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RÖVID INDOKOLÁS

Biztonságunkat egyre többféle és egyre összetettebb veszélyek fenyegetik, melyek nem 
ismernek határokat, és létfontosságú az uniós szinten összehangolt válasz és a tagállamoknak 
nyújtott megerősített pénzügyi és technikai támogatás.

Az előadó ezért támogatja azt a bizottsági javaslatot, mely szerint a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozóan több mint kétszeresére kell növelni a Belső Biztonsági Alap pénzügyi 
keretösszegét, mivel ez az uniós eszköz segíti elő a szervezett bűnözés és a kiberbűnözés, 
valamint a terrorizmus és a radikalizáció megelőzésére és az ellene való küzdelemre irányuló, 
határokon átnyúló együttműködést és közös műveleteket, erősíti az információcserét és az e 
problémák kezelésére irányuló képességeket. Az előadó szeretné kiemelni a válságkezelés, 
köztük a megelőzés, a felkészültség, az ellenálló képesség és a következménykezelés 
fontosságát, melyeket hozzá kell adni az új alap szakpolitikai célkitűzéseihez, mivel ezek a 
belső biztonság biztosításának alapvető összetevői.

Figyelembe véve a jelenlegi ISF-P (a rendőrségi együttműködést támogató eszköz) félidős 
értékelésének eredményeit, a következő időszak fő kihívása az alap nagyobb rugalmasságának 
és hatékonyságának biztosítása és az adminisztratív terhek minimálisra csökkentése. Az 
előadó szerint ez kulcsfontosságú prioritás, és üdvözli a Bizottság megfelelő irányba mutató 
lépésnek számító javaslatait. A javasolt módosítások célja a rugalmasság növelése a 
végrehajtási intézkedések és fellépések tekintetében. Ugyanilyen fontos annak biztosítása, 
hogy a jelentéstételi követelmények arányosak és relevánsak legyenek, és ne rójanak további 
adminisztratív terhet a kedvezményezettekre és az igazgató hatóságokra.

A biztonság horizontális kérdés, és a Bizottság javaslata szerint a Belső Biztonsági Alap (ISF) 
más uniós eszközökkel való fokozott szinergiája és koherenciája üdvös és szükséges. Ezzel 
összhangban az Unió határain túlmutató globális biztonsági kérdések és intézkedések 
közvetlen hatással lehetnek az Unió belső biztonságára. Ezért az alap révén továbbra is 
támogatni kell a harmadik országokkal összefüggő intézkedéseket, ezeknek ugyanakkor ki 
kell egészíteniük az uniós belső biztonsági prioritásokat és a külpolitikai célkitűzéseket 
ezekben az országokban.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió azon célját, hogy 
biztosítsa a magas szintű biztonságot egy 

(4) Az Unió azon célját, hogy 
biztosítsa a magas szintű biztonságot egy 
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olyan térségben, amely a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapul 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 67. cikkének (3) 
bekezdése értelmében, többek között a 
bűnözés megelőzését és az ellene való 
küzdelmet, valamint a tagállamok 
bűnüldöző szervei és egyéb nemzeti 
hatóságai, továbbá a releváns uniós 
ügynökségek és az Unió egyéb illetékes 
szervei, valamint az érintett harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek
közötti koordinációt és együttműködést 
célzó intézkedések révén kell elérni.

olyan térségben, amely a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapul 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 67. cikkének (3) 
bekezdése értelmében, többek között a 
bűnözés megelőzését és az ellene való 
küzdelmet, valamint a tagállamok 
bűnüldöző szervei és egyéb nemzeti 
hatóságai, továbbá a releváns uniós 
ügynökségek és az Unió egyéb illetékes 
szervei, valamint az érintett harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek, 
valamint a polgári válságkezelés közötti 
koordinációt és együttműködést célzó 
intézkedések révén kell elérni.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E célkitűzés eléréséhez 
intézkedésekre van szükség uniós szinten, 
annak érdekében, hogy megvédjék a 
polgárokat és az árukat a növekvő 
transznacionális fenyegetésekkel szemben, 
valamint azért, hogy támogassák a 
tagállamok illetékes hatóságainak 
munkáját. Többek között a terrorizmus, a 
súlyos és szervezett bűnözés, a mobil 
bűnözés, a kábítószer-kereskedelem, a 
korrupció, a kiberbűnözés, az ember- és 
fegyverkereskedelem továbbra is kihívást 
fog jelenteni az Unió belső biztonsága 
szempontjából.

(5) E célkitűzés eléréséhez 
intézkedésekre van szükség uniós szinten, 
annak érdekében, hogy megvédjék a 
polgárokat és az árukat a növekvő 
transznacionális fenyegetésekkel szemben, 
valamint azért, hogy támogassák a 
tagállamok illetékes hatóságainak 
munkáját. Többek között a terrorizmus, a 
súlyos és szervezett bűnözés, a mobil 
bűnözés, a kábítószer-kereskedelem, a 
korrupció, a kiberbűnözés, a hibrid 
fenyegetések, az ember- és 
fegyverkereskedelem továbbra is kihívást 
fog jelenteni az Unió belső biztonsága 
szempontjából.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Unión belüli magas szintű (11) Az Unión belüli magas szintű 
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biztonság szavatolása érdekében uniós 
szinten azonosított közös prioritásokkal 
összhangban az alap támogatja majd a fő 
biztonsági fenyegetésekkel szembeni 
fellépésre irányuló intézkedéseket, 
mindenekelőtt a terrorizmus és a 
radikalizálódás, a súlyos és szervezett 
bűnözés és a kiberbűnözés elleni 
küzdelem, valamint a bűncselekmények 
áldozatainak nyújtott támogatás és védelem 
révén. Az alap biztosítja, hogy az Unió és 
tagállamai megfelelően felkészüljenek a 
változó és kialakulóban lévő fenyegetések 
kezelésére, a valódi biztonsági unió 
megvalósítása érdekében. Ezt pénzügyi 
támogatással kell megvalósítani a jobb 
információcsere, az operatív 
együttműködés fokozása és a nemzeti és 
kollektív képességek javítása érdekében.

biztonság szavatolása érdekében uniós 
szinten azonosított közös prioritásokkal 
összhangban az alap támogatja majd a fő 
biztonsági fenyegetésekkel szembeni 
fellépésre irányuló intézkedéseket, 
mindenekelőtt a terrorizmus és a 
radikalizálódás, a súlyos és szervezett 
bűnözés és a kiberbűnözés elleni 
küzdelem, valamint a bűncselekmények 
áldozatainak nyújtott támogatás és védelem 
révén. Az alap biztosítja, hogy az Unió és 
tagállamai megfelelően felkészüljenek a 
változó és kialakulóban lévő fenyegetések, 
köztük a hibrid fenyegetések kezelésére, a 
valódi biztonsági unió megvalósítása 
érdekében. Ezt pénzügyi támogatással kell 
megvalósítani a jobb információcsere, az 
operatív együttműködés fokozása és a 
nemzeti és kollektív képességek javítása 
érdekében.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az alap átfogó keretén belül az 
alapon keresztül biztosított pénzügyi 
támogatásnak különösen elő kell segítenie 
a rendőrségi és igazságügyi 
együttműködést és megelőzést a súlyos és 
szervezett bűnözés, a tiltott 
fegyverkereskedelem, a korrupció, a 
pénzmosás, a kábítószer-kereskedelem, a 
környezettel kapcsolatos 
bűncselekmények, az információcsere és 
információkhoz való hozzáférés, a 
terrorizmus, az emberkereskedelem, az 
illegális bevándorlók kizsákmányolása, a 
gyermekek szexuális kizsákmányolása, a 
gyermekek szexuális zaklatását bemutató 
képek és a gyermekpornográfia terjesztése, 
valamint a kiberbűnözés elleni küzdelem 
terén. Az alapnak továbbá támogatnia kell 
a személyek, közterületek és a kritikus 
infrastruktúra védelmét is a biztonságot 

(12) Az alap átfogó keretén belül az 
alapon keresztül biztosított pénzügyi 
támogatásnak különösen elő kell segítenie 
a rendőrségi és igazságügyi 
együttműködést és megelőzést a súlyos és 
szervezett bűnözés, a tiltott 
fegyverkereskedelem, a korrupció, a 
pénzmosás, a kábítószer-kereskedelem, a 
környezettel kapcsolatos 
bűncselekmények, az információcsere és 
információkhoz való hozzáférés, a 
terrorizmus, az emberkereskedelem, az 
irreguláris bevándorlók kizsákmányolása, 
a gyermekek szexuális kizsákmányolása, a 
gyermekek szexuális zaklatását bemutató 
képek és a gyermekpornográfia terjesztése, 
valamint a kiberbűnözés elleni küzdelem 
terén. Az alapnak továbbá támogatnia kell 
a személyek, közterületek és a kritikus 
infrastruktúra védelmét is a biztonságot 
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érintő eseményekkel szemben, valamint a 
biztonsági kockázatok és válsághelyzetek 
hatékony kezelését, ideértve a közös 
szakpolitikák (stratégiák, szakpolitikai 
ciklusok, programok és cselekvési tervek), 
jogszabályok és gyakorlati együttműködés 
kidolgozását.

érintő eseményekkel szemben, valamint a 
biztonsági kockázatok és válsághelyzetek 
hatékony kezelését, ideértve a közös 
szakpolitikák (stratégiák, szakpolitikai 
ciklusok, programok és cselekvési tervek), 
jogszabályok és gyakorlati együttműködés 
kidolgozását.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Szem előtt tartva az 
éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, 
összhangban az Unió által a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak 
megvalósítása érdekében vállalt 
kötelezettségekkel, ez az alap hozzá fog
járulni az éghajlati intézkedések általános 
érvényesítéséhez az uniós 
szakpolitikákban és ahhoz, hogy 
összességében az uniós költségvetési 
kiadások 25 %-a támogassa az éghajlat-
politikai célok elérését. A releváns 
tevékenységek meghatározására az alap 
előkészítése és végrehajtása során, újbóli 
értékelésükre pedig a releváns értékelések 
és felülvizsgálatok keretében kerül sor.

(45) Szem előtt tartva az 
éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, 
összhangban az Unió által a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak 
megvalósítása érdekében vállalt 
kötelezettségekkel, ez az alap hozzá fog 
járulni az éghajlati intézkedések uniós 
szakpolitikákban történő általános 
érvényesítéséhez, valamint annak az 
átfogó célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy 
a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret időszakában az 
uniós költségvetés kiadásainak 25%-át és 
amint lehetséges, de legkésőbb 2027-re 
évente 30%-át éghajlat-politikai 
célkitűzések támogatására fordítsák. A 
releváns tevékenységek meghatározására 
az alap előkészítése és végrehajtása során, 
újbóli értékelésükre pedig a releváns 
értékelések és felülvizsgálatok keretében 
kerül sor.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap szakpolitikai célkitűzése
továbbra az EU-n belüli magas szintű 

(1) Az alap szakpolitikai célkitűzése az 
EU-n belüli magas szintű biztonság 
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biztonság megteremtéséhez való 
hozzájárulás, különösen a terrorizmus és 
radikalizálódás, a súlyos és szervezett 
bűnözés és a kiberbűnözés elleni 
küzdelemmel, és a bűncselekmények 
áldozatainak támogatásával és védelmével.

megteremtéséhez való hozzájárulás, 
különösen a terrorizmus és radikalizálódás, 
a súlyos és szervezett nemzetközi bűnözés 
és a kiberbűnözés, a kábítószer-
kereskedelem és az emberi szervek 
kereskedelme elleni küzdelemmel, és a 
bűncselekmények áldozatainak 
támogatásával és védelmével. Az alap 
támogatja továbbá a biztonsághoz 
kapcsolódó kockázatra és válságra való 
felkészültséget és azok kezelését.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós bűnüldöző szervek és más 
illetékes hatóságok közötti és azokon 
belüli, valamint a harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel folytatott 
információcsere fokozása,

a) az uniós bűnüldöző szervek és más 
illetékes hatóságok, valamint más érintett 
uniós szervek közötti és azokon belüli, 
valamint a harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel folytatott 
információcsere, többek között a külső 
fellépések és tevékenységek fokozása,

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a bűncselekmények – többek között 
különösen a terrorizmus – megelőzésére és 
az ellenük folytatott küzdelemre irányuló 
képességek megerősítésére irányuló 
erőfeszítések támogatása, különösen a 
tagállamok hatóságai, a civil társadalmak 
és a magánpartnerek közötti fokozott 
együttműködés révén.

c) a bűncselekmények – többek között 
különösen a terrorizmus – megelőzésére és 
az ellenük folytatott küzdelemre irányuló 
képességek megerősítésére irányuló 
erőfeszítések támogatása, különösen a 
tagállamok hatóságai, a civil társadalmak 
és a magánpartnerek, valamint a polgári 
válságkezelés közötti fokozott 
együttműködés révén.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésbe foglalt egyedi 
célkitűzések keretei között, a II. 
mellékletben felsorolt intézkedések 
végrehajtása révén kell megvalósítani az 
alapot.

(3) A (2) bekezdésbe foglalt egyedi 
célkitűzések keretei között, többek között a 
II. mellékletben felsorolt intézkedések 
végrehajtása révén kell megvalósítani az 
alapot.

Indokolás

A II. és a III. mellékletben felsorolt végrehajtási intézkedések és fellépések jegyzéke nem 
teljes, inkább iránymutatásként vagy az Európai Bizottság által leginkább kívánatosnak talált 
példák csoportjaként szolgál. Lehetővé kell azonban tenni a tagállamok számára, hogy 
szükség esetén más releváns intézkedéseket válasszanak az alap célkitűzésein belül.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikkben említett célkitűzések 
keretei között, és a II. mellékletben 
felsorolt végrehajtási intézkedéseknek 
megfelelően, az alap különösen a III. 
mellékletben felsorolt intézkedésekhez 
nyújt támogatást.

(1) A 3. cikkben említett célkitűzések 
keretei között, és adott esetben a II. 
mellékletben felsorolt végrehajtási 
intézkedéseknek megfelelően, az alap 
különösen a III. mellékletben felsorolt 
intézkedésekhez nyújt támogatást.

Indokolás

A II. és a III. mellékletben felsorolt végrehajtási intézkedések és fellépések jegyzéke nem 
teljes, inkább iránymutatásként vagy az Európai Bizottság által leginkább kívánatosnak talált 
példák csoportjaként szolgál. Lehetővé kell azonban tenni a tagállamok számára, hogy 
szükség esetén más releváns intézkedéseket válasszanak az alap célkitűzésein belül.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alapnak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron 2 500 000
000 EUR.

(1) Az alapnak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg 2018. évi áron 
2 209 725 000 EUR (folyó áron 
2 500 000 000 EUR).

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 1 500 000 000 EUR-t a megosztott 
irányítás útján végrehajtott programok 
számára kell elkülöníteni;

a) 2018. évi áron 
1 325 835 000 EUR-t (folyó áron 
1 500 000 000 EUR-t) a megosztott 
irányítás útján végrehajtott programok 
számára kell elkülöníteni;

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 1 000 000 000 EUR-t kell 
elkülöníteni a Tematikus Eszközre.

b) 2018. évi árakon 883 890 EUR-t 
(folyó áron 1 000 000 000 EUR-t) kell 
elkülöníteni a Tematikus Eszközre.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok kezdeményezésére az 
uniós költségvetésből származó 
hozzájárulás a technikai segítségnyújtásra 
fordítható összes elszámolható költség 
100%-ára növelhető.
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Indokolás

A DG HOME alapjainak végrehajtási szabályai az előző két finanszírozási időszakban 
tartalmazták azt a lehetőséget, hogy a tagállamok kezdeményezésére a technikai 
segítségnyújtás akár 100%-át is az uniós költségvetésből finanszírozzák a tagállamok. A 
jelenlegi javaslat nem biztosítja ezt a lehetőséget, mivel a szabályok a közös rendelkezésekről 
szóló rendeletet (CPR-rendelet) követik. Tekintettel arra, hogy a strukturális és beruházási 
alapokkal szemben a DG HOME alapjaihoz tartozó összegek igen csekélyek, de 
adminisztratív költségeik a CPR-javaslat szerint még magasabbak lesznek a következő 
időszakban, ennek a rendelkezésnek a 2021 utáni időszakban is alkalmazandónak kellene 
lennie.
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