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Módosítás 11
Eero Heinäluoma

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak elismerése mellett, hogy a 
természeti és az ember okozta katasztrófák 
megelőzése, valamint az azokra való 
felkészülés és reagálás elsősorban a 
tagállamok feladata, az uniós mechanizmus 
az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban 
előmozdítja a tagállamok közötti 
szolidaritást.

(2) Annak elismerése mellett, hogy a 
természeti és az ember okozta katasztrófák 
megelőzése, valamint az azokra való 
felkészülés és reagálás elsősorban a 
tagállamok feladata, az uniós mechanizmus 
az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban 
előmozdítja a tagállamok közötti 
szolidaritást. Elsődlegesen maguk a 
tagállamok felelősek mentési képességeik 
és felkészültségük javításáért, a Bizottság 
intézkedései pedig támogatják és 
kiegészítik ezt a törekvést. A Bizottság 
hatáskörét nem szabad kiterjeszteni a 
nemzeti felkészültséggel kapcsolatos 
feladatokra.

Or. fi

Módosítás 12
Erik Bergkvist

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak elismerése mellett, hogy a 
természeti és az ember okozta katasztrófák 
megelőzése, valamint az azokra való 
felkészülés és reagálás elsősorban a 
tagállamok feladata, az uniós mechanizmus 
az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban 
előmozdítja a tagállamok közötti 
szolidaritást.

(2) Annak elismerése mellett, hogy a 
természeti és az ember okozta katasztrófák 
megelőzése, valamint az azokra való 
felkészülés és reagálás elsősorban a 
tagállamok feladata, az uniós mechanizmus 
– ideértve a rescEU-t is – az Európai 
Unióról szóló szerződés 3. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban előmozdítja a 
tagállamok közötti szolidaritást azáltal, 
hogy megerősíti a tagállamok meglévő 
kapacitásait, és a tagállami kapacitások 
elégtelensége esetén biztosítja a hatékony 
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felkészültséget és válaszadást.

Or. en

Módosítás 13
Erik Bergkvist

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány mindeddig 
példátlan tapasztalatai azt mutatják, hogy 
az Uniónak a válsághelyzetek kezelésében 
tanúsított eredményességét korlátozza 
egyfelől az uniós mechanizmus irányítási 
kerete, másfelől pedig a tagállamok 
többségét sújtó katasztrófákra való uniós 
felkészültség mértéke.

(3) A Covid19-világjárvány mindeddig 
példátlan tapasztalatai azt mutatják, hogy 
az Uniónak a válsághelyzetek kezelésében 
tanúsított eredményességét korlátozza 
egyfelől az uniós mechanizmus irányítási 
kerete, másfelől pedig a tagállamok 
többségét sújtó katasztrófákra való uniós 
felkészültség mértéke. Bebizonyosodott 
továbbá, hogy az Unió és a tagállamok 
nem kellően felkészültek egy nagyszabású 
világjárványra. Ezért alapvető fontosságú 
a rescEU megerősítése.

Or. en

Módosítás 14
Elisabetta Gualmini

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Tekintettel továbbá a természeti 
katasztrófák számának és súlyosságának 
az elmúlt években bekövetkezett jelentős 
növekedésére, valamint arra hogy a 
jövőbeli katasztrófák – mint például a 
Covid19 okozta egészségügyi vészhelyzet – 
egyre szélsőségesebbé és összetettebbé 
válnak, és messze ható és hosszú távú 
globális következményekkel járnak, egyre 
fontosabbá válik a katasztrófakezelésre 
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adott uniós szintű kollektív, összehangolt 
válaszok integrálása. Ehhez az szükséges, 
hogy az Unió integrálja a polgári védelem 
terén tett tagállami intézkedéseket, és 
segítse elő azok összehangolását, jobb 
szinergiákat teremtve a területen jelen 
lévő regionális és helyi szereplőkkel és 
szervezett önkéntes szervezetekkel annak 
érdekében, hogy megerősítse a súlyos 
katasztrófák és vészhelyzetek 
megelőzésére, valamint az azokra való 
felkészülésre és reagálásra szolgáló 
rendszerek hatékonyságát.

Or. en

Módosítás 15
Elisabetta Gualmini

Határozatra irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Covid19 kitörését követően, 
valamint figyelembe véve, hogy az 
egészségügy és a polgári védelem 
területén javítani kell az Unió reagálási 
képességét, a rescEU-t jelentősen meg kell 
erősíteni annak érdekében, hogy a három 
pillér mindegyikében – így a megelőzés, 
felkészültség és válaszadás terén – 
javuljon a teljesítménye.

Or. en

Módosítás 16
Eero Heinäluoma

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A jövőben bekövetkező ilyen (5) A jövőben bekövetkező ilyen 
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jellegű eseményekre való jobb felkészülés 
érdekében sürgősen meg kell erősíteni az 
uniós mechanizmust.

jellegű eseményekre való jobb felkészülés 
érdekében sürgősen meg kell erősíteni az 
uniós mechanizmust. A mechanizmusnak 
rendelkezésre kell állnia a határokon 
átnyúló nagyszabású válságok – például a 
jelenlegi koronavírus-világjárvány és 
hasonló helyzetek –, a valószínűbb és az 
éghajlatváltozás miatt nagyobb hatással 
járó természeti katasztrófák, a szélsőséges 
időjárási körülményekből eredő egyéb 
válságok, valamint az ipari balesetek 
esetén. A tagállamok közötti szolidaritás 
alapvető fontosságú olyan nagyszabású 
válsághelyzetekben, amikor egyetlen 
tagállam erőforrásai nem elegendőek.

Or. fi

Módosítás 17
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A jövőben bekövetkező ilyen 
jellegű eseményekre való jobb felkészülés 
érdekében sürgősen meg kell erősíteni az 
uniós mechanizmust.

(5) A jövőben bekövetkező ilyen 
jellegű eseményekre való jobb felkészülés 
érdekében sürgősen meg kell erősíteni az 
uniós mechanizmust. Az uniós 
mechanizmus megerősítése kiegészíti és 
nem helyettesíti a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló képesség elvének 
valamennyi uniós szakpolitikába és 
alapba történő beépítését.

Or. en

Módosítás 18
Victor Negrescu

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A jövőben bekövetkező ilyen 
jellegű eseményekre való jobb felkészülés 
érdekében sürgősen meg kell erősíteni az 
uniós mechanizmust.

(5) A jövőben bekövetkező ilyen 
jellegű eseményekre való jobb felkészülés 
érdekében sürgősen meg kell erősíteni az 
uniós mechanizmust, és elő kell irányozni 
állandó, közös európai orvosi sürgősségi 
egységek létrehozását az EU Kék Orvosi 
Hadtest neve alatt.

Or. en

Módosítás 19
Elisabetta Gualmini

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A megelőzés és a felkészültség 
tervezésének javítása érdekében az 
Uniónak – a többféle kockázatot 
figyelembe vevő megközelítés, az 
ökoszisztéma-alapú megközelítés és az 
éghajlatváltozás várható hatásai 
figyelembevételével, az érintett 
tudományos közösségekkel és a 
legfontosabb gazdasági szereplőkkel szoros 
együttműködésben – továbbra is 
szorgalmaznia kell minden ágazatra 
kiterjedően a katasztrófákra való 
felkészülést célzó beruházásokat, valamint 
a megelőzést és a felkészülést megalapozó 
átfogó kockázatkezelési módszerek 
alkalmazását. Ennek érdekében előtérbe 
kell helyeznie olyan több ágazatot átfogó, 
minden kockázatot figyelembe vevő 
módszereket, amelyek az Unió teljes 
egészére vonatkozó, a képességek és a 
felkészültség alapdefinícióját szolgáltató 
rezilienciacélokon alapulnak. Az Unió 
teljes egészére vonatkozó rezilienciacélok 
meghatározásában a Bizottságnak együtt 
kell működnie a tagállamokkal.

(6) A megelőzés és a felkészültség 
tervezésének javítása érdekében az 
Uniónak – a többféle kockázatot 
figyelembe vevő megközelítés, az 
ökoszisztéma-alapú megközelítés és az 
éghajlatváltozás várható hatásai 
figyelembevételével, az érintett 
tudományos közösségekkel és a 
legfontosabb gazdasági szereplőkkel, 
valamint a katasztrófavédelmi ciklusban 
kulcsszerepet betöltő regionális és helyi 
hatóságokkal szoros együttműködésben – 
továbbra is szorgalmaznia kell minden 
ágazatra kiterjedően a katasztrófákra való 
felkészülést célzó beruházásokat, valamint 
a megelőzést és a felkészülést megalapozó 
átfogó kockázatkezelési módszerek 
alkalmazását. Ennek érdekében előtérbe 
kell helyeznie olyan több ágazatot átfogó, 
minden kockázatot figyelembe vevő 
módszereket, amelyek az Unió teljes 
egészére vonatkozó, a képességek és a 
felkészültség alapdefinícióját szolgáltató 
rezilienciacélokon alapulnak. Az Unió 
teljes egészére vonatkozó rezilienciacélok 
meghatározásában a Bizottságnak együtt 
kell működnie a tagállamokkal.
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Or. en

Módosítás 20
Elisabetta Gualmini

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A megelőzés és a felkészültség 
tervezésének javítása érdekében az 
Uniónak – a többféle kockázatot 
figyelembe vevő megközelítés, az 
ökoszisztéma-alapú megközelítés és az 
éghajlatváltozás várható hatásai 
figyelembevételével, az érintett 
tudományos közösségekkel és a 
legfontosabb gazdasági szereplőkkel szoros 
együttműködésben – továbbra is 
szorgalmaznia kell minden ágazatra 
kiterjedően a katasztrófákra való 
felkészülést célzó beruházásokat, valamint 
a megelőzést és a felkészülést megalapozó 
átfogó kockázatkezelési módszerek 
alkalmazását. Ennek érdekében előtérbe 
kell helyeznie olyan több ágazatot átfogó, 
minden kockázatot figyelembe vevő 
módszereket, amelyek az Unió teljes 
egészére vonatkozó, a képességek és a 
felkészültség alapdefinícióját szolgáltató 
rezilienciacélokon alapulnak. Az Unió 
teljes egészére vonatkozó rezilienciacélok 
meghatározásában a Bizottságnak együtt 
kell működnie a tagállamokkal.

(6) A megelőzés és a felkészültség 
tervezésének javítása érdekében az 
Uniónak – a többféle kockázatot 
figyelembe vevő megközelítés, az 
ökoszisztéma-alapú megközelítés és az 
éghajlatváltozás várható hatásai 
figyelembevételével, az érintett 
tudományos közösségekkel és a 
legfontosabb gazdasági szereplőkkel szoros 
együttműködésben, és bevonva a területen 
működő, harmadik szektorhoz tartozó és 
önkéntes szervezeteket – továbbra is 
szorgalmaznia kell minden ágazatra 
kiterjedően a katasztrófákra való 
felkészülést célzó beruházásokat, valamint 
a megelőzést és a felkészülést megalapozó 
átfogó kockázatkezelési módszerek 
alkalmazását. Ennek érdekében előtérbe 
kell helyeznie olyan több ágazatot átfogó, 
minden kockázatot figyelembe vevő 
módszereket, amelyek az Unió teljes 
egészére vonatkozó, a képességek és a 
felkészültség alapdefinícióját szolgáltató 
rezilienciacélokon alapulnak. Az Unió 
teljes egészére vonatkozó rezilienciacélok 
meghatározásában a Bizottságnak együtt 
kell működnie a tagállamokkal.

Or. it

Módosítás 21
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Moritz Körner, Martin Hojsík

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A megelőzés és a felkészültség 
tervezésének javítása érdekében az 
Uniónak – a többféle kockázatot 
figyelembe vevő megközelítés, az 
ökoszisztéma-alapú megközelítés és az 
éghajlatváltozás várható hatásai 
figyelembevételével, az érintett 
tudományos közösségekkel és a 
legfontosabb gazdasági szereplőkkel szoros 
együttműködésben – továbbra is 
szorgalmaznia kell minden ágazatra 
kiterjedően a katasztrófákra való 
felkészülést célzó beruházásokat, valamint 
a megelőzést és a felkészülést megalapozó 
átfogó kockázatkezelési módszerek 
alkalmazását. Ennek érdekében előtérbe 
kell helyeznie olyan több ágazatot átfogó, 
minden kockázatot figyelembe vevő 
módszereket, amelyek az Unió teljes 
egészére vonatkozó, a képességek és a 
felkészültség alapdefinícióját szolgáltató 
rezilienciacélokon alapulnak. Az Unió 
teljes egészére vonatkozó rezilienciacélok 
meghatározásában a Bizottságnak együtt 
kell működnie a tagállamokkal.

(6) A megelőzés és a felkészültség 
tervezésének javítása érdekében az 
Uniónak – a többféle kockázatot 
figyelembe vevő megközelítés, az 
ökoszisztéma-alapú megközelítés és az 
éghajlatváltozás várható hatásai 
figyelembevételével, az érintett 
tudományos közösségekkel és a 
legfontosabb gazdasági szereplőkkel szoros 
együttműködésben – meg kell erősítenie 
minden ágazatra kiterjedően a 
katasztrófákra való felkészülést célzó 
beruházásokat, valamint a megelőzést és a 
felkészülést megalapozó átfogó 
kockázatkezelési módszerek alkalmazását. 
Ennek érdekében előtérbe kell helyeznie 
olyan több ágazatot átfogó, minden 
kockázatot figyelembe vevő módszereket, 
amelyek az Unió teljes egészére 
vonatkozó, a képességek és a felkészültség 
alapdefinícióját szolgáltató 
rezilienciacélokon alapulnak. Az Unió 
teljes egészére vonatkozó rezilienciacélok 
meghatározásában a Bizottságnak együtt 
kell működnie a tagállamokkal és az 
Európai Parlamenttel.

Or. en

Módosítás 22
Elisabetta Gualmini

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Veszélyhelyzetben és válságkezelés 
során prioritást élvez az uniós polgári 
védelmi mechanizmus keretében előírt 
intézkedések integrálása a nemzeti, 
regionális és helyi szinten már létező 
operatív veszélyhelyzet-reagálási tervekkel 
és programokkal. Az uniós 
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mechanizmusnak ezért a különböző helyi 
szereplőkkel – különösen a régiókkal – 
összehangoltan kell működnie, javítva a 
szinergiákat a helyszínen működő 
különböző intézményekkel és operatív 
szervekkel, az önkéntes szervezetekkel és a 
területen tevékenykedő tudományos 
közösséggel, amelyek alapvetően 
hozzájárulnak a vészhelyzeteket megelőző 
és követő irányításhoz. A helyi 
veszélyhelyzet-reagálási tervek – ahol 
vannak – meghatározhatják a 
vészhelyzetek kezeléséhez szükséges 
emberi és fizikai erőforrásokat, és 
regionális szinten meghatározhatják a 
felelősségi köröket, a fellépéseket és a 
szervezeti koordinációt.

Or. it

Módosítás 23
Clotilde Armand, Moritz Körner, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, 
Valérie Hayer

Határozatra irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A hatékony katasztrófamegelőzés 
biztosítása érdekében a stresszteszteket és 
a reagálási képességek tanúsítására 
irányuló eljárást kulcsfontosságú 
elemeknek kell tekinteni. Rendszeres 
regionális és helyi szintű 
kockázatértékelésekre van szükség ahhoz, 
hogy a nemzeti hatóságok szükség esetén 
intézkedéseket hozhassanak a reziliencia 
megerősítésére, többek között a meglévő 
uniós források felhasználásával. Ezeknek 
a kockázatértékeléseknek a régiók 
sajátosságaira kell összpontosítaniuk, 
például a szeizmikus aktivitásra és a 
gyakori áradásokra és erdőtüzekre. 
Ezeknek az értékeléseknek ki kell 
terjedniük a határokon átnyúló 
együttműködés szintjére is annak 
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érdekében, hogy az uniós mechanizmus 
részletes információkkal rendelkezzen a 
célzottabb beavatkozáshoz rendelkezésre 
álló helyi kapacitásokról.

Or. en

Módosítás 24
Elisabetta Gualmini

Határozatra irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) A katasztrófákkal szembeni 
ellenálló képességre vonatkozó uniós 
céloknak a megelőzési és felkészültségi 
intézkedések támogatása érdekében 
történő kidolgozása során pontos 
értékelést kell végezni, és figyelembe kell 
venni a vészhelyzetet követő első 
szakaszban megfigyelt, a polgári védelmi 
ügynökségek által kezelt hosszú távú 
társadalmi következményeket, különös 
figyelmet fordítva a legkiszolgáltatottabb 
személyekre.

Or. it

Módosítás 25
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az uniós mechanizmusnak a 
továbbiakban is ki kell használnia a 
kritikus infrastruktúrák védelmére 
vonatkozó európai programmal és a 
kritikus infrastruktúrák védelmére 
vonatkozó uniós kerettel fennálló 
szinergiákat, és a rezilienciának az Unió 

(7) Az uniós mechanizmusnak a 
továbbiakban is ki kell használnia a 
kritikus infrastruktúrák védelmére 
vonatkozó európai programmal és a 
kritikus infrastruktúrák védelmére 
vonatkozó uniós kerettel fennálló 
szinergiákat, és a rezilienciának az Unió 
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teljes egészére vonatkozó 
rezilienciacélokon kell alapulnia.

teljes egészére vonatkozó 
rezilienciacélokon kell alapulnia. Ha a 
célravezetőségi vizsgálat során 
megállapítják, hogy egy tagállam nem 
rendelkezik kritikus infrastruktúrával, 
vagy az adott infrastruktúra minősége 
nem megfelelő a segítségnyújtás gyors 
bevetésének biztosításához, és ha egy 
tagállam nem tudja garantálni a kritikus 
infrastruktúra minőségét, az Unió 
intézkedéseket hoz a hiányzó 
infrastrukturális elemek – például 
autópályák – javítása és kiépítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 26
Victor Negrescu

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az EU az egészségügyért 
programnak támogatnia kell az EU Kék 
Orvosi Hadtest néven működő állandó 
közös európai orvosi sürgősségi egységek 
létrehozását. Az EU Kék Orvosi 
Hadtestnek különböző tagállamok 
egészségügyi és sürgősségi beavatkozással 
foglalkozó szakembereiből kell állnia, és 
az orvosi sürgősségi egységeket kell 
megbízni azzal, hogy támogatást 
nyújtsanak a határokon átnyúló és 
páneurópai egészségügyi helyzetekhez 
vagy válsághelyzetekhez. Az új állandó 
egységeknek fel kell használniuk az uniós 
polgári védelmi mechanizmus által 
finanszírozott sikeres, önkéntes alapú 
orvosi mobilitás pozitív eredményeit.

Or. en
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Módosítás 27
Elisabetta Gualmini

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós mechanizmusnak ki kell 
használnia az uniós világűr-infrastruktúra, 
különösen pedig az Unió Föld-
megfigyelési programja (Kopernikusz), a 
Galileo, a világűr-megfigyelés és a 
Govsatcom szolgáltatásait, amelyek fontos 
uniós szintű eszközei lehetnek a külső és a 
belső veszélyhelyzetekre való reagálásnak. 
A Kopernikusz program veszélyhelyzet-
kezelési rendszerei a veszélyhelyzetek 
különböző fázisaiban – a korai 
előrejelzéstől és a megelőzéstől a 
katasztrófareagálásig és a helyreállításig – 
támogatják az ERCC-t. A Govsatcom 
kifejezetten a kormányzati felhasználók 
igényeire szabott, a veszélyhelyzetek 
kezelésében felhasználható, biztonságos 
műholdas kommunikációs képességet 
biztosít. A Galileo a világ első olyan, 
Európában és világszerte egyaránt igénybe 
vehető globális navigációs és 
helymeghatározási infrastruktúrája, amely 
kifejezetten polgári célokra készült, de más 
területeken, például a veszélyhelyzetek 
kezelésében és a korai előrejelzés területén 
is felhasználható. A Galileo érintett 
szolgáltatásai között szerepelni fog egy 
sürgősségi segélyszolgálat, amely jelek 
kibocsátása révén meghatározott földrajzi 
területek vonatkozásában természeti 
katasztrófákkal vagy egyéb 
veszélyhelyzetekkel kapcsolatos 
figyelmeztetéseket közvetít. Lehetővé kell 
tenni, hogy a tagállamok ezt a 
szolgáltatást igénybe vegyék. Ha egy 
tagállam úgy dönt, hogy igénybe veszi a 
szolgáltatást, a rendszerben való 
jóváhagyás érdekében ki kell jelölnie a 
szolgáltatás igénybevételére feljogosított 
nemzeti hatóságokat, és erről értesítenie 
kell a Bizottságot.

(9) Az uniós mechanizmusnak ki kell 
használnia az uniós világűr-infrastruktúra, 
különösen pedig az Unió Föld-
megfigyelési programja (Kopernikusz), a 
Galileo, a világűr-megfigyelés és a 
Govsatcom szolgáltatásait, amelyek fontos 
uniós szintű eszközei lehetnek a külső és a 
belső veszélyhelyzetekre való reagálásnak. 
A Kopernikusz program veszélyhelyzet-
kezelési rendszerei a veszélyhelyzetek 
különböző fázisaiban – a korai 
előrejelzéstől és a megelőzéstől a 
katasztrófareagálásig és a helyreállításig – 
támogatják az ERCC-t. A Govsatcom 
kifejezetten a kormányzati felhasználók 
igényeire szabott, a veszélyhelyzetek 
kezelésében felhasználható, biztonságos 
műholdas kommunikációs képességet 
biztosít. A Galileo a világ első olyan, 
Európában és világszerte egyaránt igénybe 
vehető globális navigációs és 
helymeghatározási infrastruktúrája, amely 
kifejezetten polgári célokra készült, de más 
területeken, például a veszélyhelyzetek 
kezelésében és a korai előrejelzés területén 
is felhasználható. A Galileo érintett 
szolgáltatásai között szerepelni fog egy 
sürgősségi segélyszolgálat, amely jelek 
kibocsátása révén meghatározott földrajzi 
területek vonatkozásában természeti 
katasztrófákkal vagy egyéb 
veszélyhelyzetekkel kapcsolatos 
figyelmeztetéseket közvetít. Tekintettel az 
abban rejlő lehetőségekre az életmentés és 
a vészhelyzeti intézkedések 
összehangolása terén, a tagállamokat 
ösztönözni kell e szolgáltatás 
igénybevételére. Ha egy tagállam úgy dönt, 
hogy igénybe veszi a szolgáltatást, a 
rendszerben való jóváhagyás érdekében ki 
kell jelölnie a szolgáltatás igénybevételére 
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feljogosított nemzeti hatóságokat, és erről 
értesítenie kell a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 28
Silvia Modig

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós mechanizmusnak ki kell 
használnia az uniós világűr-infrastruktúra, 
különösen pedig az Unió Föld-
megfigyelési programja (Kopernikusz), a 
Galileo, a világűr-megfigyelés és a 
Govsatcom szolgáltatásait, amelyek fontos 
uniós szintű eszközei lehetnek a külső és a 
belső veszélyhelyzetekre való reagálásnak. 
A Kopernikusz program veszélyhelyzet-
kezelési rendszerei a veszélyhelyzetek 
különböző fázisaiban – a korai 
előrejelzéstől és a megelőzéstől a 
katasztrófareagálásig és a helyreállításig – 
támogatják az ERCC-t. A Govsatcom 
kifejezetten a kormányzati felhasználók 
igényeire szabott, a veszélyhelyzetek 
kezelésében felhasználható, biztonságos 
műholdas kommunikációs képességet 
biztosít. A Galileo a világ első olyan, 
Európában és világszerte egyaránt igénybe 
vehető globális navigációs és 
helymeghatározási infrastruktúrája, amely 
kifejezetten polgári célokra készült, de más 
területeken, például a veszélyhelyzetek 
kezelésében és a korai előrejelzés területén 
is felhasználható. A Galileo érintett 
szolgáltatásai között szerepelni fog egy 
sürgősségi segélyszolgálat, amely jelek 
kibocsátása révén meghatározott földrajzi 
területek vonatkozásában természeti 
katasztrófákkal vagy egyéb 
veszélyhelyzetekkel kapcsolatos 
figyelmeztetéseket közvetít. Lehetővé kell 
tenni, hogy a tagállamok ezt a szolgáltatást 

(9) Az uniós mechanizmusnak ki kell 
használnia az uniós világűr-infrastruktúra, 
különösen pedig az Unió Föld-
megfigyelési programja (Kopernikusz), a 
Galileo és a Govsatcom szolgáltatásait, 
amelyek fontos uniós szintű eszközei 
lehetnek a külső és a belső 
veszélyhelyzetekre való reagálásnak. A 
Kopernikusz program veszélyhelyzet-
kezelési rendszerei a veszélyhelyzetek 
különböző fázisaiban – a korai 
előrejelzéstől és a megelőzéstől a 
katasztrófareagálásig és a helyreállításig – 
támogatják az ERCC-t. A Govsatcom 
kifejezetten a kormányzati felhasználók 
igényeire szabott, a veszélyhelyzetek 
kezelésében felhasználható, biztonságos 
műholdas kommunikációs képességet 
biztosít. A Galileo a világ első olyan, 
Európában és világszerte egyaránt igénybe 
vehető globális navigációs és 
helymeghatározási infrastruktúrája, amely 
kifejezetten polgári célokra készült, de más 
területeken, például a veszélyhelyzetek 
kezelésében és a korai előrejelzés területén 
is felhasználható. A Galileo érintett 
szolgáltatásai között szerepelni fog egy 
sürgősségi segélyszolgálat, amely jelek 
kibocsátása révén meghatározott földrajzi 
területek vonatkozásában természeti 
katasztrófákkal vagy egyéb 
veszélyhelyzetekkel kapcsolatos 
figyelmeztetéseket közvetít. Lehetővé kell 
tenni, hogy a tagállamok ezt a szolgáltatást 
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igénybe vegyék. Ha egy tagállam úgy dönt, 
hogy igénybe veszi a szolgáltatást, a 
rendszerben való jóváhagyás érdekében ki 
kell jelölnie a szolgáltatás igénybevételére 
feljogosított nemzeti hatóságokat, és erről 
értesítenie kell a Bizottságot.

igénybe vegyék. Ha egy tagállam úgy dönt, 
hogy igénybe veszi a szolgáltatást, a 
rendszerben való jóváhagyás érdekében ki 
kell jelölnie a szolgáltatás igénybevételére 
feljogosított nemzeti hatóságokat, és erről 
értesítenie kell a Bizottságot. A magánélet 
védelmének lehető legmagasabb szintjét és 
az (EU) 2016/679 rendeletet kell 
alkalmazni az e programokhoz 
kapcsolódó fellépések tekintetében. 1 a

_________________
1 a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 
27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet)(HL L 
119., 2016.5.4., 1. o.).

Or. fi

Módosítás 29
Erik Bergkvist

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az éghajlatváltozás bebizonyította, 
hogy az uniós mechanizmust és a rescEU-
t fejleszteni kell annak érdekében, hogy 
hatékonyan lehessen reagálni a 
legkülönfélébb vészhelyzetekre. Az elmúlt 
években az Unión belül és kívül egyaránt 
nőtt a természeti katasztrófák gyakorisága 
és intenzitása. Számos tagállam évente 
erdőtüzekkel néz szembe, amelyek több 
ezer hektárt pusztítanak el, miközben sok 
emberéletet követelnek. Ezért 
elengedhetetlen, hogy az uniós 
mechanizmus elegendő kapacitást 
tartalmazzon az erdőtüzek és egyéb 
természeti katasztrófák leküzdésére.
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Or. en

Módosítás 30
Silvia Modig

Határozatra irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Az uniós mechanizmust és a 
rescEU-t úgy kell kialakítani, hogy az 
Unió hatékony választ tudjon adni új és 
példa nélküli veszélyhelyzetekre. Az 
éghajlatváltozás miatti különböző 
természeti katasztrófák – például az 
erdőtüzek és az áradások – szintén egyre 
gyakoribbá válnak, és fokozódnak olyan 
területeken, ahol korábban nem léteztek. 
Ezért alapvető fontosságú, hogy az uniós 
mechanizmus megfelelő kapacitással 
rendelkezzen a természeti katasztrófák 
egyre gyakoribb előfordulásának 
kezeléséhez is.

Or. fi

Módosítás 31
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ahhoz, hogy rendelkezzék a széles 
hatókörű veszélyhelyzetekre, illetve a kis 
valószínűségű, de nagy hatású 
eseményekre – mint amilyen például a 
Covid19-világjárvány – való gyors 
reagálást lehetővé tevő műveleti 
képességgel, és gyakorolni tudja a polgári 
védelem területén meglévő támogató 
hatáskörét, különös tekintettel a 

(10) Ahhoz, hogy rendelkezzék a széles 
hatókörű veszélyhelyzetekre, illetve a kis 
valószínűségű, de nagy hatású 
eseményekre – mint amilyen például a 
Covid19-világjárvány – való gyors 
reagálást lehetővé tevő műveleti 
képességgel, és gyakorolni tudja a polgári 
védelem területén meglévő támogató 
hatáskörét, különös tekintettel a 



AM\1210322HU.docx 17/34 PE655.689v01-00

HU

kiszolgáltatott helyzetű emberekre, az 
Uniónak rendelkeznie kell azzal a 
lehetőséggel, hogy a kezelhetetlenül súlyos 
veszélyhelyzetben lévő tagállamok 
megsegítése érdekében rescEU-
képességeket vásároljon, béreljen, 
lízingeljen vagy más típusú szerződés 
keretében ilyen képességekhez jusson. 
Ezeket a képességeket az Unióban 
kialakítandó logisztikai központokban, 
vagy pedig – stratégiai megfontolásból – 
olyan hálózatba szervezett, megbízható 
központokban kell elhelyezni, mint 
amilyenek például az ENSZ 
segítségnyújtási raktárai.

kiszolgáltatott helyzetű emberekre, az 
Uniónak rendelkeznie kell azzal a 
lehetőséggel, hogy a kezelhetetlenül súlyos 
veszélyhelyzetben lévő tagállamok 
megsegítése érdekében rescEU-
képességeket vásároljon, béreljen, 
lízingeljen vagy más típusú szerződés 
keretében ilyen képességekhez jusson. 
Ezeket a képességeket az Unióban 
kialakítandó logisztikai központokban, 
vagy pedig – stratégiai megfontolásból – 
olyan hálózatba szervezett, megbízható 
központokban kell elhelyezni, mint 
amilyenek például az ENSZ 
segítségnyújtási raktárai. A tagállami 
hatóságokkal való szoros együttműködését 
kihasználva az uniós mechanizmust fel 
kell használni a központoknak otthont adó 
tagállamokban rendelkezésre álló nemzeti 
kapacitásokra vonatkozó információk 
összegyűjtésére, valamint a nemzeti 
válságkezelő rendszerek és a polgári 
védelmi hatóságok felkészültségének 
értékelésére annak érdekében, hogy az 
összegyűjtött adatok alapján konkrét 
országspecifikus fejlesztési ajánlásokat 
lehessen kiadni.

Or. en

Módosítás 32
Eero Heinäluoma

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ahhoz, hogy rendelkezzék a széles 
hatókörű veszélyhelyzetekre, illetve a kis 
valószínűségű, de nagy hatású 
eseményekre – mint amilyen például a 
Covid19-világjárvány – való gyors 
reagálást lehetővé tevő műveleti 
képességgel, és gyakorolni tudja a polgári 
védelem területén meglévő támogató 
hatáskörét, különös tekintettel a 

(10) Ahhoz, hogy rendelkezzék a széles 
hatókörű veszélyhelyzetekre, illetve a kis 
valószínűségű, de nagy hatású 
eseményekre – mint amilyen például a 
Covid19-világjárvány – való gyors 
reagálást lehetővé tevő műveleti 
képességgel, és gyakorolni tudja a polgári 
védelem területén meglévő támogató 
hatáskörét, különös tekintettel a 
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kiszolgáltatott helyzetű emberekre, az 
Uniónak rendelkeznie kell azzal a 
lehetőséggel, hogy a kezelhetetlenül súlyos 
veszélyhelyzetben lévő tagállamok 
megsegítése érdekében rescEU-
képességeket vásároljon, béreljen, 
lízingeljen vagy más típusú szerződés 
keretében ilyen képességekhez jusson. 
Ezeket a képességeket az Unióban 
kialakítandó logisztikai központokban, 
vagy pedig – stratégiai megfontolásból – 
olyan hálózatba szervezett, megbízható 
központokban kell elhelyezni, mint 
amilyenek például az ENSZ 
segítségnyújtási raktárai.

kiszolgáltatott helyzetű emberekre, az 
Uniónak rendelkeznie kell azzal a 
lehetőséggel, hogy a kezelhetetlenül súlyos 
veszélyhelyzetben lévő tagállamok 
megsegítése érdekében rescEU-
képességeket vásároljon, béreljen, 
lízingeljen vagy más típusú szerződés 
keretében ilyen képességekhez jusson. 
Ezeket a képességeket az Unióban 
kialakítandó logisztikai központokban, 
vagy pedig – stratégiai megfontolásból – 
olyan hálózatba szervezett, megbízható 
központokban kell elhelyezni, mint 
amilyenek például az ENSZ 
segítségnyújtási raktárai. Fontos a 
regionális kapacitás javítása. A 
kapacitásfejlesztés során figyelmet kell 
fordítani arra a hosszú távú célkitűzésre 
is, hogy a kapacitásnak a lehető 
legrugalmasabbnak kell lennie, és 
képesnek kell lennie arra, hogy többféle 
módon reagáljon a válságok és 
katasztrófák számos típusára, és ne csak a 
jelenlegi világjárványra összpontosítson.

Or. fi

Módosítás 33
Elisabetta Gualmini

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ahhoz, hogy rendelkezzék a széles 
hatókörű veszélyhelyzetekre, illetve a kis 
valószínűségű, de nagy hatású 
eseményekre – mint amilyen például a 
Covid19-világjárvány – való gyors 
reagálást lehetővé tevő műveleti 
képességgel, és gyakorolni tudja a polgári 
védelem területén meglévő támogató 
hatáskörét, különös tekintettel a 
kiszolgáltatott helyzetű emberekre, az 
Uniónak rendelkeznie kell azzal a 
lehetőséggel, hogy a kezelhetetlenül súlyos 

(10) Ahhoz, hogy rendelkezzék a széles 
hatókörű veszélyhelyzetekre, illetve a kis 
valószínűségű, de nagy hatású 
eseményekre – mint amilyen például a 
Covid19-világjárvány – való gyors 
reagálást lehetővé tevő műveleti 
képességgel, és gyakorolni tudja a polgári 
védelem területén meglévő támogató 
hatáskörét, különös tekintettel a 
kiszolgáltatott helyzetű emberekre, az 
Uniónak rendelkeznie kell azzal a 
lehetőséggel, hogy a kezelhetetlenül súlyos 
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veszélyhelyzetben lévő tagállamok 
megsegítése érdekében rescEU-
képességeket vásároljon, béreljen, 
lízingeljen vagy más típusú szerződés 
keretében ilyen képességekhez jusson. 
Ezeket a képességeket az Unióban 
kialakítandó logisztikai központokban, 
vagy pedig – stratégiai megfontolásból – 
olyan hálózatba szervezett, megbízható 
központokban kell elhelyezni, mint 
amilyenek például az ENSZ 
segítségnyújtási raktárai.

veszélyhelyzetben lévő tagállamok 
megsegítése érdekében rescEU-
képességeket vásároljon, béreljen, 
lízingeljen vagy más típusú szerződés 
keretében ilyen képességekhez jusson. A 
rescEU-nak össze kell hangolnia és 
fokoznia kell a nemzeti logisztikai 
központok közötti szinergiákat, hogy 
vészhelyzet esetén megkönnyítse az 
operatív reagálást. Ezeket a képességeket 
az Unióban kialakítandó logisztikai 
központokban, vagy pedig – stratégiai és 
megfelelően indokolt megfontolásból – 
olyan hálózatba szervezett, megbízható 
központokban kell elhelyezni, mint 
amilyenek például az ENSZ 
segítségnyújtási raktárai.

Or. en

Módosítás 34
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Határozatra irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Tekintettel a szolidaritás közösen 
elfogadott értékeire, az Uniónak központi 
szerepet kell játszania abban, hogy 
felgyorsítsa a jó minőségű egészségügyi 
szolgáltatások méltányos és egyetemes 
lefedettségére vonatkozó célkitűzés 
elérését, ami a polgári védelem területén 
az uniós szakpolitikák alapját képezi.

Or. en

Módosítás 35
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Határozatra irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A közlekedési szolgáltatások 
alapvető szerepet játszanak a főbb 
nemzetközi segítségnyújtási műveletekben. 
A logisztikai ágazatra vonatkozó uniós 
szabályoknak ezért maximális 
rugalmasságot és reagálási képességet 
kell biztosítaniuk válsághelyzetekben. 
Amint azt a Covid19-világjárvány is 
igazolta, az uniós közlekedési ágazatban a 
járművezetők hiánya, valamint a 
kabotázsra vonatkozó korlátozások 
jelentős akadályt jelentenek a gyors 
segítségnyújtásban. A Bizottságnak ezért 
ellenőriznie kell, hogy a logisztikai 
ágazatra vonatkozó hatályos uniós 
jogszabályok megfelelnek-e a 
válsághelyzetekre való felkészültség és a 
válsághelyzetekre való reagálás 
kritériumainak, természeti vagy ember 
okozta katasztrófa esetére a közlekedési 
ágazatra vonatkozó korlátozásokat 
felfüggesztő rendelkezéseket kell 
bevezetnie, valamint szükség esetén 
javaslatot kell tennie a közlekedési 
ágazatra vonatkozó hatályos uniós 
jogszabályok módosítására.

Or. en

Módosítás 36
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Tekintettel arra, hogy a rescEU-
képességeknek az uniós mechanizmus 
keretében reagálási műveletek céljára 
történő alkalmazása a veszélyhelyzettel 
sújtott emberek eredményes és gyors 
megsegítése szempontjából jelentős uniós 
hozzáadott értéket képvisel, az Unió 

(16) Tekintettel arra, hogy a rescEU-
képességeknek az uniós mechanizmus 
keretében reagálási műveletek céljára 
történő alkalmazása a veszélyhelyzettel 
sújtott emberek eredményes és gyors 
megsegítése szempontjából jelentős uniós 
hozzáadott értéket képvisel, az Unió 
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szerepének hangsúlyozása érdekében 
további láthatósági kötelezettségeket kell 
meghatározni.

szerepének hangsúlyozása érdekében 
további láthatósági kötelezettségeket kell 
meghatározni. Az Unió szerepének 
megfelelő képviseletének biztosítása 
érdekében a nemzeti hatóságoknak 
kommunikációs iránymutatásokat kell 
kapniuk a Bizottságtól minden egyes 
beavatkozásra vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 37
Victor Negrescu

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Tekintettel arra, hogy a rescEU-
képességeknek az uniós mechanizmus 
keretében reagálási műveletek céljára 
történő alkalmazása a veszélyhelyzettel 
sújtott emberek eredményes és gyors 
megsegítése szempontjából jelentős uniós 
hozzáadott értéket képvisel, az Unió 
szerepének hangsúlyozása érdekében 
további láthatósági kötelezettségeket kell 
meghatározni.

(16) Tekintettel arra, hogy a rescEU-
képességeknek az uniós mechanizmus 
keretében reagálási műveletek céljára 
történő alkalmazása a veszélyhelyzettel 
sújtott emberek eredményes és gyors 
megsegítése szempontjából jelentős uniós 
hozzáadott értéket képvisel, az uniós 
polgárok és média tájékoztatása és az 
Unió szerepének hangsúlyozása érdekében 
további láthatósági kötelezettségeket kell 
meghatározni.

Or. en

Módosítás 38
Elisabetta Gualmini

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A rugalmasság és a költségvetés 
optimális felhasználása érdekében a 
költségvetés-végrehajtás módszerei közé 
fel kell venni a közvetett irányítást.

(17) A rugalmasság és a költségvetés 
optimális felhasználása érdekében és a 
kiosztott további forrásokra tekintettel a 
költségvetés végrehajtásáért teljes 
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felelősséget viselő uniós ügynökséget kell 
létrehozni.

Or. en

Módosítás 39
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Határozatra irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az 1313/2013/EU határozat 
végrehajtásával összefüggésben a 
kiszámíthatóság és a hosszú távú 
eredményesség előmozdítása érdekében a 
Bizottságnak éves vagy többéves 
munkaprogramokat kell elfogadnia, 
amelyeknek jelezniük kell az előirányzatok 
tervezett felhasználását. Ez nagyobb 
rugalmasságot biztosít az Unió számára a 
költségvetés végrehajtásában, ezáltal pedig 
elősegíti a megelőzési és a felkészülési 
intézkedések minőségének javítását.

(18) Az 1313/2013/EU határozat 
végrehajtásával összefüggésben a 
kiszámíthatóság és a hosszú távú 
eredményesség előmozdítása érdekében a 
Bizottságnak a releváns érintett 
szereplőkkel és intézményekkel 
konzultálva éves és többéves 
munkaprogramokat kell elfogadnia, 
amelyeknek jelezniük kell az előirányzatok 
tervezett felhasználását. Ez nagyobb 
rugalmasságot biztosít az Unió számára a 
költségvetés végrehajtásában, ezáltal pedig 
elősegíti a megelőzési és a felkészülési 
intézkedések minőségének javítását.

Or. en

Módosítás 40
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Határozatra irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusoknak meg kell határozniuk a vezető 
uniós szereplők megerősített hatásköreit a 
rescEU-készlet kezelése, a beszerzési 
folyamat irányítása és a földrajzilag 
rendkívül megoszló helyeken létesített 
logisztikai központokban elhelyezendő 
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egyedi mennyiségekre és konkrét 
termékekre vonatkozó ajánlások 
megfogalmazása tekintetében.

Or. en

Módosítás 41
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Határozatra irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) Az „EU az egészségügyért” 
program keretében a releváns termékek 
felhalmozására szolgáló további stratégiai 
uniós tartalékok és válságkészletek 
létrehozásakor és irányításakor a RescEU 
reaktív tartalékait kiegészítő jelleget kell 
biztosítani.

Or. en

Módosítás 42
Victor Negrescu

Határozatra irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az uniós mechanizmust harmadik 
országokra is ki kell terjeszteni az európai 
szomszédságpolitika révén.

Or. en

Módosítás 43
Victor Negrescu

Határozatra irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az uniós mechanizmusnak 
lehetővé kell tennie a tagállamok további 
önkéntes hozzájárulásait is.

Or. en

Módosítás 44
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel

Határozatra irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Miközben a megelőzési és a 
felkészülési intézkedések alapvető szerepet 
játszanak abban, hogy az Unió képes 
legyen nagyobb ellenállást tanúsítani a 
természeti és az ember okozta 
katasztrófákkal szemben, a katasztrófák 
bekövetkezése, időpontja és súlyossága a 
dolgok természeténél fogva 
kiszámíthatatlan. Ahogyan arra a 
nemrégiben bekövetkezett Covid19-válság 
rámutatott, a megfelelő reagálás érdekében 
igényelt pénzügyi források nagy évenkénti 
ingadozásokat mutatnak, ugyanakkor 
azonnal rendelkezésre kell állniuk. A 
kiszámíthatóság elve és az új igényekre 
való gyors reagálás iránti igény közötti 
egyensúly megteremtése ezért szükségessé 
teszi a programok pénzügyi 
végrehajtásának kiigazítását. Ebből 
következően – a költségvetési rendelet 12. 
cikke (4) bekezdésének alkalmazásán 
túlmenően – helyénvaló lehetővé tenni a 
fel nem használt előirányzatok átvitelét 
kizárólag a következő évre és kizárólag a 
reagálási intézkedések céljára.

(23) Miközben a megelőzési és a 
felkészülési intézkedések alapvető szerepet 
játszanak abban, hogy az Unió képes 
legyen nagyobb ellenállást tanúsítani a 
természeti és az ember okozta 
katasztrófákkal szemben, a katasztrófák 
bekövetkezése, időpontja és súlyossága a 
dolgok természeténél fogva 
kiszámíthatatlan. Ahogyan arra a 
nemrégiben bekövetkezett Covid19-válság 
rámutatott, a megfelelő reagálás érdekében 
igényelt pénzügyi források nagy évenkénti 
ingadozásokat mutatnak, ugyanakkor 
azonnal rendelkezésre kell állniuk. A 
kiszámíthatóság elve és az új igényekre 
való gyors reagálás iránti igény közötti 
egyensúly megteremtése ezért szükségessé 
teszi a programok pénzügyi 
végrehajtásának kiigazítását. Ebből 
következően – a költségvetési rendelet 12. 
cikke (4) bekezdésének alkalmazásán 
túlmenően – helyénvaló lehetővé tenni a 
fel nem használt előirányzatok átvitelét a 
következő évre a megelőzési, készültségi 
és reagálási intézkedések céljára.

Or. en
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Módosítás 45
Erik Bergkvist

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 4. cikk a következő ponttal 
egészül ki:
4a. (új) „uniós katasztrófavédelmi 
rezilienciacélok”: megelőzési és 
felkészültségi intézkedéseket meghatározó 
célkitűzések, amelyek célja az Unió és 
tagállamai kapacitásának biztosítása, 
valamint a nemzetközi piac megfelelő 
működésének biztosítása határokon 
átnyúló negatív hatásokkal járó 
katasztrófa vagy válság esetére;

Or. en

Módosítás 46
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
1313/2013/EU határozat
6 cikk – 5 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a megelőzési és a 
felkészültségi intézkedések támogatása 
érdekében uniós katasztrófavédelmi 
rezilienciacélokat határoz meg. A 
katasztrófavédelmi rezilienciacéloknak 
olyan közös alapot kell képezniük, amely a 
nagy hatású katasztrófák tovagyűrűző 
hatásaival szemben is garantálja a kritikus 
társadalmi funkciók fenntartását, és 
biztosítja a belső piac működését. A 
céloknak előretekintő, az 
éghajlatváltozásnak a 

(5) A Bizottság a megelőzési és a 
felkészültségi intézkedések támogatása 
érdekében uniós katasztrófavédelmi 
rezilienciacélokat határoz meg. A 
katasztrófavédelmi rezilienciacéloknak 
olyan közös alapot kell képezniük, amely a 
nagy hatású katasztrófák tovagyűrűző 
hatásaival szemben is garantálja a kritikus 
társadalmi funkciók fenntartását, és 
biztosítja a belső piac működését. A 
céloknak előretekintő, az 
éghajlatváltozásnak a 
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katasztrófakockázatra gyakorolt hatásait is 
figyelembe vevő forgatókönyveken, 
korábbi katasztrófahelyzetek adatain és 
több ágazatra kiterjedő hatásvizsgálatokon 
kell alapulniuk, és különös figyelmet kell 
fordítaniuk a kiszolgáltatott helyzetű 
emberekre.

katasztrófakockázatra gyakorolt hatásait is 
figyelembe vevő forgatókönyveken, 
korábbi katasztrófahelyzetek adatain és 
több ágazatra kiterjedő hatásvizsgálatokon 
kell alapulniuk, és különös figyelmet kell 
fordítaniuk a kiszolgáltatott helyzetű 
emberekre. A katasztrófavédelmi 
rezilienciacélok kidolgozása során a 
Bizottság külön figyelmet fordít a 
tagállamok régióit sújtó visszatérő 
katasztrófákra, és konkrét intézkedéseket 
– többek között az uniós források 
felhasználásával végrehajtandó 
intézkedéseket – javasol a nemzeti 
hatóságoknak a válságokkal szembeni 
ellenálló képesség megerősítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 47
Elisabetta Gualmini

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
1313/2013/EU határozat
6 cikk – 5 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a megelőzési és a 
felkészültségi intézkedések támogatása 
érdekében uniós katasztrófavédelmi 
rezilienciacélokat határoz meg. A 
katasztrófavédelmi rezilienciacéloknak 
olyan közös alapot kell képezniük, amely a 
nagy hatású katasztrófák tovagyűrűző 
hatásaival szemben is garantálja a kritikus 
társadalmi funkciók fenntartását, és 
biztosítja a belső piac működését. A 
céloknak előretekintő, az 
éghajlatváltozásnak a 
katasztrófakockázatra gyakorolt hatásait is 
figyelembe vevő forgatókönyveken, 
korábbi katasztrófahelyzetek adatain és 
több ágazatra kiterjedő hatásvizsgálatokon 
kell alapulniuk, és különös figyelmet kell 

(5) A Bizottság a megelőzési és a 
felkészültségi intézkedések támogatása 
érdekében uniós katasztrófavédelmi 
rezilienciacélokat határoz meg. A 
katasztrófavédelmi rezilienciacéloknak 
olyan közös alapot kell képezniük, amely a 
nagy hatású katasztrófák tovagyűrűző 
hatásaival szemben is garantálja a kritikus 
társadalmi funkciók fenntartását, és 
biztosítja a belső piac működését. A 
céloknak előretekintő, az 
éghajlatváltozásnak a 
katasztrófakockázatra gyakorolt hatásait is 
figyelembe vevő forgatókönyveken, 
korábbi katasztrófahelyzetek adatain, több 
ágazatra kiterjedő hatásvizsgálatokon és az 
érintett régióra gyakorolt, hosszú távú 
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fordítaniuk a kiszolgáltatott helyzetű 
emberekre.

társadalmi hatás elemzésén kell 
alapulniuk, és különös figyelmet kell 
fordítaniuk a kiszolgáltatott helyzetű 
emberekre.

Or. it

Módosítás 48
Silvia Modig

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
1313/2013/EU határozat
6 cikk – 5 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a megelőzési és a 
felkészültségi intézkedések támogatása 
érdekében uniós katasztrófavédelmi 
rezilienciacélokat határoz meg. A 
katasztrófavédelmi rezilienciacéloknak 
olyan közös alapot kell képezniük, amely a 
nagy hatású katasztrófák tovagyűrűző 
hatásaival szemben is garantálja a kritikus 
társadalmi funkciók fenntartását, és 
biztosítja a belső piac működését. A 
céloknak előretekintő, az 
éghajlatváltozásnak a 
katasztrófakockázatra gyakorolt hatásait is 
figyelembe vevő forgatókönyveken, 
korábbi katasztrófahelyzetek adatain és 
több ágazatra kiterjedő hatásvizsgálatokon 
kell alapulniuk, és különös figyelmet kell 
fordítaniuk a kiszolgáltatott helyzetű 
emberekre.

(5) A Bizottság a megelőzési és a 
felkészültségi intézkedések támogatása 
érdekében uniós katasztrófavédelmi 
rezilienciacélokat határoz meg. A 
katasztrófavédelmi rezilienciacéloknak 
olyan közös alapot kell képezniük, amely a 
nagy hatású katasztrófák tovagyűrűző 
hatásaival szemben is garantálja a kritikus 
társadalmi funkciók fenntartását, és 
biztosítja a belső piac működését. A 
céloknak előretekintő, az 
éghajlatváltozásnak és a biológiai 
sokféleség csökkenésének a 
katasztrófakockázatra gyakorolt hatásait is 
figyelembe vevő forgatókönyveken, 
korábbi katasztrófahelyzetek adatain és 
több ágazatra kiterjedő hatásvizsgálatokon 
kell alapulniuk, és különös figyelmet kell 
fordítaniuk a kiszolgáltatott helyzetű 
emberekre.

Or. fi

Módosítás 49
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tevékenysége keretében az ERCC az Unió 
szintjén valós időben koordinálja, nyomon 
követi és támogatja a veszélyhelyzetekre 
való reagálást. Az ERCC szoros 
együttműködést folytat a nemzeti 
válságkezelő rendszerekkel, a polgári 
védelmi hatóságokkal és az Unió érintett 
szerveivel.

Tevékenysége keretében az ERCC az Unió 
szintjén valós időben koordinálja, nyomon 
követi és támogatja a veszélyhelyzetekre 
való reagálást. Az ERCC szoros 
együttműködést folytat a nemzeti 
válságkezelő rendszerekkel, a polgári 
védelmi hatóságokkal, közösségi szintű 
önkéntes csoportokkal és az Unió érintett 
szerveivel.

Or. en

Módosítás 50
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
1313/2013/EU határozat
8 cikk – c pont – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– technikai képzési támogatás 
nyújtása a helyi közösségek számára a 
válságra való első független reagálási 
képességük növeléséhez;

Or. en

Módosítás 51
Stanislav Polčák

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
1313/2013/EU határozat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) A Bizottság és a tagállamok 
együttműködnek egymással annak 
érdekében, hogy – mind a természeti, mind 
pedig az ember okozta, várhatóan 
határokon átívelő hatású katasztrófák 
tekintetében, az éghajlatváltozás hatásait is 
ideértve – javítsák a több ágazatra kiterjedő 
rezilienciatervezést. A 
rezilienciatervezésnek figyelembe kell 
vennie a 6. cikk (5) bekezdése szerinti 
uniós katasztrófavédelmi 
rezilienciacélokat, és ki kell terjednie a 6. 
cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti 
kockázatértékeléseken és a kockázatoknak 
az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti áttekintésén alapuló 
katasztrófamegelőzési és 
katasztrófareagálási forgatókönyvek uniós 
szintű készítésére, a 6. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti 
katasztrófakockázat-kezelési tervezésre, a 
6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti 
katasztrófák miatti veszteségekre, az 
eszközök feltérképezésére, valamint a 
reagálási képességek telepítésével 
kapcsolatos tervek kidolgozására.

(1) A Bizottság és a tagállamok 
együttműködnek egymással annak 
érdekében, hogy – mind a természeti, mind 
pedig az ember okozta, adott esetben a 
határokon átívelő hatású katasztrófák 
tekintetében, az éghajlatváltozás hatásait is 
ideértve – javítsák a több ágazatra kiterjedő 
rezilienciatervezést. A 
rezilienciatervezésnek figyelembe kell 
vennie a 6. cikk (5) bekezdése szerinti 
uniós katasztrófavédelmi 
rezilienciacélokat, és ki kell terjednie a 6. 
cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti 
kockázatértékeléseken és a kockázatoknak 
az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti áttekintésén alapuló 
katasztrófamegelőzési és 
katasztrófareagálási forgatókönyvek uniós 
szintű készítésére, a 6. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti 
katasztrófakockázat-kezelési tervezésre, a 
6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti 
katasztrófák miatti veszteségekre, az 
eszközök feltérképezésére, valamint a 
reagálási képességek telepítésével 
kapcsolatos tervek kidolgozására.

Or. cs

Módosítás 52
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont
1313/2013/EU határozat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 33. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással elfogadott végrehajtási jogi 
aktusok útján a 6. cikk (5) bekezdése 
szerinti rezilienciacélok és a 10. cikk (1) 
bekezdése szerinti forgatókönyv-készítés 
alapján meghatározza azokat a 

(2) A Bizottság a 33. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással elfogadott végrehajtási jogi 
aktusok útján a 6. cikk (5) bekezdése 
szerinti rezilienciacélok és a 10. cikk (1) 
bekezdése szerinti forgatókönyv-készítés 
alapján meghatározza azokat a 
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képességeket, amelyeknek a rescEU-t 
alkotniuk kell, figyelembe véve – 
különösen a légi erdőtűzoltásra, a vegyi, a 
biológiai, a radiológiai és a nukleáris 
incidensekre, valamint a sürgősségi orvosi 
ellátásra kiterjedően – a már azonosított és 
az újonnan felmerülő kockázatokat, 
valamint az uniós szintű képességek és 
hiányosságok összességét.

képességeket, amelyeknek a rescEU-t 
alkotniuk kell, figyelembe véve – 
különösen a légi erdőtűzoltásra, a 
szeizmikus, a vegyi, a biológiai, a 
radiológiai és a nukleáris incidensekre, 
valamint a sürgősségi orvosi ellátásra 
kiterjedően – a már azonosított és az 
újonnan felmerülő kockázatokat, valamint 
az uniós szintű képességek és 
hiányosságok összességét. A Bizottság 
rendszeresen frissíti és közvetlenül a többi 
uniós intézmény rendelkezésére bocsátja a 
rescEU-képességek számára és 
osztályozására vonatkozó információkat.

Or. en

Módosítás 53
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont
1313/2013/EU határozat
12 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rescEU-képességek számára azoknak a 
tagállamoknak kell otthont adniuk, 
amelyek az adott képességeket beszerzik, 
bérlik, lízingelik vagy szerződéses úton 
másként megszerzik. Az Unió 
rezilienciájának növelése érdekében a 
Bizottság által beszerzett, bérelt, lízingelt 
vagy szerződéses úton másként 
megszerzett rescEU-képességeket az Unión 
belül előzetesen stratégiailag pozicionálni 
kell. A Bizottság által beszerzett, bérelt, 
lízingelt vagy szerződéses úton másként 
megszerzett rescEU-képességek a 
tagállamokkal folytatott konzultációk 
nyomán az érintett nemzetközi szervezetek 
által fenntartott megbízható hálózatok 
segítségével harmadik országokban is 
elhelyezhetők.

A rescEU-képességek számára azoknak a 
tagállamoknak kell otthont adniuk, 
amelyek az adott képességeket beszerzik, 
bérlik, lízingelik vagy szerződéses úton 
másként megszerzik. Az Unió 
rezilienciájának növelése érdekében a 
Bizottság által beszerzett, bérelt, lízingelt 
vagy szerződéses úton másként 
megszerzett rescEU-képességeket az Unión 
belül előzetesen stratégiailag pozicionálni 
kell. A Bizottság és az Európai Parlament 
által beszerzett, bérelt, lízingelt vagy 
szerződéses úton másként megszerzett 
rescEU-képességek a tagállamokkal 
folytatott konzultációk nyomán az érintett 
nemzetközi szervezetek által fenntartott 
megbízható hálózatok segítségével 
harmadik országokban is elhelyezhetők.

Or. en
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Módosítás 54
Elisabetta Gualmini

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont
1313/2013/EU határozat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészségügyi vészhelyzeteket célzó 
képességekkel – például a stratégiai 
készletfelhalmozással és a sürgősségi 
orvosi csoportokkal – kapcsolatban a 
Bizottság biztosítja a más vonatkozó uniós 
programokkal, különösen az „EU az 
egészségügyért” programmal való 
szinergiák összehangolását és 
végrehajtását azzal a céllal, hogy 
következetes választ adjon és elkerülje a 
tevékenységek megkettőzését, ezáltal 
potenciálisan pénzügyi megtakarításokat 
eredményezve.

Or. en

Módosítás 55
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont
1313/2013/EU határozat
12 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rescEU-képességek az Unión kívül e 
cikk (6)–(9) bekezdésével összhangban 
telepíthetők.

A rescEU-képességek az Unión kívül e 
cikk (6)–(9) bekezdésével összhangban 
telepíthetők. Konkrét rendelkezéseket kell 
hozni az elszámoltathatóság és a rescEU-
képességek harmadik országokban való 
helyes felhasználásának biztosítása 
érdekében, beleértve az ellenőrzést végző 
uniós tisztviselők hozzáférésének 
lehetőségét is. E határozat 20a. cikkének 
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(1) és (2) bekezdésével összhangban 
biztosítani kell az uniós mechanizmus 
láthatóságát harmadik országokban.

Or. en

Módosítás 56
Elisabetta Gualmini

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont
1313/2013/EU határozat
12 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rescEU-képességek az Unión kívül e 
cikk (6)–(9) bekezdésével összhangban 
telepíthetők.

A rescEU-képességek – kizárólag 
stratégiai okból és indokolt esetben – az 
Unión kívül e cikk (6)–(9) bekezdésével 
összhangban telepíthetők.

Or. en

Módosítás 57
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – d pont
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 5 és 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Az (5) és a (6) bekezdést el kell 
hagyni.

d) Az (5) és a (6) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:
Az uniós mechanizmus végrehajtására 
elkülönített pénzügyi keretösszeg 
felosztása során alkalmazandó 
százalékarányokat és alapelveket 
hatásvizsgálat és az érintett érdekelt 
felekkel folytatott konzultáció után kell 
felosztani.

Or. en
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Módosítás 58
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
1313/2013/EU határozat
20 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e határozat alapján nyújtott támogatás 
vagy finanszírozás számára megfelelő 
láthatóságot kell biztosítani. A tagállamok 
biztosítják különösen, hogy az uniós 
mechanizmus keretében finanszírozott 
műveletekkel kapcsolatos nyilvános 
kommunikáció:

Az e határozat alapján nyújtott támogatás 
vagy finanszírozás számára megfelelő 
láthatóságot kell biztosítani a Bizottság 
által a konkrét beavatkozásokra kiadott 
egyedi iránymutatásokkal összhangban. A 
tagállamok biztosítják különösen, hogy az 
uniós mechanizmus keretében 
finanszírozott műveletekkel kapcsolatos 
nyilvános kommunikáció:

Or. en

Módosítás 59
Elisabetta Gualmini

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
1313/2013/EU határozat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az uniós pénzügyi 
támogatást a költségvetési rendelettel 
összhangban közvetett irányításban vagy a 
költségvetési rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
szervek részvételével közvetett 
irányításban nyújtja.

(2) A Bizottság az uniós pénzügyi 
támogatást a költségvetési rendelettel 
összhangban közvetett irányításban nyújtja, 
és az elkülönített költségvetés 
végrehajtásáért és megvalósításáért felelős 
uniós ügynökséget hoz létre. A Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy a 30. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el e 
határozat kiegészítése céljából, 
meghatározva az uniós ügynökség által 
ellátott fellépéseket és tevékenységeket.
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Or. en

Módosítás 60
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
1313/2013/EU határozat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A költségvetési rendelet 12. cikke 
(4) bekezdésének alkalmazásán túlmenően 
azok a kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatok, amelyek nem kerültek 
felhasználásra annak a pénzügyi évnek a 
végéig, amelyre vonatkozóan az éves 
költségvetés előirányozta őket, 
automatikusan átvihetők a következő 
pénzügyi évre, és terhükre a következő év 
december 31-éig kötelezettségek 
vállalhatók és kifizetések teljesíthetők. Az 
átvitt előirányzatok kizárólag reagálási 
intézkedésekre használhatók fel. A 
következő pénzügyi évben először az átvitt 
előirányzatokat kell felhasználni.

(5) A költségvetési rendelet 12. cikke 
(4) bekezdésének alkalmazásán túlmenően 
azok a kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatok, amelyek nem kerültek 
felhasználásra annak a pénzügyi évnek a 
végéig, amelyre vonatkozóan az éves 
költségvetés előirányozta őket, 
automatikusan átvihetők a következő 
pénzügyi évre, és terhükre a következő év 
december 31-éig kötelezettségek 
vállalhatók és kifizetések teljesíthetők. Az 
átvitt előirányzatok megelőzési, 
felkészülési és reagálási intézkedésekre 
használhatók fel. A következő pénzügyi 
évben először az átvitt előirányzatokat kell 
felhasználni.

Or. en


