riasztásában. Ezeknek a rendszereknek 

tekintetbe kell venniük a már meglévő és a 

jövőbeli információs forrásokat és 

rendszereket, és ezeken kell alapulniuk. 

(9) Az észlelő és korai figyelmeztető 

rendszerek továbbfejlesztéséhez való 

hozzájárulásával az Uniónak segítenie kell 

a tagállamokat a katasztrófákra való 

reagálás átfutási idejének 

minimalizálásában és az uniós polgárok 

riasztásában. Ezeknek a rendszereknek 

tekintetbe kell venniük a már meglévő 

információs forrásokat és rendszereket, és 

ezeken kell alapulniuk, valamint 

ösztönözniük kell az innovatív 

megközelítéseket. 

 

Módosítás  10 

Határozatra irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A mechanizmusnak lehetővé kell 

tennie a segítségnyújtási beavatkozások 

mozgósítását és összehangolásuk 

elősegítését. A megerősített 

együttműködést uniós rendszerre kell 

alapozni, amely egy veszélyhelyzet-

reagálási központból, a tagállamoktól 

származó, előzetesen rendelkezésre 

bocsátott kapacitások önkéntes 

összevonásával létrejövő európai 

veszélyhelyzet-reagálási kapacitásból, 

képzett szakértőkből, a Bizottság által 

irányított, veszélyhelyzet kezelésére 

szolgáló közös kommunikációs és 

tájékoztatási rendszerből, valamint a 

tagállamokban található kapcsolattartási 

pontokból áll. Ennek keretet kell 

(13) A mechanizmusnak lehetővé kell 

tennie a segítségnyújtási beavatkozások 

mozgósítását és összehangolásuk 

elősegítését. A megerősített 

együttműködést uniós rendszerre kell 

alapozni, amely egy veszélyhelyzet-

reagálási központból, a tagállamoktól 

származó, előzetesen rendelkezésre 

bocsátott erőforrások önkéntes 

összevonásával létrejövő európai 

veszélyhelyzet-reagálási kapacitásból, 

képzett szakértőkből, a Bizottság által 

irányított, veszélyhelyzet kezelésére 

szolgáló közös kommunikációs és 

tájékoztatási rendszerből, valamint a 

tagállamokban található kapcsolattartási 

pontokból áll. Ennek biztosítani kell egy 
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biztosítania az ellenőrzött veszélyhelyzeti 

információ összegyűjtéséhez, annak a 

tagállamok számára történő 

továbbadásához, és a beavatkozások során 

levont tanulságok megosztásához. 

keretet az ellenőrzött vészhelyzeti 

információ összegyűjtéséhez, annak a 

tagállamok számára történő 

továbbadásához, és a beavatkozások során 

szerzett ismeretek megosztásához a lehető 

legrövidebb időn belül. 

 

Módosítás  11 

Határozatra irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) a megerősített tervezési és 

koordinációs feladatokkal megbízott 

Európai Veszélyhelyzet-reagálási 

Központ, illetve az Európai 

Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás 

létrehozásának célja az uniós 

költségvetési kiadásokat meghaladó 

mértékű tagállami megtakarítások 

megteremtése, jóllehet a gyors és 

hatékony katasztrófaelhárításnak 

köszönhetően megmentett emberi életek 

értéke nem mérhető pusztán számokban; 

 

Módosítás  12 

Határozatra irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az uniós szintű gyorsreagálási 

képesség kifejlesztésének támogatása 

érdekében javítani kell a megfelelő 

szállítóeszközök hozzáférhetőségén. Az 

Uniónak támogatnia kell és ki kell 

egészítenie a tagállamok erőfeszítéseit 

azáltal, hogy elősegíti a tagállamok 

szállítási erőforrásainak összevonását, és 

ahol szükséges, bizonyos feltételekkel 

hozzájárul további szállítóeszközök 

finanszírozásához. 

(16) Az uniós szintű gyorsreagálási 

képesség kifejlesztésének támogatása 

érdekében javítani kell a megfelelő 

szállítóeszközök hozzáférhetőségén. Az 

Uniónak támogatnia kell és ki kell 

egészítenie a tagállamok erőfeszítéseit 

azáltal, hogy elősegíti a tagállamok 

szállítási erőforrásainak koordinációját és 

összevonását, és ahol szükséges, bizonyos 

feltételekkel hozzájárul további 

szállítóeszközök finanszírozásához. 
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Módosítás  13 

Határozatra irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) E határozat célját a tagállamok nem 

tudják kielégítően megvalósítani, így az a 

tervezett intézkedés terjedelme vagy 

hatása miatt, és figyelemmel a 

mechanizmus működéséből adódóan az 

emberi életek elvesztésének és a károknak 

a csökkentése vonatkozásában bekövetkező 

előnyökre, az Unió szintjén jobban 

megvalósítható. Ha egy súlyos 

veszélyhelyzet meghaladja egy érintett 

tagállam reagálási képességeit, akkor 

ennek az államnak képesnek kell lennie a 

mechanizmushoz folyamodni a saját 

polgári védelmi és egyéb veszélyhelyzet-

reagálási erőforrásai kiegészítése 

érdekében. Az Európai Unióról szóló 

szerződés 5. cikkében meghatározott 

szubszidiaritás elvének megfelelően tehát 

az Unió elfogadhat intézkedéseket. Az 

említett cikkben foglalt arányossági elvnek 

megfelelően ez a határozat nem lépi túl az 

említett cél eléréséhez szükséges mértéket. 

(22) E határozat célját a tagállamok 

egyedül nem tudják kielégítően 

megvalósítani, így az a tervezett intézkedés 

terjedelme vagy hatásai miatt, és 

figyelemmel a mechanizmus működéséből 

adódóan az emberi életek elvesztésének és 

a károknak a csökkentése vonatkozásában 

bekövetkező előnyökre, az Unió szintjén 

jobban megvalósítható. Ha egy súlyos 

veszélyhelyzet meghaladja egy érintett 

tagállam reagálási képességeit, akkor 

ennek az államnak képesnek kell lennie a 

mechanizmushoz folyamodni a saját 

polgári védelmi és egyéb veszélyhelyzet-

reagálási erőforrásai kiegészítése 

érdekében. Az Európai Unióról szóló 

szerződés 5. cikkében meghatározott 

szubszidiaritás elvének megfelelően tehát 

az Unió elfogadhat intézkedéseket. Az 

említett cikkben foglalt arányossági elvnek 

megfelelően ez a határozat nem lépi túl az 

említett cél eléréséhez szükséges mértéket. 

 

Módosítás  14 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a nyilvánosság tájékoztatásának és a 

súlyos katasztrófákra való 

felkészültségnek a fokozása. 

Indokolás 

A 2012 februárjában és márciusában elvégzett, polgári védelemmel kapcsolatos 383. sz. 

különleges Eurobarométer-felmérés megállapította, hogy az uniós polgárok általánosságban 
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rendkívül aggódnak a természeti és az ember okozta katasztrófák miatt, ugyanakkor keveset 

tudnak az e területtel kapcsolatos uniós fellépésekről. 75%-uk mondta azt, hogy az 

olajszivárgások és a nukleáris balesetek aggasztják, 67%-uk pedig azt, hogy az árvizek és 

földrengések. Az Unió 27 tagállamában az emberek csupán 38%-ának volt tudomása arról, 

hogy az Unió koordinációs szerepet tölt be az Unión belüli és kívüli polgári védelmi 

fellépések terén. 

 

Módosítás  15 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) támogatja a tagállamokat és a 

28. cikkben említett harmadik országokat a 

súlyos katasztrófák megelőzésében; 

f) támogatja a tagállamokat és a 

28. cikkben említett harmadik országokat a 

súlyos katasztrófák megelőzésében, 

különös hangsúlyt helyezve a fenntartható 

fejlődésre, a zöld gazdaságra és az 

éghajlatváltozás megelőzésére; 

 

Módosítás  16 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 

veszik a nemzeti kockázatértékeléseket és 

más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 

összhangban állnak az adott tagállamban 

hatályos más vonatkozó tervekkel. 

(2) A kockázatkezelési tervek magukban 

foglalják a nemzeti kockázatértékeléseket 

és más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 

összhangban állnak az adott tagállamban 

hatályos más vonatkozó tervekkel. E 

terveknek tudományos adatokon kell 

alapulniuk.  

Indokolás 

A kockázatkezelési tervek tartalmának világos meghatározása javítja a különböző tagállamok 

tervei közötti összhangot. 

 

Módosítás  17 
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Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A kockázatkezelési terveket a 

tagállamok rendszeresen, háromévente 

frissítik, hogy biztosítsák a kockázatok 

változó jellegének, szerkezetének és 

intenzitásának teljes fedezetét. A 

naprakész kockázatkezelési tervekről 

tájékoztatni kell a Bizottságot. 

Indokolás 

Tekintve, hogy a kockázatok szerkezete, gyakorisága és intenzitása folyamatosan változik, a 

kockázatkezelést is mindig naprakésszé kell tenni, hogy a tagállamok és az Európai Unió 

megfelelően kezelhesse ezeket a kockázatokat. 

 

Módosítás  18 

Határozatra irányuló javaslat 

11 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 

Kapacitáson belül nyilvántartásba vett 

kapacitások a Bizottság ERC útján közölt 

kérelmére rendelkezésre állnak a 

mechanizmus keretében végzett 

veszélyhelyzeti reagálási műveletekre. A 

tagállamok a lehető leghamarabb 

tájékoztatják a Bizottságot az olyan 

kényszerítő erejű okokról, amelyek 

megakadályozzák, hogy egy konkrét 

veszélyhelyzetben rendelkezésre bocsássák 

ezeket a kapacitásokat. 

(6) Az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 

Kapacitáson belül nyilvántartásba vett 

kapacitások a Bizottság ERC útján közölt 

kérelmére rendelkezésre állnak a 

mechanizmus keretében végzett 

veszélyhelyzeti reagálási műveletekre. A 

tagállamok a lehető leghamarabb 

tájékoztatják a Bizottságot az olyan 

kényszerítő erejű okokról, amelyek 

megakadályozzák, hogy egy konkrét 

veszélyhelyzetben rendelkezésre bocsássák 

ezeket a kapacitásokat. Annak érdekében, 

hogy elérhetők legyenek megoldások 

abban az esetben, ha valamely 

tagállamnak nem áll módjában 

rendelkezésre bocsátani kapacitásait, 

valamint hogy garantált legyen a gyors és 

megfelelő válasz, az önkéntes 

összevonásnak minden típusú eszközt 

kellő számban kell tartalmaznia. 
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Módosítás  19 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) ahol költséghatékonyabb, olyan 

reagálási kapacitások kidolgozása uniós 

szinten, amelyek közös pufferként 

szolgálhatnak a közös kockázatokkal 

szemben. 

b) ahol költséghatékonyabb, olyan 

reagálási kapacitások kidolgozása uniós 

szinten – többek között a horizontális 

eszközök kapacitásai, logisztikája, 

értékelése és koordinációja –, amelyek 

közös pufferként szolgálhatnak a közös 

kockázatokkal szemben. 

Indokolás 

Vannak olyan területek, ahol az uniós finanszírozás célszerűbb lehet. 

 

Módosítás  20 

Határozatra irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) egy képzési program és egy képzési 

hálózat létrehozása a polgári védelmi és 

más veszélyhelyzet-kezelési személyzet 

számára a katasztrófamegelőzésről, a 

katasztrófákra való felkészültségről és 

reagálásról, a modulok és a 8., 9. és 

11. cikkben említett más kapacitások 

összehangolási kompatibilitásának és 

komplementaritásának javítása céljából, 

valamint a 7. cikk d) pontjában említett 

szakértők kompetenciájának javítása útján. 

A programnak ki kell terjednie közös 

tanfolyamokra, gyakorlatokra és a 

szakértők cseréjének olyan rendszerére, 

amelynek révén az egyéneket más 

tagállamokba küldhetik; 

a) egy képzési program és egy képzési 

hálózat létrehozása és működésének 

biztosítása a polgári védelmi és más 

veszélyhelyzet-kezelési személyzet 

számára a katasztrófamegelőzésről, a 

katasztrófákra való felkészültségről és 

reagálásról, a modulok és a 8., 9. és 

11. cikkben említett más kapacitások 

összehangolási kompatibilitásának és 

komplementaritásának javítása céljából, 

valamint a 7. cikk d) pontjában említett 

szakértők kompetenciájának javítása útján. 

A programnak ki kell terjednie közös 

tanfolyamokra, gyakorlatokra és a 

szakértők cseréjének olyan rendszerére, 

amelynek révén az egyéneket más 

tagállamokba küldhetik; 

Indokolás 

A Bizottságnak nemcsak a képzési program és a képzési hálózat létrehozásában kell részt 
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vennie, hanem azok működtetésében is. 

 

Módosítás  21 

Határozatra irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az e határozat végrehajtásához 

szükséges pénzügyi referenciaösszeg folyó 

áron a 2014–2020-as időszakra 

vonatkozóan 513 000 000 EUR. 

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság között létrejött, a költségvetési 

kérdésekben folytatott együttműködésről 

és a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodásról szóló, .../...-i 

intézményközi megállapodás [17]. pontja 

értelmében az e határozat végrehajtásához 

az éves költségvetési eljárás során a 

költségvetési hatóság számára szükséges 

elsődleges referenciaösszeg 2011-es áron a 

2014–2020-as időszakra vonatkozóan XXX 

XXX XXX EUR. 

Folyó áron 276 000 000 EUR a pénzügyi 

keret 3., „Biztonság és uniós polgárság” 

című fejezetéből, folyó áron 237 000 000 

EUR pedig a 4., „Globális Európa” című 

fejezetéből származik. 

2011-es áron XXX XXX XXX EUR a 

pénzügyi keret 3., „Biztonság és uniós 

polgárság” című fejezetéből, 2011-es áron 

XXX XXX XXX EUR pedig a 4., „Globális 

Európa” című fejezetéből származik. 

 

Módosítás  22 

Határozatra irányuló javaslat 

19 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az évente rendelkezésre álló 

előirányzatokat a költségvetési hatóság 

engedélyezi a 2014 és 2020 közötti 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretet megállapító rendelet és az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság között 

a költségvetési kérdésekben történő 

együttműködésről és a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 

XX/201Z -i intézményközi megállapodás 

rendelkezéseinek sérelme nélkül. 
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Módosítás  23 

Határozatra irányuló javaslat 

21 cikk – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) kockázatkezelési tervek és a kockázatok 

egész Unióra kiterjedő áttekintésének 

elkészítése; 

a) kockázatkezelési tervek és a kockázatok 

egész Unióra kiterjedő áttekintésének 

elkészítése és végrehajtása; 

Indokolás 

Az 5. cikknek való megfelelés és a megelőzési célkitűzések teljesítése érdekében a 

Bizottságnak támogatnia kell a tagállamokat a kockázatkezelési tervek elkészítése és 

végrehajtása során. 

 

Módosítás  24 

Határozatra irányuló javaslat 

21 cikk – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 

Kapacitás létrehozása és fenntartása a 

11. cikkben említettek szerint. Az e pont 

szerinti fellépésekhez való uniós pénzügyi 

hozzájárulást kapacitástípusonként 

meghatározott egységköltség formájában 

nyújtják, és nem haladhatja meg a teljes 

elszámolható költség 25 %-át;  

g) az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 

Kapacitás létrehozása és fenntartása a 

11. cikkben említettek szerint. Az e pont 

szerinti fellépésekhez való uniós pénzügyi 

hozzájárulást kapacitástípusonként 

meghatározott egységköltség formájában 

nyújtják, és nem haladhatja meg a teljes 

elszámolható költség 50%-át;  

Indokolás 

Annak érdekében, hogy az összevont eszközökből elég nagy alap jöjjön létre annak 

garantálásához, hogy a kulcsfontosságú eszközök minden katasztrófahelyzetben rendelkezésre 

álljanak, az uniós társfinanszírozás legalább 50%-os aránya javasolt.  
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Módosítás  25 

Határozatra irányuló javaslat 

21 cikk – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 

Kapacitás hiányosságainak azonosítása és 

megszüntetése a 12. cikkel összhangban. 

Az e ponttal összhangban végrehajtott 

fellépések egy alapos, 

kapacitástípusonkénti szükségletelemzésen 

és költség-haszon elemzésen alapulnak, 

amely figyelembe veszi a megfelelő 

kockázatok valószínűségét és hatását. Az e 

pont szerinti fellépésekhez való uniós 

pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg 

a teljes elszámolható költség 85 %-át; 

h) az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 

Kapacitás hiányosságainak azonosítása és 

megszüntetése a 12. cikkel összhangban. 

Az e ponttal összhangban végrehajtott 

fellépések egy alapos, 

kapacitástípusonkénti szükségletelemzésen 

és költség-haszon elemzésen alapulnak, 

amely figyelembe veszi a kapacitás 

horizontális jellegét, esetleges előnyeit a 

különféle katasztrófahelyzetekben, magas 

szintű szakirányultságát és költségét, vagy 

a megfelelő kockázatok valószínűségét és 

hatását. Az e pont szerinti fellépésekhez 

való uniós pénzügyi hozzájárulás nem 

haladhatja meg a teljes elszámolható 

költség 85 %-át;  

Indokolás 

A kapacitással kapcsolatos különböző hiányosságok kezelése érdekében szélesíteni kell az 

uniós társfinanszírozás körét. 

 

Módosítás  26 

Határozatra irányuló javaslat 

21 cikk – k pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 k) a katasztrófák megelőzése, az azokra 

való felkészülés és elhárításuk terén 

képzési program és európai uniós képzési 

hálózat támogatása, polgári védelmet 

oktató iskolák, képzési központok és más 

veszélyhelyzet-kezelési szakemberek 

bevonásával. 

Indokolás 

A 13. cikkben meghatározott célkitűzés elérése érdekében szükség van az európai uniós 



 

PE496.444v02-00 18/20 AD\919169HU.doc 

HU 

költségvetésből történő támogatásra. 

 

Módosítás  27 

Határozatra irányuló javaslat 

26 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Törekedni kell az Unió más eszközeivel 

való szinergiák és kiegészítő jelleg 

megvalósítására. Harmadik országokban 

megvalósuló segítségnyújtás esetén a 

Bizottság biztosítja az e határozat, valamint 

az 1257/96/EK rendelet keretében 

finanszírozott fellépések kiegészítő jellegét 

és koherenciáját. 

(2) Törekedni kell az Unió más eszközeivel 

– többek között a közös rendelkezésekről 

szóló rendelet által érintett alapokkal 

(ERFA, ESZA, kohéziós alap, EMVA, 

ETHA) való szinergiák és kiegészítő jelleg 

megvalósítására. Harmadik országokban 

megvalósuló segítségnyújtás esetén a 

Bizottság biztosítja az e határozat, valamint 

az 1257/96/EK rendelet keretében 

finanszírozott fellépések kiegészítő jellegét 

és koherenciáját. A megelőző külső 

fellépés terén a szinergiákat a Nukleáris 

Biztonsági Együttműködési Eszköz 

létrehozásáról szóló …/…/… rendelet és a 

fejlesztési együttműködési eszköz 

létrehozásáról szóló …/…/… rendelet 

révén kell kiaknázni. A válságot követő 

fellépés tekintetében a kiegészítő jelleget a 

humanitárius segítségnyújtásról szóló, 

1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi 

rendelet, az Európai Önkéntes 

Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest, 

az Európai Fejlesztési Alap és a 

sürgősségisegély-tartalék révén kell 

biztosítani. 

 

Módosítás  28 

Határozatra irányuló javaslat 

26 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az Unió és a tagállamok a támogatás 

és a politikai párbeszéd hatékonyságának 

és eredményességének növelése céljából 

az operatív koordináció erősítésére, 
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valamint a politikák és eljárások 

harmonizációjára vonatkozóan elfogadott 

elveknek megfelelően összehangolják 

támogatási programjaikat. A koordináció 

a rendszeres konzultációkat, valamint a 

vonatkozó információk és a bevált 

gyakorlatok rendszeres cseréjét foglalja 

magában a támogatási ciklus különböző 

szakaszai során. 
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