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RÖVID INDOKOLÁS 

Európa és a világ egyre több katasztrófával néz szembe, amelyek jelentős emberi veszteséggel 

és anyagi költségekkel járnak. Az időjárással kapcsolatos katasztrófák – különösen az árvizek 

és az erdőtüzek – gyakorisága és intenzitása szintén növekszik az éghajlatváltozás 

következtében. Az európai uniós polgári védelmi mechanizmus (EUCPM)1 célja, hogy 

támogassa és kiegészítse a tagállami fellépéseket és megkönnyítse azok összehangolását a 

katasztrófák megelőzése, az azokra való felkészültség, illetve reagálás javítása érdekében. Az 

EUCPM aktiválható az Unión belüli és kívüli katasztrófák esetén is (ez utóbbi a mechanizmus 

teljes felhasználásának több mint felét teszi ki). Az Unión kívüli katasztrófákra való reagálás 

során az EUCPM gyakran az EU humanitárius segítségnyújtásával párhuzamosan kerül 

aktiválásra. 

A Bizottság e határozat2 módosítására irányuló javaslatának – amelyet jelenleg vizsgál az 

Európai Parlament és a Tanács – célja: 1) az EU és a tagállamok katasztrófákra való reagálási 

képességének megerősítése egy célzott uniós szintű eszköztartalék létrehozásával (rescEU), 

amely a Bizottság határozata nyomán kerül majd felhasználásra, valamint a tagállamok 

európai polgári védelmi alaphoz való hozzájárulásának hatékonyabbá tétele; 2) nagyobb 

hangsúly helyezése a megelőzésre irányuló intézkedésekre és az egyéb uniós szakpolitikákkal 

való összhangra; a mechanizmus műveleteivel kapcsolatos egyszerűbb és hatékony 

adminisztratív eljárás előmozdítása. 

Ebben a DEVE bizottság által az ENVI bizottságnak készített véleményben az előadó 

támogatja az EU és a tagállamok katasztrófákra való reagálási képességének megerősítését, 

miközben hangsúlyozza, hogy a szubszidiaritás elvét teljes mértékben tiszteletben kell tartani. 

Ezzel összefüggésben az előadó számos változtatást kíván bevezetni a bizottsági javaslatban 

és a jelenlegi határozatban, többek között a közelmúltbeli értékelések megállapításaira 

alapozva3.  

A legfontosabb változtatások célkitűzései a következők: 

 Az EUCPM nemzetközi együttműködési dimenziójának megerősítése, többek között a 

képzési kapacitások bővítése és a tudásmegosztás révén. Ennek továbbá támogatni kell 

a nemzetközi katasztrófakockázat-csökkentési kötelezettségvállalásokat (nevezetesen 

a 2015–2030 közötti időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési keretet). 

 A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzusnak megfelelően 

hangsúlyozza, hogy egyértelműen meg kell határozni az EUCPM műveleteinek 

hatókörét az ember okozta vagy összetett vészhelyzetekben. hangsúlyozza, hogy 

ezeket a tevékenységeket – és finanszírozási eszközeiket – továbbra is teljes 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1313/2013/EU határozata 

az uniós polgári védelmi mechanizmusról 
2 Javaslat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi határozatra, 2017/0309 (COD) 
3 „Az uniós polgári védelmi mechanizmus időközi értékelése, 2014–2016-os időszak”, zárójelentés, 2017. 

augusztus 

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós polgári védelmi mechanizmus 2014–

2016 közötti időszakra szóló időközi értékeléséről, {SWD(2017) 287 final} 

Az Európai Számvevőszék 33/2017 különjelentése, „Az Uniós polgári védelmi mechanizmus: az Unión kívül 

bekövetkezett katasztrófákra adott válaszok koordinálása nagyrészt eredményes volt.” 
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mértékben differenciálni kell, még az eszközök közötti szinergiák és kiegészítő jelleg 

megteremtésére irányuló szándék esetén is. 

 annak biztosítása, hogy az uniós szintű kapacitások (rescEU) kiegészítik és nem 

helyettesítik a nemzeti szintű polgári védelmi kapacitások fejlesztését, az európai 

polgári védelmi alap részét nem képező eszközök szállítási költségei 

társfinanszírozásának fenntartása révén. 

 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-

biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 

módosításokat: 

Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A képzés és a gyakorlatok 

hatékonyságának és eredményességének 

növelése, valamint a tagállamok nemzeti 

polgári védelmi hatóságai és szolgálatai 

közötti együttműködés fokozása érdekében 

létre kell hozni a meglévő struktúrákon 

alapuló uniós polgári védelmi 

tudáshálózatot. 

(9) A képzés és a gyakorlatok 

hatékonyságának és eredményességének 

növelése, valamint a tagállamok nemzeti 

polgári védelmi hatóságai és szolgálatai 

közötti együttműködés fokozása érdekében 

létre kell hozni a meglévő struktúrákon 

alapuló uniós polgári védelmi 

tudáshálózatot. E hálózatnak elő kell 

mozdítania és meg kell erősítenie a 

nemzetközi szervezetekkel és a harmadik 

országokkal fenntartott kapcsolatokat a 

katasztrófakockázatok csökkentésére 

irányuló együttműködés megerősítése 

érdekében, és hozzá kell járulnia a 2015–

2030 közötti időszakra szóló sendai 

katasztrófakockázat-csökkentési keret 

kötelezettségvállalásaihoz. 

 

Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 



 

AD\1151243HU.docx 5/13 PE618.133v02-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A meglévő finanszírozási eszközök 

felhasználásának maximalizálása és a – 

különösen az unión kívüli 

katasztrófareagáláskor – segítséget nyújtó 

tagállamok támogatása érdekében 

rendelkezni kell a 966/2012/EU, Euratom 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 129. 

cikkének (1) bekezdésétől14 való eltérésről 

abban az esetben, ha a finanszírozás az 

1313/2013/EU határozat 21., 22. és 23. 

cikke alapján történik. 

(12) A meglévő finanszírozási eszközök 

felhasználásának maximalizálása és a – 

különösen az unión kívüli 

katasztrófareagáláskor – segítséget nyújtó 

tagállamok támogatása érdekében 

rendelkezni kell a 966/2012/EU, Euratom 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 129. 

cikkének (1) bekezdésétől14 való eltérésről 

abban az esetben, ha a finanszírozás az 

1313/2013/EU határozat 21., 22. és 23. 

cikke alapján történik. Az eltérés ellenére a 

polgári védelmi tevékenységek és 

különösen a humanitárius segítségnyújtás 

finanszírozásának továbbra is 

egyértelműen el kell különülnie az uniós 

finanszírozási eszközök jövőbeli 

architektúráiban, és teljes mértékben 

összhangban kell lennie ezen architektúra 

eltérő célkitűzéseivel és jogi 

követelményeivel.  

__________________ __________________ 

14Az Európai Parlament és a Tanács 

966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. 

október 25.) az Unió általános 

költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 

szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom 

tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. 

o.). 

14Az Európai Parlament és a Tanács 

966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. 

október 25.) az Unió általános 

költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 

szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom 

tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. 

o.). 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Fontos annak biztosítása, hogy a 

tagállamok minden szükséges intézkedést 

meghozzanak annak érdekében, hogy 

hatékonyan megelőzzék a természeti és 

ember okozta katasztrófákat, és enyhítsék 

azok hatásait. A rendelkezéseknek meg 

(13) Fontos annak biztosítása, hogy a 

tagállamok minden szükséges intézkedést 

meghozzanak annak érdekében, hogy 

hatékonyan megelőzzék a természeti és 

ember okozta katasztrófákat, és enyhítsék 

azok hatásait. A rendelkezéseknek meg 
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kell erősíteniük az uniós mechanizmus 

keretébe tartozó megelőzési, felkészültségi 

és reagálási tevékenységek közötti 

kapcsolatokat. Biztosítani kell a 

koherenciát a megelőzésre és a 

katasztrófakockázat-kezelésre vonatkozó 

egyéb uniós jogszabályokkal, ideértve a 

határokon átnyúló megelőző 

intézkedéseket és az olyan veszélyekre, 

mint például a határokon át terjedő súlyos 

egészségügyi veszélyekre való reagálást15. 

Hasonlóképpen biztosítani kell az 

összhangot a nemzetközi 

kötelezettségvállalásokkal, mint például a 

2015–2030-as időszakra szóló sendai 

katasztrófakockázat-csökkentési kerettel, a 

Párizsi Megállapodással és a 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési menetrenddel.  

kell erősíteniük az uniós mechanizmus 

keretébe tartozó megelőzési, felkészültségi 

és reagálási tevékenységek közötti 

kapcsolatokat. Biztosítani kell a 

koherenciát a megelőzésre és a 

katasztrófakockázat-kezelésre vonatkozó 

egyéb uniós jogszabályokkal, ideértve a 

határokon átnyúló megelőző 

intézkedéseket és az olyan veszélyekre, 

mint például a határokon át terjedő súlyos 

egészségügyi veszélyekre való reagálást15. 

Továbbá biztosítani kell, hogy minden 

tevékenység összhangban legyen a 

nemzetközi kötelezettségvállalásokkal, 

például a 2015–2030-as időszakra szóló 

sendai katasztrófakockázat-csökkentési 

kerettel, a Párizsi Megállapodással és a 

2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrenddel, 

valamint aktívan hozzá kell járulniuk 

azok célkitűzéseinek eléréséhez.  

__________________ __________________ 

15Az Európai Parlament és a Tanács 

1082/2013/EU határozata (2013. október 

22.) a határokon átterjedő súlyos 

egészségügyi veszélyekről és a 

2119/98/EK határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.). 

15Az Európai Parlament és a Tanács 

1082/2013/EU határozata (2013. október 

22.) a határokon átterjedő súlyos 

egészségügyi veszélyekről és a 

2119/98/EK határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.). 

 

Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

1313/2013/EU határozat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 3a. A 5. cikk (2) bekezdésének helyébe 

a következő szöveg lép: 

2. Egy tagállam, harmadik ország, az 

ENSZ vagy annak ügynökségei kérésére a 

Bizottság szakértői csapatot küldhet ki a 

helyszínre a megelőzési intézkedésekre 

vonatkozó tanácsadás céljából. 

“2. A Bizottság továbbá egy tagállam, 

harmadik ország, az ENSZ vagy annak 

ügynökségei kérésére, vagy saját 

kezdeményezésére és a főbb érintettek 

beleegyezését követően szakértői csapatot 

küldhet ki a helyszínre a megelőzési 
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intézkedésekre vonatkozó tanácsadás 

céljából. 

Indokolás 

A jelenlegi határozat e módosítása arra törekszik, hogy a Bizottság aktívabb szerepet 

vállaljon a szakértői megelőző missziók – többek között a harmadik országokba történő – 

indításában, mivel ez növelheti azok láthatóságát és hozzáférhetőségét. Ezek a missziók – az 

időközi értékelésben kiemelteknek megfelelően – hozzájárulhatnak a polgári védelem terén 

folytatott nemzetközi együttműködés fokozásához és a sendai kerettel való összhang 

javításához 

 

Módosítás  5 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1313/2013/EU határozat 

12 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) földi erdőtűzoltás; 

 

Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1313/2013/EU határozat 

12 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az azonosított kockázatok és a 

többféle kockázatot figyelembe vevő 

megközelítés alapján a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 30. cikkel 

összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el az e cikk (2) 

bekezdésében azonosítottakon felüli 

reagálási képességek típusai 

meghatározására és ennek megfelelően a 

rescEU összetételének felülvizsgálatára. 

Biztosítani kell az összhangot más uniós 

szakpolitikákkal. 

(4) Az azonosított kockázatok, a 

többféle kockázatot figyelembe vevő 

megközelítés és a tagállamok polgári 

védelmi tapasztalatai alapján, valamint az 

érintett, válságok kialakulásának 

fokozottan kitett régiókkal folytatott 

konzultációt követően a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 30. cikkel 

összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el az e cikk (2) 

bekezdésében azonosítottakon felüli 

reagálási képességek típusai 

meghatározására és ennek megfelelően a 

rescEU összetételének felülvizsgálatára. 
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Biztosítani kell az összhangot más uniós 

szakpolitikákkal. 

 

Módosítás  7 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1313/2013/EU határozat 

12 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A rescEU kapacitások – az ERCC-n 

keresztül benyújtott segítségnyújtás iránti 

kérelem követően – igénybe vehetők az 

uniós mechanizmus keretében végzett 

reagálási műveletekre. A telepítésre 

vonatkozó határozatot a Bizottság hozza 

meg, megtartva a rescEU kapacitások 

feletti irányítást és ellenőrzést. 

(7) A rescEU kapacitások – az ERCC-n 

keresztül benyújtott segítségnyújtás iránti 

kérelem követően – igénybe vehetők az 

uniós mechanizmus keretében végzett 

reagálási műveletekre. A telepítésre 

vonatkozó határozatot a Bizottság hozza 

meg, megtartva a rescEU kapacitások 

telepítésére vonatkozó döntési jogkörét. 

 

Módosítás  8 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új) 

1313/2013/EU határozat 

13 cikk – 3 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 9a. A 13. cikk (3) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

(3) Egy tagállam, harmadik ország, az 

ENSZ vagy annak ügynökségei kérésére a 

Bizottság szakértői csapatot küldhet ki a 

helyszínre a felkészültségi intézkedésekre 

vonatkozó tanácsadás céljából. 

“(3) a Bizottság egy tagállam, harmadik 

ország, az ENSZ vagy annak ügynökségei, 

illetve saját kezdeményezésére és a főbb 

érintettek beleegyezését követően a 

Bizottság szakértői csapatot küldhet ki a 

helyszínre a felkészültségi intézkedésekre 

vonatkozó tanácsadás céljából. 

Indokolás 

A jelenlegi határozat e módosítása arra törekszik, hogy a Bizottság aktívabb szerepet 

vállaljon a szakértői felkészültségi missziók – többek között a harmadik országokba történő – 

indításában, mivel ez növelheti azok láthatóságát és hozzáférhetőségét. Ezek a missziók – az 

időközi értékelésben kiemelteknek megfelelően – hozzájárulhatnak a polgári védelem terén 
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folytatott nemzetközi együttműködés fokozásához és a sendai kerettel való összhang 

javításához 

 

Módosítás  9 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új) 

1313/2013/EU határozat 

13 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 9b. A 13. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(3a) A Bizottság bővíti a képzési 

kapacitásokat, valamint fokozza az 

ismeretek és tapasztalatok megosztását az 

Unió polgári védelmi tudáshálózata és a 

nemzetközi szervezetek és harmadik 

országok között, hogy hozzájáruljon a 

katasztrófakockázatok csökkentésével 

kapcsolatos – különösen a sendai 

keretben elfogadott – nemzetközi 

kötelezettségvállalások teljesítéséhez.” 

Indokolás 

E kiegészítő bekezdés célja az ismeretek és tapasztalatok megosztásának előmozdítása, 

beleértve a képzési kapacitások kiterjesztésének lehetőségét harmadik országokra (az időközi 

értékelésben említettek szerint), a jövőbeli reagálási műveletek javítása és a sendai kerettel 

való koherencia javítása érdekében. 

 

Módosítás  10 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új) 

1313/2013/EU határozat 

16 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 11a A 16. cikk (2) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

(2) Az e cikk szerinti beavatkozások 

akár önálló segítségnyújtási 

“(2) Az e cikk szerinti beavatkozások 

akár önálló segítségnyújtási 
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beavatkozásként, akár valamely 

nemzetközi szervezet által irányított 

beavatkozás részeként is végrehajthatók. 

Az uniós koordinációnak teljes egészében 

illeszkednie kell az Egyesült Nemzetek 

Humanitárius Ügyeket Koordináló 

Hivatala (OCHA) által végzett átfogó 

koordinációba, az OCHA vezető 

szerepének tiszteletben tartásával. 

beavatkozásként, akár valamely 

nemzetközi szervezet által irányított 

beavatkozás részeként is végrehajthatók. 

Az uniós koordinációnak teljes egészében 

illeszkednie kell az Egyesült Nemzetek 

Humanitárius Ügyeket Koordináló 

Hivatala (OCHA) által végzett átfogó 

koordinációba, az OCHA vezető 

szerepének tiszteletben tartásával. Ember 

okozta katasztrófák vagy összetett 

vészhelyzetek esetén a Bizottság 

egyértelműen meghatározza – a 

humanitárius szereplőkkel konzultálva – a 

beavatkozás hatókörét és a szélesebb körű 

humanitárius reagálásban részt vevő 

felekkel való kapcsolatát, biztosítva a 

humanitárius segítségnyújtással 

kapcsolatos európai konszenzussal való 

összhangot és a humanitárius elvek 

tiszteletben tartását.” 

Indokolás 

A polgári védelmi mechanizmus időközi értékelése azt állapította meg, hogy a reagálási 

műveletek változó világában a humanitárius beavatkozási műveletek során végrehajtott 

polgári védelmi beavatkozások homályos meghatározása befolyásolta a mechanizmus 

célkitűzéseinek elérését. A jelenlegi határozat e módosításának célja, hogy tisztázza az olyan 

ember okozta katasztrófák és összetett vészhelyzetek esetén végrehajtott polgári védelmi 

beavatkozások körét, amelyek esetében a humanitárius segítségnyújtási műveletek is folynak. 

 

Módosítás  11 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b pont 

1313/2013/EU határozat 

23 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az európai polgári védelmi 

eszköztár számára rendelkezésre nem 

bocsátott eszközök esetében a szállítási 

erőforrásokra biztosított uniós pénzügyi 

támogatás összege nem haladhatja meg a 

teljes elszámolható költség 55%-át. 

Ahhoz, hogy a tagállamok jogosultak 

legyenek ilyen finanszírozásra, létre kell 
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hozniuk a katasztrófákra való reagálásra 

rendelkezésre álló valamennyi polgári 

védelmi eszköz nyilvántartását, azokon 

túl, amelyeket az európai eszköztár céljára 

biztosítottak. 

 

Módosítás  12 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont 

1313/2013/EU határozat 

26 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Törekedni kell az Unió más olyan 

eszközeivel való szinergiák és kiegészítő 

jelleg megvalósítására, amelyek például a 

kohéziót, a vidékfejlesztést, a kutatást, az 

egészségügyet, valamint a migrációs és 

biztonságpolitikát támogatják. Harmadik 

országokban kialakult humanitárius 

válságok kapcsán történő fellépés eseténa 

Bizottság biztosítja az e határozat, valamint 

az 1257/96/EK rendelet keretében 

finanszírozott intézkedések kiegészítő 

jellegét és koherenciáját. 

(2) Törekedni kell az Unió más olyan 

eszközeivel való szinergiák és kiegészítő 

jelleg megvalósítására, amelyek például a 

kohéziót, a vidékfejlesztést, a kutatást, az 

egészségügyet, valamint a migrációs és 

biztonságpolitikát támogatják. Harmadik 

országokban kialakult humanitárius 

válságok kapcsán történő fellépés eseténa 

Bizottság biztosítja az e határozat, valamint 

az 1257/96/EK rendelet keretében 

finanszírozott intézkedések kiegészítő 

jellegét és koherenciáját, tiszteletben tartva 

az intézkedések és finanszírozásuk 

elkülönült és független jellegét, valamint 

biztosítva azok összhangját a 

humanitárius segítségnyújtással 

kapcsolatos európai konszenzussal. 

Indokolás 

A 26. cikk (1) bekezdésére tett bizottsági javaslat fényében, amely lehetővé teszi a polgári 

védelmi intézkedések különböző forrásokból történő finanszírozását, a javasolt módosítás a 

humanitárius és polgári védelmi műveletek és finanszírozásuk közötti egyértelmű 

különbségtételt kívánja biztosítani. 
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