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Módosítás 1
Henrike Hahn

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. rámutat arra, hogy a természeti 
katasztrófák egyre intenzívebbé és 
gyakoribbá válnak az éghajlatváltozás 
miatt; megkérdőjelezi azonban, hogy az 
alap megfelelő módon felkészült-e az 
éghajlatváltozás jövőbeli 
következményeire, ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy az EUSZA csak 
helyreállító eszköz, és hogy az 
éghajlatváltozás kezeléséhez elsősorban a 
Párizsi Megállapodással és a zöld 
megállapodással összhangban lévő 
megelőzési politikára van szükség;

Or. en

Módosítás 2
Henrike Hahn

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 b. hangsúlyozza, hogy az 
éghajlatváltozás miatt a szigeteket és a 
part menti régiókat különösen fenyegeti a 
természeti katasztrófák veszélye; 
megkérdőjelezi azonban, hogy a jelenlegi 
EUSZA megfelelően összpontosít-e a 
különösen sérülékeny területek 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodására;

Or. en
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Módosítás 3

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismerve, hogy az EUSZA nem a 
katasztrófák esetén történő gyors 
beavatkozás eszköze, megjegyzi, hogy a 
támogatások folyósítása a 2014. évi reform 
óta felgyorsult; mindazonáltal kéri, hogy a 
Bizottság gyorsítsa fel a kifizetéseket;

2. elismerve, hogy az EUSZA nem a 
katasztrófák esetén történő gyors 
beavatkozás eszköze, megjegyzi, hogy a 
támogatások folyósítása a 2014. évi reform 
óta felgyorsult; mindazonáltal kéri, hogy a 
Bizottság nyújtson technikai segítséget a 
nemzeti hatóságoknak a kérelmezési 
folyamat során, biztosítsa, hogy a 
kérelmek értékelése időben megtörténjen, 
és gyorsítsa fel a kifizetéseket;

Or. en

Módosítás 4
Henrike Hahn

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismerve, hogy az EUSZA nem a 
katasztrófák esetén történő gyors 
beavatkozás eszköze, megjegyzi, hogy a 
támogatások folyósítása a 2014. évi reform 
óta felgyorsult; mindazonáltal kéri, hogy a 
Bizottság gyorsítsa fel a kifizetéseket;

2. kiemeli, hogy az EUSZA nem a 
katasztrófák esetén történő gyors 
beavatkozás eszköze, megjegyzi, hogy a 
támogatások folyósítása a 2014. évi reform 
óta felgyorsult; mindazonáltal kéri, hogy a 
Bizottság gyorsítsa fel a kifizetéseket;

Or. en

Módosítás 5
Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2 a. hangsúlyozza, hogy a 
pénzeszközök gyors folyósítása – a 2014. 
évi reform részeként bevezetett 
előlegfizetések révén – bizonyítottan 
kedvező hatást gyakorol az EUSZA 
hatékonyságára, különösen a korlátozott 
alternatív finanszírozási forrásokkal 
rendelkező régiókban és településeken;

Or. en

Módosítás 6
Karlo Ressler

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. határozottan támogatja az 
előlegfizetési rendszer közelmúltbeli 
reformját, amely a várható hozzájárulás 
10%-áról 25%-ára, illetve legfeljebb 30 
millió euróról 100 millió euróra emeli az 
előlegek szintjét; kétségbe vonja azonban, 
hogy a reform kezeli-e mindazokat az 
akadályokat, amelyek jelenleg visszatartják 
a tagállamokat attól, hogy előleget 
kérjenek, tekintettel az alacsony 
kérelmezési arányra; sürgeti a Bizottságot, 
hogy a lehető leggyorsabban folyósítsa a 
Covid19-kérelmek előlegeit;

3. határozottan támogatja az 
előlegfizetési rendszer közelmúltbeli 
reformját, amely a várható hozzájárulás 
10%-áról 25%-ára, illetve legfeljebb 30 
millió euróról 100 millió euróra emeli az 
előlegek szintjét; kétségbe vonja azonban, 
hogy a reform kezeli-e mindazokat az 
akadályokat, amelyek jelenleg visszatartják 
a tagállamokat attól, hogy előleget 
kérjenek, tekintettel az alacsony 
kérelmezési arányra; kéri a Bizottságot, 
hogy a tagállami hatóságokkal folytatott 
párbeszéd keretében mérlegelje e 
lehetőség előmozdításának további 
módjait; sürgeti a Bizottságot, hogy a 
lehető leggyorsabban folyósítsa a Covid19-
kérelmek előlegeit;

Or. en
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Módosítás 7
Mauri Pekkarinen, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Moritz Körner, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság 2020. május 27-
i javaslatát, amely szerint a következő 
hosszú távú költségvetésben az EUSZA 
maximális éves összegét (2018-as árakon) 
1 milliárd euróra kell emelni, ami kezdettől 
fogva a Parlament álláspontja volt; 
megkérdőjelezi azonban, hogy ez az összeg 
elegendő lesz-e az összes támogatható 
kérelem fedezésére 2020-ban, figyelembe 
véve az alap kibővített hatályát;

4. üdvözli a Bizottság 2020. május 27-
i javaslatát, amely szerint a következő 
hosszú távú költségvetésben az EUSZA 
maximális éves összegét (2018-as árakon) 
1 milliárd euróra kell emelni, ami kezdettől 
fogva a Parlament álláspontja volt; 
megkérdőjelezi azonban, hogy ez az összeg 
elegendő lesz-e az összes támogatható 
kérelem fedezésére 2020-ban, figyelembe 
véve az alap kibővített hatályát és az 
éghajlatváltozás gyors alakulását, ami a 
természeti katasztrófák gyakoribbá és 
kiszámíthatatlanná válását eredményezi;

Or. en

Módosítás 8
Henrike Hahn

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság 2020. május 27-
i javaslatát, amely szerint a következő 
hosszú távú költségvetésben az EUSZA 
maximális éves összegét (2018-as árakon) 
1 milliárd euróra kell emelni, ami kezdettől 
fogva a Parlament álláspontja volt; 
megkérdőjelezi azonban, hogy ez az összeg 
elegendő lesz-e az összes támogatható 
kérelem fedezésére 2020-ban, figyelembe 
véve az alap kibővített hatályát;  

4. üdvözli a Bizottság 2020. május 27-
i javaslatát, amely szerint a következő 
hosszú távú költségvetésben az EUSZA 
maximális éves összegét (2018-as árakon) 
1 milliárd euróra kell emelni, ami kezdettől 
fogva a Parlament álláspontja volt; 
megkérdőjelezi azonban, hogy ez az összeg 
elegendő lesz-e az összes támogatható 
kérelem fedezésére az elkövetkező 
években, figyelembe véve az alap 
kibővített hatályát;

Or. en
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Módosítás 9
Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. megjegyzi, hogy a Covid19-
világjárvány jelentős hatást gyakorol a 
tagállamok gazdaságaira és 
közegészségügyi rendszereire; úgy véli, 
hogy a következő többéves pénzügyi 
keretnek és a Next Generation EU 
eszköznek az EUSZA számára elkülönített 
összeg további növelését kell maga után 
vonnia, amely a Covid19-válság miatt 
esetleg nem lesz elegendő mind a 2020 
támogatható kérelem fedezésére; ezért 
kéri a Bizottságot, hogy növelje az EUSZA 
maximális éves összegét (2018-as árakon) 
2 milliárd euróra; hangsúlyozza, hogy ez 
a növelés alapvető fontosságú lenne a 
súlyos közegészségügyi vészhelyzetben 
szenvedők gyors megsegítéséhez, többek 
között orvosi segítség nyújtása, valamint a 
betegségek terjedésének megelőzése, 
nyomon követése vagy ellenőrzése révén;

Or. en

Módosítás 10
Henrike Hahn

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy a Bizottság tegyen 
javaslatot a rendelet felülvizsgálatára, és a 
felülvizsgált rendelet a következő többéves 
pénzügyi keretben a lehető leghamarabb 
lépjen hatályba, hogy egyszerűsítse és 
felgyorsítsa a kérelmezési eljárást a 
tagállamok számára, az előlegek szintjét 
33%-ra emelje, és gyorsítsa fel a végső 
kifizetést;

5. kéri, hogy a Bizottság tegyen 
javaslatot a rendelet felülvizsgálatára, 
amelynek már a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről szóló rendelettel 
egyidőben hatályba kell lépnie:

– a kérelmezési eljárás 
egyszerűsítése és felgyorsítása a 
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tagállamok számára; 

– az előlegek szintjének 
33%-ra emelése és a végső kifizetés 
felgyorsítása;

– növelje tovább az EUSZA 
éves keretösszegét évi 2 milliárd 
euróra, amelyet a többéves 
pénzügyi keret felső határain felül 
(mind a kötelezettségvállalási, 
mind a kifizetési előirányzatok 
tekintetében) kell bevezetni a 
költségvetésbe annak érdekében, 
hogy figyelembe lehessen venni az 
alap kibővített alkalmazási körét;

– a le nem kötött és 
kifizetetlen előirányzatok 
következő pénzügyi évekre és 
többéves pénzügyi keretekre való 
korlátlan átvitelének biztosítása;

– olyan visszatérítések 
előnyben részesítése, amelyek 
ellenállóbb és éghajlatbarátabb 
beruházásokat és újjáépítéseket 
biztosítanak (például 
földrengésbiztos építkezés és 
természetes (újra)erdősítés); 

– a visszatérítéseknek a 
Párizsi Megállapodással és a zöld 
megállapodással összhangban lévő 
beruházásokra és újjáépítésekre 
való összpontosítása; 

– a szigeti és part menti 
dimenzió bevonása a különösen 
veszélyeztetett területek 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásának 
figyelembevétele érdekében;

Or. en

Módosítás 11
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. kiemeli, hogy az EUSZA 
felhasználása arra ösztönözte a nemzeti és 
helyi hatóságokat, hogy nagyobb 
katasztrófakockázat-kezelésüket 
értékeljék;

Or. en

Módosítás 12
Mauri Pekkarinen, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Moritz Körner, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 b. felhívja a figyelmet az EUSZA és 
más uniós alapok és szakpolitikák közötti 
jelentős potenciális szinergiákra; kéri, 
hogy ezeket a szinergiákat teljes 
mértékben használják ki;

Or. en

Módosítás 13
Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 c. kéri a Bizottságot, hogy a 
katasztrófakockázat-kezelésre vonatkozó 
„építsük újra, de jobban” elvvel 
összhangban hozzon létre 
mechanizmusokat az EUSZA-
beavatkozások végrehajtására, amely elv 
szerint a helyreállítási szakaszt az 
esemény bekövetkezése előtt fennálló 
körülmények puszta helyreállítása helyett 
jelentős lehetőségnek tekintik a természeti 
katasztrófákkal szembeni reziliencia 
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maximalizálására és az infrastruktúra 
modern szabványok szerinti 
korszerűsítésére;

Or. en

Módosítás 14

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 d. felhívja a Bizottságot, hogy 
módosítsa az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjának létrehozásáról szóló és a 
661/2014/EU rendelettel módosított 
2012/2002/EK rendelet 3. cikkét annak 
érdekében, hogy lehetővé tegye az 
újjáépítést és a helyreállítást, valamint 
javítsa a katasztrófa által érintett eszközök 
működőképességét és ellenálló képességét;

Or. en

Módosítás 15
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ajánlja, hogy az alapból való 
támogathatóságot terjesszék ki a 
potenciális tagjelölt országokra, ami az 
uniós csatlakozás felé haladó harmadik 
országokkal való szolidaritás további jele;

törölve

Or. en

Módosítás 16
Karlo Ressler

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6 a. felkéri a Bizottságot, hogy hozza 
létre és kezelje a tagállami EUSZA-
koordinátorok hálózatát azzal a céllal, 
hogy megossza a bevált gyakorlatokat és 
gyakorlati tanácsokat adjon a kérelmek 
benyújtásához;

Or. en

Módosítás 17
Karlo Ressler

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 b. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
EUSZA nem igazán ismert a polgárok 
körében; sürgeti a Bizottságot, hogy 
fokozza a közszolgálati médiában az 
alapról való tudósítást, és értékelje annak 
lehetőségét, hogy iránymutatásokat 
nyújtson a kedvezményezettek számára a 
láthatóságról annak érdekében, hogy 
felhívja a figyelmet azokra a valós 
előnyökre, amelyeket az EU az alap révén 
már több millió polgár számára biztosított;

Or. en

Módosítás 18
Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 c. megjegyzi, hogy az EUSZA az EU 
által természeti katasztrófák esetén a 
régióknak és a helyi közösségeknek 
nyújtható támogatás legkonkrétabb és 
legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása; 
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mindazonáltal rámutat arra, hogy az 
Eurobarométer felmérésekből származó 
bizonyítékok alapján az EU lakosságának 
csupán 15%-a tud teljes mértékben az 
alap országos szintű felhasználásáról; 
ezért ismételten hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy tájékoztassák a 
nyilvánosságot az EUSZA kézzelfogható 
előnyeiről, és felhívja az érintett 
regionális és helyi hatóságokat, hogy 
hajtsanak végre kommunikációs 
stratégiákat vagy kezdeményezéseket 
annak érdekében, hogy egyértelműen 
felhívják a polgárok figyelmét azokra a 
konkrét esetekre, amikor az EUSZA 
támogatást nyújt a természeti katasztrófák 
hatásai ellen;

Or. en

Módosítás 19
Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 d. kéri a Bizottságot, hogy a rendelet 
felülvizsgálata keretében írja elő a 
kedvezményezett ország számára a 
végrehajtott műveletekhez nyújtott uniós 
támogatás közlésére vonatkozó 
kötelezettséget;

Or. en

Módosítás 20
Mauri Pekkarinen, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Moritz Körner, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6 e. felhívja a Bizottságot, hogy 
fokozza kommunikációs erőfeszítéseit 
annak érdekében, hogy a nyilvánosság 
jobban tisztában legyen az EUSZA 
keretében nyújtott finanszírozás keretében 
végrehajtott beavatkozásokkal;

Or. en

Módosítás 21
Mauri Pekkarinen, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Moritz Körner, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Véleménytervezet
6 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 f. hangsúlyozza, hogy az EUSZA-
támogatások odaítélésének, irányításának 
és végrehajtásának a lehető 
legátláthatóbbnak kell lennie, és a 
támogatásokat a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elveivel összhangban 
kell felhasználni.

Or. en


