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RÖVID INDOKOLÁS 

A bizottsági javaslat célja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) létrehozásáról 

szóló, jelenleg hatályban lévő 2012/2002/EK rendelet1 módosítása a rendelet működésének 

korlátozott számú technikai kiigazítás révén történő egyszerűbbé tétele, valamint annak 

érdekében, hogy a rendelet polgárok számára láthatóbbá váljon. Az eszköz alapelvei, a 

többéves pénzügyi kereten kívüli finanszírozási mód és a kiadások várható szintje változatlan 

marad. 

 

A javaslat fő elemei többek közt az EUSZA hatályának egyértelmű, azt a természeti 

katasztrófákra korlátozó meghatározása; az EUSZA úgynevezett „rendkívüli regionális 

katasztrófa” esetén történő kivételes igénybevételének új és egyszerű egyetlen feltétele, amely 

egy a GDP-vel kapcsolatos küszöbértéken alapul; azon lehetőség bevezetése, hogy az érintett 

tagállam kérésére gyors előleget fizessenek ki; a lassan kialakuló katasztrófákra, például a 

szárazságra vonatkozó konkrét rendelkezés beillesztése; a hatékonyabb katasztrófamegelőzést 

ösztönző egyes rendelkezések bevezetése; a támogatás odaítéléséről szóló határozat és a 

végrehajtási megállapodások egyetlen jogi aktusba való összevonása. 

Költségvetési szempontból az EUSZA kívül marad a 2014–2020 közötti időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi kereten, ugyanakkor a költségvetési hatóság határozata a 

pénzügyi támogatás odaítéléséhez szükséges költségvetési forrásokat a többéves pénzügyi 

keret felső határértékei fölé emeli: a maximális éves elkülönített összeg 500 millió EUR 

(2011. évi árakon). A tényleges kiadások függenek a támogatható államok által a 

bekövetkezett természeti katasztrófákat követően benyújtott, támogatás iránti kérelmektől, 

valamint az intézményközi megállapodásba meghatározottak alapján az alap rendelkezésére 

álló éves maximális keretösszegtől.  

 

A javaslat – tükrözve azt a határozatot, amely szerint az alap számára elkülönített maximális 

éves összeget a 2011. évi árakon határozzák meg (folyó árak helyett) – a jelentős katasztrófák 

meghatározásához alkalmazott két kár-küszöbérték egyikét jelentő 3 milliárd EUR összeg 

esetében is ugyanezt az alapot alkalmazza. Nem érinti a másik küszöbértéket, amelyet a bruttó 

nemzeti jövedelem 0,6%-ában határoznak meg. 

 

Az előadó támogatja az EUSZA általános alapelveinek és finanszírozásának megtartását, 

ugyanakkor úgy véli, hogy az EUSZA-ra vonatkozó jelenlegi szabályok nem megfelelően 

rugalmasak és láthatók, aktiválásának bizonyos feltételei pedig túl bonyolultak és nem eléggé 

egyértelműek. Ezért határozottan támogatja a javaslat azon célkitűzését, miszerint az eszköz 

működését oly módon javítja, hogy növeli a válaszadás gyorsaságát, láthatóbbá teszi a 

polgárok számára, egyszerűbbé teszi használatát és egyértelműbbé teszi rendelkezéseit. Ezért 

az előadó javaslatot tesz néhány, a bizottsági szolgálatokon belüli értékelési folyamat 

felgyorsítását célzó módosításra.  

 

Támogatja továbbá a „természeti katasztrófák” definíciójának egyértelművé tételét, 

beillesztve egy egyedi rendelkezést a lassan kialakuló katasztrófák, így a szárazság esetére, 

ami segít majd a hatállyal kapcsolatos jelenlegi jogbizonytalanságok felszámolásában, és 

                                                 
1 Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi 

rendelet (HL L 311., 2002.11.14., 3. o.). 
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megakadályozza a feltételeknek nem megfelelő kérelmek benyújtását; 

 

Az előadó egyetért az EUSZA úgynevezett „rendkívüli regionális katasztrófa” esetén történő 

kivételes igénybevételének új és egyszerű egyetlen feltétele bevezetésével, amely egy a GDP-

vel kapcsolatos küszöbértéken alapul, ami a tervek szerint egyszerűsítést eredményez, és 

jelentősen hozzájárul a döntéshozatal és a támogatások kifizetésének felgyorsulásához. 

Ugyanakkor javasolja a régió 1,5%-os GDP-küszöbértékének 1,0%-ra való csökkentését, 

ezáltal lehetővé téve, hogy potenciálisan több eset kerüljön be a támogatásra jogosultak 

körébe annak érdekében, hogy rendkívüli regionális katasztrófa esetén több európai polgárt 

lehessen elérni.  

 

Támogatja azon lehetőség bevezetését is, hogy az érintett tagállam kérésére gyors előleget 

fizessenek ki, de úgy véli, hogy a 30 millió euróban maximalizált pénzügyi támogatás várható 

összegének 10%-ára való korlátozás nem elegendő arra, hogy a katasztrófa megtörténtét 

követő korai szakaszban figyelembe vegyék az érintett országok szükségleteit. Ezért 

ésszerűbbnek véli egy 15%-os korlát és 40 millió euró megállapítását.  

 

Az előadó javasolja továbbá, hogy a technikai segítségnyújtás támogatható legyen az Alapból, 

amennyiben ez nem haladja meg a támogatás teljes összegének 2%-át.  

 

Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság figyelembe veszi az Olaszország számára a l'aquilai 

földrengés okán nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó teljesítményellenőrzési jelentésben 

az Európai Számvevőszék által megfogalmazott ajánlásokat1 azáltal, hogy bevezeti az 

„ideiglenes szállás” és az „azonnali szükségintézkedések” fogalmának egyértelműbb 

meghatározását, valamint a bevételtermelésre vonatkozó rendelkezést. 

 

Meggyőződése, hogy bizonyos mértékű rugalmasság szükséges annak érdekében, hogy a 

pénzügyi támogatást a jelentős katasztrófa bekövetkeztét követően a lehető leghamarabb 

rendelkezésre tudják bocsátani, beleértve a költségvetési rendelet egyes rendelkezéseitől való 

eltérést is, különösen a végrehajtó hatóságok kijelölésének egyébként időigényes eljárását 

illetően, ideértve továbbá az ellenőrzésre, valamint az éves jelentés időzítésére vonatkozó 

rendelkezéseket is. Mindazonáltal ez a rugalmasság nem veszélyeztetheti az Alapból 

folyósított támogatás tekintetében folytatott hatékony és eredményes pénzgazdálkodást. 

 

Az előadó fontosnak tartja a katasztrófamegelőzést és -elhárítást, mivel közép- és hosszú 

távon költséghatékonyabb megelőzni a katasztrófát, mint választ adni rá. E tekintetben 

hangsúlyozza, hogy a természeti katasztrófákra való felkészülés és az azokra való reagálás 

során az EUSZA-nak ki kell egészítenie az egyéb pénzügyi eszközöket, így a strukturális 

alapokat, kiaknázva az ezen mechanizmusokkal és az ezekhez kapcsolódó programokkal 

létrejövő szinergiákat; 

                                                 
1 Az Európai Számvevőszék 24/2012. sz. különjelentése: „A 2009-es abruzzói földrengést követően az Európai 

Unió Szolidaritási Alapja által nyújtott támogatás: Az intézkedések helytállósága és költsége” 



 

AD\1016246HU.doc 5/10 PE524.600v02-00 

 HU 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Költségvetési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Pontosítani kell azt is, hogy a 

támogatható intézkedések nem 

foglalhatják magukban a technikai 

segítségnyújtás kiadásait. 

törölve 

 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2012/2002/EK rendelet 

2 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) E rendelet alkalmazásában „regionális 

természeti katasztrófa” bármely olyan 

természeti katasztrófa, amelynek 

eredményeként egy tagállam vagy az 

Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat 

folytató ország NUTS 2 szintű régiójában a 

közvetlen kár meghaladja a régió bruttó 

hazai termékének (GDP) 1,5%-át. 

Amennyiben a katasztrófa több NUTS 2 

szintű régiót érint, a küszöböt az adott 

régiók GDP-jének súlyozott átlagára kell 

alkalmazni. 

(3) E rendelet alkalmazásában „regionális 

természeti katasztrófa” bármely olyan 

természeti katasztrófa, amelynek 

eredményeként egy tagállam vagy az 

Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat 

folytató ország NUTS 2 szintű régiójában a 

közvetlen kár meghaladja a régió bruttó 

hazai termékének (GDP) 1%-át. 

Amennyiben a katasztrófa több NUTS 2 

szintű régiót érint, a küszöböt az adott 

régiók GDP-jének súlyozott átlagára kell 

alkalmazni. 

 Ugyanakkor kivételes körülmények között, 

még ha az első albekezdésben foglalt 

mennyiségi feltételek nem is teljesülnek, 

egy régió akkor is részesülhet az alapból 
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származó támogatásban, ha a régiót 

rendkívüli, elsősorban természeti, a 

lakossága nagyobb részére ható, a régió 

életkörülményeire és gazdasági 

stabilitására nézve súlyos és tartós 

következményekkel járó katasztrófa éri. 

Az ezen albekezdés alapján nyújtott éves 

összes támogatás mértéke nem lehet több, 

mint az alap számára rendelkezésére álló 

éves összeg 7,5 %-a. Különös figyelmet 

kapnak a távoli vagy az elszigetelt régiók 

mint a Szerződés 349. cikkében 

meghatározott szigetek és legkülső régiók. 

A Bizottság az ezen albekezdés alapján 

hozzá benyújtott bármely kérelmet a 

legszigorúbban vizsgálja meg. 

 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2012/2002 rendelet 

2 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Különleges figyelmet kell fordítani az 

EUMSZ 349. cikkében meghatározott 

legkülső régiókra, amelyek 

kiszolgáltatottabbak a szélsőséges 

időjárási jelenségeknek. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2012/2002 rendelet 

2 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E cikk alkalmazásában az Eurostat által 

rendelkezésre bocsátott egységes 

statisztikai adatok alkalmazandók. 

(5) E cikk alkalmazásában az Eurostat által 

legutoljára rendelkezésre bocsátott 

egységes statisztikai adatok 
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alkalmazandók. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b alpont 

2012/2002/EK rendelet 

3 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az alapból nem támogatható a 

technikai segítségnyújtás, ideértve az 

irányítást, a nyomon követést, a 

tájékoztatást és kommunikációt, a 

panaszkezelést, valamint az ellenőrzést. 

(5) Az alapból támogatható a technikai 

segítségnyújtás, ideértve az irányítást, a 

nyomon követést, a tájékoztatást és 

kommunikációt, a panaszkezelést, valamint 

az ellenőrzést, de ez nem lépheti túl a 

támogatás teljes összegének 2%-át. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c alpont 

2012/2002/EK rendelet 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

információk, illetve a támogatható állam 

által nyújtott bármely pontosítás alapján a 

Bizottság elbírálja, hogy teljesültek-e az 

alap mobilizálásának feltételei, és a 

rendelkezésre álló pénzügyi források 

keretei között, a lehető leggyorsabban 

meghatározza a lehetséges hozzájárulás 

mértékét. 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

információk, illetve a támogatható állam 

által nyújtott bármely pontosítás alapján a 

Bizottság elbírálja, hogy teljesültek-e az 

alap mobilizálásának feltételei, és a 

rendelkezésre álló pénzügyi források 

keretei között, a lehető leggyorsabban és a 

kérelem kézhezvételétől számított öt héten 

belül meghatározza a lehetséges 

hozzájárulás mértékét.  

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2012/2002/EK rendelet 

4a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottságnak előzetes értékelést kell 

végeznie annak tekintetében, hogy a 

kérelem eleget tesz-e a 4. cikk (1) 

bekezdésében foglalt feltételeknek, és 

ellenőriznie kell, hogy rendelkezésre 

állnak-e a költségvetési források. 

Amennyiben a feltételek teljesülnek és 

elegendő forrás áll rendelkezésre, a 

Bizottság határozatot fogadhat el az előleg 

odaítéléséről, és azt késedelem nélkül 

kifizetheti a 4. cikk (4) bekezdésében 

foglalt határozat meghozatala előtt. Az 

előleg kifizetése nem érinti az alap 

mozgósításáról szóló végleges határozatot. 

A Bizottságnak késedelem nélkül előzetes 

értékelést kell végeznie annak tekintetében, 

hogy a kérelem eleget tesz-e a 4. cikk (1) 

bekezdésében foglalt feltételeknek, és 

ellenőriznie kell, hogy rendelkezésre 

állnak-e a költségvetési források. 

Amennyiben a feltételek teljesülnek és 

elegendő forrás áll rendelkezésre, a 

Bizottság határozatot fogadhat el az előleg 

odaítéléséről, és azt késedelem nélkül 

kifizetheti a 4. cikk (4) bekezdésében 

foglalt határozat meghozatala előtt. Az 

előleg kifizetése nem érinti az alap 

mozgósításáról szóló végleges határozatot. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2012/2002/EK rendelet 

4a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az előleg összege nem haladhatja meg 

a hozzájárulás vélt összegének 10%-át és 

egyetlen esetben sem lépheti túl a 

30 000 000 EUR összeget. A hozzájárulás 

végleges összegének megállapítását 

követően a Bizottság figyelembe veszi az 

előleg összegét a hozzájárulás 

egyenlegének kifizetését megelőzően. A 

Bizottság visszafizetteti az indokolatlanul 

kifizetett előlegeket. 

(2) Az előleg összege nem haladhatja meg 

a hozzájárulás vélt összegének 15%-át és 

egyetlen esetben sem lépheti túl a 

40 000 000 EUR összeget. A hozzájárulás 

végleges összegének megállapítását 

követően a Bizottság figyelembe veszi az 

előleg összegét a hozzájárulás 

egyenlegének kifizetését megelőzően. A 

Bizottság visszafizetteti az indokolatlanul 

kifizetett előlegeket. 

 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2012/2002 rendelet 

4 a cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Annak biztosítása érdekében, hogy a 

költségvetési források időben elérhetők 

legyenek, az alapból, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból és a 

Kohéziós Alapból származó, a tagállamok 

által visszafizetett összegeket – legfeljebb 

50 000 000 EUR-ig terjedően – az alap 

számára belső címzett bevételként kell 

elérhetővé tenni. Az előlegkifizetésekre 

fordított összegeket, illetve a 

költségvetésben visszavont előirányzatokat 

a lehető leghamarabb pótolni kell, amint a 

tagállamok újabb összegeket fizetnek 

vissza. 

(3) Annak biztosítása érdekében, hogy a 

költségvetési források időben elérhetők 

legyenek, az alapból származó, a 

tagállamok által visszafizetett összegeket – 

legfeljebb 50 000 000 EUR-ig terjedően – 

az alap számára belső címzett bevételként 

kell elérhetővé tenni. Az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból és a 

Kohéziós Alapból származó, a tagállamok 

által az 1303/2013/EU rendelet és az 

1083/2006/EK rendelet szerint 

visszafizetett összegeket szintén elérhetővé 

lehet tenni belső címzett bevételként, 

amennyiben az EUSZA-ból származó 

visszafizetett összegek nem elégségesek. 

Az előlegkifizetésekre fordított összegeket, 

illetve a költségvetésben visszavont 

előirányzatokat a lehető leghamarabb 

pótolni kell, amint a tagállamok újabb 

összegeket fizetnek vissza. 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

2012/2002/EK rendelet 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az alapból történő hozzájárulást attól 

az időponttól számított egy éven belül kell 

felhasználni, amikor a Bizottság a 

támogatás teljes összegét kifizette. A 

határidő letelte után a hozzájárulás nem 

felhasznált vagy nem támogatható 

intézkedésekre felhasználtnak ítélt részét a 

Bizottság visszatérítteti a kedvezményezett 

állammal. 

(1) Az alapból történő hozzájárulást attól 

az időponttól számított 18 hónapon belül 

kell felhasználni, amikor a Bizottság a 

támogatás teljes összegét kifizette. A 

határidő letelte után a hozzájárulás nem 

felhasznált vagy nem támogatható 

intézkedésekre felhasználtnak ítélt részét a 

Bizottság visszatérítteti a kedvezményezett 

állammal. 
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