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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli az uniós polgári védelmi mechanizmus jelenlegi szabályainak célirányos 
felülvizsgálatára irányuló javaslatot, amelynek célja annak biztosítása, hogy az Unió és a 
tagállamok jobban felkészüljenek a jövőbeli válságokra. Az előadó emlékeztet arra, hogy a 
polgári védelmi mechanizmus a szolidaritás uniós alapértékének egyik legkézzelfoghatóbb 
megnyilvánulása. A jelenlegi Covid19-válság azonban egyértelműen felfedte a jelenlegi 
rendszer korlátait, mivel a mechanizmus nem tudott teljes mértékben reagálni a tagállamoktól, 
a részt vevő államoktól és a harmadik országoktól érkező, segítségnyújtás iránti kérelmek 
többségére. Ezért az előadónak meggyőződése, hogy uniós szinten jobban fel kell készülnünk 
a határokon átnyúló jellegű kockázatokra és a súlyos katasztrófákra, amelyek egyszerre több 
tagállamot is érinthetnek, és jelentős zavar okozására képesek.

Az előadó határozottan úgy véli, hogy ambiciózus pénzügyi keretre van szükség a közelmúltban 
megreformált uniós polgári védelmi mechanizmus ambíciószintjének való megfelelés és 
különösen a „rescEU” – azaz az uniós szintű parancsnoklással és ellenőrzéssel rendelkező 
reagálási képességek célzott tartaléka – felállítása érdekében. Üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a 2021–2027-es időszakra 1 268 282 000 EUR összeget bocsássanak 
rendelkezésre az 5. fejezetből (Ellenálló képesség, biztonság és védelem), és (folyó árakon) 
2 187 620 000 EUR összeget egy új uniós gazdaságélénkítési eszközből, amelyet az új 
sajátforrás-határozatban biztosított felhatalmazás révén külső címzett bevételként 
mozgósítanak. A javaslat 134 további alkalmazott felvételét is magában foglalja, akik közül 30 
e határozat hatálya alá tartozik.

Az előadó úgy véli, hogy a javasolt keretösszeg majdnem megháromszorozná a 2018. májusi 
eredeti javaslatot, és hogy a személyzet létszáma arányban állna e célirányos felülvizsgálat 
céljával és hatókörével. Abból indul ki, hogy tekintettel arra, hogy a jelenlegi mechanizmus 
nem reagált a tagállamok segítségnyújtási igényeire, valamint arra, hogy a Covid19-válság 
során további finanszírozást mozgósítottak az orvosi készletek felhalmozására és a repatriálásra 
szolgáló légi járatokra, még a Tanács számára is egyértelművé vált, hogy az uniós polgári 
védelmi mechanizmus finanszírozásának csökkentése a következő többéves pénzügyi keretben 
nem reális forgatókönyv. Azt is meg kell jegyezni, hogy az erőforrások optimális egyesítése és 
a méretgazdaságosság uniós szintű intelligens beruházások révén történő elérése jelentős 
megtakarításokat fog eredményezni a tagállamok nemzeti költségvetései számára.

Az előadó üdvözli a költségvetés egyszerűsítésére és a nagyobb költségvetési rugalmasságra 
irányuló számos javaslatot, például a közvetett irányítás bevezetését és a reagálási intézkedések 
fel nem használt előirányzatainak automatikus átvitelét az N+ 1. évre. Ugyanakkor nem ért 
egyet azzal, hogy az I. mellékletben töröljék a kiadások pillérek szerinti bontását, mivel fontos, 
hogy a társjogalkotók nyomon kövessék a megelőzésre, felkészültségre és reagálásra fordított 
kiadások relatív megoszlását. A kellő rugalmasságot a melléklet felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus révén történő módosításának lehetősége biztosítja.
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Az előadó üdvözli annak lehetőségét, hogy Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központ 
(ERCC) és a tagállamok kihasználják az olyan uniós világűr-infrastruktúrák mint a 
Kopernikusz, a Galileo, a világűr-megfigyelési rendszer és a Govsatcom szolgáltatásait, 
amelyek fontos uniós szintű eszközei lehetnek a külső és a belső veszélyhelyzetekre való 
reagálásnak. A különböző eszközök közötti szinergiákat teljes mértékben ki kell aknázni, és a 
tagállamokat aktívan ösztönözni kell e szolgáltatás igénybevételére. 

Az előadó hangsúlyozni kívánja a megfelelő földrajzi lefedettség biztosításának fontosságát a 
rescEU kapacitásainak az Unión belüli logisztikai központokban történő előzetes pozicionálása 
során annak érdekében, hogy valamennyi tagállam egyformán hatékonyan és gyorsan 
részesülhessen ezen eszközök használatából.

Az előadó hangsúlyozza, hogy fontos ellenőrizni a mechanizmus keretében beszerzett orvosi 
eszközök és felszerelések minőségét. A Covid19-válság egyértelműen bebizonyította ennek 
szükségességét, különösen az Unión kívüli gyártóktól érkező beszerzések esetében. 

Az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy megfelelően védeni kell az Unió pénzügyi érdekeit, 
különös tekintettel a közvetett irányítás tervezett alkalmazására.  Hangsúlyozni kívánja, hogy 
az Európai Ügyészségnek fontos szerepet kell játszania e tekintetben.

Végezetül az előadó üdvözli a 20a. cikkben szereplő, az uniós polgári védelmi mechanizmuson 
keresztül nyújtott uniós támogatás láthatóságára vonatkozó megerősített rendelkezéseket, és 
hangsúlyozni kívánja, hogy a tagállamoknak proaktív nyilvános kommunikációt kell 
folytatniuk az uniós mechanizmus keretében finanszírozott műveletekről.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

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 növelése és a 
költségvetés optimális végrehajtása 
érdekében e határozatnak rendelkeznie 
kell arról, hogy – kizárólag amennyiben 
azt az érintett fellépés jellege és tartalma 
indokolja – a költségvetés 
végrehajtásának egyik módszere a 
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közvetett irányítás legyen.

Or. en

Indokolás

Lehetőség szerint előnyben kell részesíteni a Bizottság – többek között az uniós küldöttségek – 
általi közvetlen irányítást. Közvetett irányítást csak akkor szabad alkalmazni, ha 
egyértelműen bizonyítható, hogy ez a szóban forgó intézkedéstípus esetében a hatékonyabb és 
eredményesebb végrehajtási mód.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az (EU, Euratom) 2018/1046 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 
(a továbbiakban: költségvetési rendelet) 
155. cikkével összhangban az említett 
rendelet 62. cikke (1) bekezdésének c) 
pontjában és az e határozat 25. cikkének 
(2) bekezdésében felsorolt szervezeteknek 
évente teljesíteniük kell beszámolási 
kötelezettségüket. Az e szervezetekre 
vonatkozó beszámolási követelményeket a 
költségvetési rendelet 130. cikkének (3) 
bekezdésében említett ellenőrzési 
megállapodás határozza meg.
____________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU, Euratom) 2018/1046 rendelete 
(2018. július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o).
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Or. en

Indokolás

Mivel a közvetett irányítás az uniós polgári védelmi mechanizmus új végrehajtási módja, 
fontos emlékeztetni a közvetett irányítás keretében működő szervezeteknek a költségvetési 
rendelet 155. cikkében rögzített beszámolási kötelezettségeire.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az 1313/2013/EU határozat I. 
melléklete nem kellően rugalmas ahhoz, 
hogy az Unió megfelelően 
hozzáigazíthassa a forrásokat a 
megelőzés, a felkészültség és a reagálás 
finanszírozási igényeihez, ezért ezt a 
mellékletet el kell hagyni. A 
katasztrófakockázat-kezelési ciklus 
különböző szakaszaihoz rendelendő 
források szintjét előre meg kell határozni. 
A nem kellő rugalmasság akadályozza az 
Uniót abban, hogy képes legyen reagálni 
a katasztrófák kiszámíthatatlan jellegére.

törölve

Or. en

Indokolás

A társjogalkotóknak nyomon kell követniük a megelőzésre, felkészültségre és reagálásra 
fordított kiadások relatív megoszlását. A kellő rugalmasságot a melléklet felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus révén történő módosításának lehetősége biztosítja.

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A rescEU-képességeket a Bizottság vagy a 
tagállamok szerzik meg, bérlik, lízingelik 
és/vagy szerződéses úton másként 
megszerzik. A Bizottság készletezés és a 
tagállamok rendelkezésére bocsátása 
céljából az Unió pénzügyi szabályaival 
összhangban végrehajtott közbeszerzési 
eljárások segítségével beszerezhet, 
bérelhet, lízingelhet vagy szerződéses úton 
másként megszerezhet rescEU-
képességeket. Abban az esetben, ha a 
rescEU-képességeket a tagállamok szerzik 
meg, bérlik, lízingelik vagy szerződéses 
úton másként megszerzik, a Bizottság a 
tagállamoknak pályázati felhívás nélkül 
közvetlen támogatásokat ítélhet oda.

A rescEU-képességeket a Bizottság vagy a 
tagállamok szerzik meg, bérlik, lízingelik 
és/vagy szerződéses úton másként 
megszerzik. A Bizottság magas minőségű 
készletek raktározása és rendelkezésre 
bocsátása vagy a tagállamoknak nyújtott 
szolgáltatások céljából az Unió pénzügyi 
szabályaival összhangban végrehajtott 
közbeszerzési eljárások segítségével 
beszerezhet, bérelhet, lízingelhet vagy 
szerződéses úton másként megszerezhet 
rescEU-képességeket. Abban az esetben, 
ha a rescEU-képességeket a tagállamok 
szerzik meg, bérlik, lízingelik vagy 
szerződéses úton másként megszerzik, a 
Bizottság a tagállamoknak pályázati 
felhívás nélkül közvetlen támogatásokat 
ítélhet oda.

Or. en

Indokolás

A Covid19-válság egyértelműen bizonyította, hogy fontos ellenőrizni a mechanizmus 
keretében beszerzett bármely orvosi eszköz és felszerelés minőségét, különösen ha a beszerzés 
az Unión kívülről történt.

Módosítás 5

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:
„(5) A Bizottság a 34. cikk (3) 
bekezdésében említett értékelés 
eredményének figyelembevételével 
felülvizsgálja az I. mellékletben szereplő 
felosztást. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy amennyiben a 
költségvetés végrehajtását befolyásoló, 
előre nem látható eseményekre vagy a 
rescEU-képességek alakulására tekintettel 
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szükséges, a 30. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. melléklet módosítására 
az I. mellékletben szereplő minden egyes 
számadatnak 10 százalékpontnál nagyobb 
kiigazítása érdekében.”
(6) Amennyiben a reagálási 
intézkedésekhez rendelkezésre álló 
költségvetési források szükséges 
felülvizsgálata rendkívül sürgős esetben 
azt megköveteli, akkor a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a 30. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
módosítása tekintetében annak érdekében, 
hogy a rendelkezésre álló költségvetési 
előirányzatok keretében és a 31. cikkben 
előírt eljárással összhangban 10 
százalékpontnál nagyobb mértékben 
kiigazítsa az I. mellékletben szereplő 
minden egyes számadatot.”

Or. en

Indokolás

A társjogalkotóknak nyomon kell követniük a megelőzésre, felkészültségre és reagálásra 
fordított kiadások relatív megoszlását. A kellő rugalmasságot a melléklet felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus révén történő módosításának lehetősége biztosítja.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – d c pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) A 19. cikk a következő (6a) 
bekezdéssel egészül ki:
(6a) Az évente rendelkezésre álló 
előirányzatokat az Európai Parlament és 
a Tanács engedélyezi a 2021 és 2027 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretet megállapító (EU, 



PA\1208138HU.docx 9/11 PE653.873v01-00

HU

Euratom) ..../... tanácsi rendelet és az 
Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között a költségvetési ügyekben 
való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
xxx/2020 intézményközi megállapodás 
rendelkezéseinek sérelme nélkül.

Or. en

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
1313/2013/EU határozat
19 a cikk (új) – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az [ERI] rendelet 2. cikkében 
meghatározott intézkedéseket e határozat 
alapján az említett rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése a) pontjának iv. alpontjában 
meghatározott összegek segítségével, az 
említett rendelet 4. cikkének (4) és (8) 
bekezdésében foglalt feltételekkel kell 
végrehajtani.

Az [ERI] rendelet 2. cikkében 
meghatározott intézkedéseket e határozat 
alapján az említett rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése a) pontjának iv. alpontjában 
említettek szerint folyó árakon 
2 187 620 000 EUR összeg segítségével, az 
említett rendelet 4. cikkének (4) és (8) 
bekezdésében foglalt feltételekkel kell 
végrehajtani.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség és az átláthatóság érdekében célszerűbb az uniós polgári védelmi 
mechanizmus jogalapjában megemlíteni az uniós polgári védelmi mechanizmus számára a 
helyreállítási eszközön keresztül nyújtandó pontos összeget.

Módosítás 8

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



PE653.873v01-00 10/11 PA\1208138HU.docx

HU

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 az (EU, Euratom) 2018/1046 
rendelettel összhangban közvetlen 
irányítással vagy az ugyanezen rendelet 
62. cikke (1) bekezdésének c) pontjában 
említett szervek közreműködésével 
közvetett irányítással hajtja végre. A 
pénzügyi támogatás végrehajtási 
módjának megválasztásakor a közvetlen 
irányításnak kell elsőbbséget biztosítani. 
Amennyiben azt az érintett tevékenység 
jellege és tartalma indokolja, a Bizottság 
közvetett irányítást is alkalmazhat. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
a 30. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e határozat kiegészítése 
céljából, meghatározva az uniós 
mechanizmus keretében közvetett 
irányítással végrehajtható intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Lehetőség szerint előnyben kell részesíteni a Bizottság – többek között az uniós küldöttségek – 
általi közvetlen irányítást. Közvetett irányítást csak akkor szabad alkalmazni, ha 
egyértelműen bizonyítható, hogy ez a szóban forgó intézkedéstípus esetében a hatékonyabb és 
eredményesebb végrehajtási mód.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 6. cikk (5) bekezdésében és a 21. 
cikk (3) bekezdésének második 
albekezdésében a Bizottság számára adott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazás a 
2027. december 31-ig tartó időszakra szól.

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (5) 
bekezdésében, a 19. cikk (5) és (6) 
bekezdésében, a 21. cikk (3) bekezdésének 
második albekezdésében és a 25. cikk (2) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
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vonatkozó felhatalmazása a 2027. 
december 31-ig tartó időszakra szól.

Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont
1313/2013/EU határozat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. Az I. mellékletet el kell hagyni. törölve

Or. en

Indokolás

A társjogalkotóknak nyomon kell követniük a megelőzésre, felkészültségre és reagálásra 
fordított kiadások relatív megoszlását. A kellő rugalmasságot a melléklet felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus révén történő módosításának lehetősége biztosítja.


