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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat leírása

A javaslat a jelenlegi Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSF)1 létrehozásáról szóló 
rendeleten alapul, ami a javasolt új rendelet alkalmazásának pillanatától, azaz 2007. január 1-
jétől hatályát veszti. A tartalom főbb jellemzői és különbségei a következők:

- a földrajzi hatály változatlan (a tagállamokra és a csatlakozási tárgyalásokat folytató 
országokra korlátozódik);

- a tematikus hatályt kibővítették, így nem csak a természeti katasztrófák, hanem az ipari 
és technológiai katasztrófák, a közegészségügyi vészhelyzetek és a 
terrorcselekmények okozta nagyobb válsághelyzeteket is magába foglalja;

- az Alap továbbra is a „nagyobb” válsághelyzetekre korlátozódik.

E rendelet alkalmazásában egy katasztrófát akkor lehet nagyobbnak tekinteni, ha legalább egy 
támogatható országban olyan mértékű közvetlen kárt okoz, amelynek becsült értéke 
meghaladja az 1 millió eurót 2007-es árakon vagy az érintett állam bruttó nemzeti 
jövedelmének (GNI) 0,5 százalékát.

Ez a mennyiségi kritérium megváltozott a jelenlegi jogszabályhoz képest, amelynek 
meghatározása szerint egy nagyobb katasztrófa 3 millió euró feletti vagy a tagállam bruttó 
nemzeti jövedelmének (GNI) 0,6 százaléka feletti kárt okoz.

Költségvetési vonzatok

A javaslat összhangban marad a jelenlegi Szolidaritási Alappal: egy tagállam vagy egy 
tagjelölt ország kérelmét követően azonnali javításra és segítségre szolgáló pénzügyi 
támogatást biztosít.

A Bizottság javasolja, hogy az Alapot foglalják bele a 2007–2013-as pénzügyi keret 3., 
„Állampolgárság, szabadság, biztonság és jog” fejezetébe 

Három költségvetési tétel érintett a 3. fejezet alatt:

§ Az igazgatás számára: 13 01 04 04
§ A tagállamok számára: 13 06 01
§ A tagjelölt országok számára: 13 06 02

Az Alap számára előirányzott pénzügyi keret is megfelel a létező Szolidaritási Alap keretének 
évi 1 millió euróval (folyó árakon). A támogatás szükségesnek tartott mértékét valamennyi 
esetben költségvetési módosítás révén teremtik elő.

Az emberi erőforrások költségét és a járulékos költségek összességét éves szinten 216 000 
euróra becsülik.

  
1 2012/2002/EK tanácsi rendelet – HL L 311, 2002.11.14.
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Az előadó emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament 2005. június 8-i állásfoglalása a 
kibővített Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásairól és költségvetési eszközeiről1
fontosnak tartotta a Szolidaritási Alap jelenlegi rendszerének fenntartását, amennyiben a felső 
határértékeken túl, tartalékként finanszírozzák és maximális összegét csak szükség esetén 
mobilizálják. Ezen felül az állásfoglalás egyértelműen kéri, hogy a Szolidaritási Alapot 
tartalékként tegyék a rugalmassági eszköz részévé maximum 6,2 milliárd euróig 2004-es áron 
(7 milliárd a jelenlegi áron).

Emlékeztet továbbá a folyamat felgyorsításának szükségességére a 2005-ös jelentős 
késedelmeket követően.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás: 1
(1a) bekezdés (új)

(1a) rámutat arra, hogy a jogalkotási javaslatban 2006. utánra jelzett előirányzatok a 
következő többéves pénzügyi keretről szóló döntéstől függenek;

Módosítás: 2
(1b) bekezdés (új)

(1b) felhívja a Bizottságot, hogy a következő pénzügyi keret elfogadása után – adott 
esetben – nyújtson be a program pénzügyi referenciaösszegeinek kiigazítására 
vonatkozó javaslatot;

Indokolás

A pénzügyi referenciaösszegek nem határozhatóak meg véglegesen, amíg a pénzügyi tervet el 
nem fogadták. Ha elfogadták, a Bizottságnak be kellene nyújtania egy jogalkotási javaslatot a 
referenciaösszeg meghatározása érdekében a pénzügyi tervben meghatározott felső 
értékhatárnak megfelelően.

  
1 Elfogadott szövegek, P6-TA(2005)0224.
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A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 3
(1) preambulumbekezdés

(1) Súlyos katasztrófák és válsághelyzetek 
esetén a Bizottság szolidaritást vállal az 
érintett tagállamokkal és azok lakosságával:
pénzügyi támogatást nyújtva elősegíti a 
normális életkörülmények gyors 
helyreállítását az érintett területeken, illetve 
hozzájárul a terrorista merényletek 
áldozatainak juttatott pénzbeli kárpótláshoz.

(1) Súlyos katasztrófák és válsághelyzetek 
esetén a Bizottság szolidaritást vállal az 
érintett tagállamokkal és azok lakosságával:
azonnali, specifikus pénzügyi támogatást 
nyújtva elősegíti a normális életkörülmények 
gyors helyreállítását az érintett területeken, 
illetve hozzájárul a terrorista merényletek 
áldozatainak juttatott pénzbeli kárpótláshoz.

Indokolás

Céljai elérése érdekében az anyagi támogatásnak azonnal el kell jutnia a szükséget
szenvedőkhöz. Néhány korábbi példa azt mutatta, hogy a tagállamok kérelmének késedelmes 
feldolgozása veszélyezteti a Szolidaritási Alap eszméjét.

Módosítás: 4
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) A Szolidaritási Alap finanszírozásának 
a pénzügyi terv határértékeitől függetlenül
kell történnie, és a maximális összeget 
csupán szükség esetén lehet mozgósítani. A 
megfelelő finanszírozás biztosítása 
érdekében a Szolidaritási Alapnak,
legfeljebb 7 milliárd euróig, a rugalmassági 
tartalék részét kell képeznie .

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a kibővített Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásairól és költségvetési 
eszközeiről (2004/2209(INI)) szóló, 2005. június 8-i európai parlamenti állásfoglalásban 
foglalt, a Szolidaritási Alapról szóló ajánlásokat követi. Az összeget a jelenlegi árakon (7 

  
1 HL C xx, 2005.9.8., xxxx o.
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milliárd euró) határozták meg a 2004-es árak helyett..

Módosítás: 5
(6) preambulumbekezdés

(6) A súlyos katasztrófák, különösen a 
természeti eredetűek, gyakran több országot 
érintenek. Amennyiben súlyos katasztrófa 
sújt egy támogatásra jogosult államot, 
támogatásban kell részesíteni azt a 
támogatásra jogosult szomszédos országot 
is, melyet az adott katasztrófa szintén érint.

(6) A súlyos katasztrófák, különösen a 
természeti eredetűek, gyakran több országot 
érintenek.  Amennyiben súlyos katasztrófa 
sújt egy támogatásra jogosult államot, 
támogatásban lehet részesíteni azt a 
támogatásra jogosult szomszédos országot 
is, melyet az adott katasztrófa szintén érint.

Indokolás

Ugyanazt a terminológiát kell használni, amit a 3. cikkben.

Módosítás: 6
3. cikk (1) bekezdés

Ha egy támogatásra jogosult állam területén 
súlyos katasztrófa következik be, az állam 
kérésére a Bizottság az alapból pénzügyi 
támogatást ítélhet meg számára.

Ha egy támogatásra jogosult állam területén 
súlyos katasztrófa következik be, az állam 
kérésére a Bizottság az alapból pénzügyi 
támogatást javasolhat számára.

Ha a fenti albekezdésben említett államnak 
valamelyik, támogatásra ugyancsak jogosult 
szomszédját is sújtja ugyanaz a súlyos 
katasztrófa, a Bizottság a szomszédos állam 
kérésére azt is támogatásban részesítheti az 
alapból.

Ha a fenti albekezdésben említett államnak 
valamelyik, támogatásra ugyancsak jogosult 
szomszédját is sújtja ugyanaz a súlyos 
katasztrófa, a Bizottság a szomszédos állam 
kérésére annak részére is támogatást
javasolhat az alapból.

Indokolás

A Bizottság olyan összeget javasol, amelynek mobilizálásához szükség van a költségvetési 
hatóság engedélyére.

Módosítás: 7
5. cikk
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(1) Az erre jogosult állam támogatást 
kérelmezhet a Szolidaritási Alapból;
kérelmét a lehető legkorábban, de 
legfeljebb tíz héttel a katasztrófa által 
okozott első kár bekövetkeztét követően 
kell benyújtania a Bizottsághoz, s azon az 
alábbi kérdések vonatkozásában 
valamennyi rendelkezésére álló 
információt fel kell tüntetnie:

(1) Az erre jogosult állam támogatást 
kérelmezhet a Szolidaritási Alapból;
kérelmét a lehető legkorábban, de 
legfeljebb tíz héttel a katasztrófa által 
okozott első kár bekövetkeztét követően 
kell benyújtania a Bizottsághoz, s azon az 
alábbi kérdések vonatkozásában 
valamennyi rendelkezésére álló 
információt fel kell tüntetnie:

a) a katasztrófa által okozott kár, valamint 
annak az érintett lakosságra és gazdaságra 
gyakorolt hatása;
b) a 4. cikkben felsorolt kategóriákba 
tartozó, s az adott katasztrófa esetében 
szükséges műveletek becsült költségeinek 
eloszlása;

a) a katasztrófa által okozott kár, valamint 
annak az érintett lakosságra és gazdaságra 
gyakorolt hatása;
b) a 4. cikkben felsorolt kategóriákba 
tartozó, s az adott katasztrófa esetében 
szükséges műveletek becsült költségeinek 
eloszlása;

c) bármely más forrásból származó 
közösségi támogatás, mely segíthet a 
katasztrófa következményeinek 
felszámolásában;
d) bármely más forrásból származó 
nemzeti vagy nemzetközi támogatás –
beleértve a magán- és állami biztosításból 
befolyó kártérítést –, mely hozzájárulhat a 
károk felszámolásának költségeihez, 
különösen pedig a támogatható műveletek 
költségeihez.

c) bármely más forrásból származó 
közösségi támogatás, mely segíthet a 
katasztrófa következményeinek 
felszámolásában;
d) bármely más forrásból származó 
nemzeti vagy nemzetközi támogatás –
beleértve a magán- és állami biztosításból 
befolyó kártérítést –, mely hozzájárulhat a 
károk felszámolásának költségeihez, 
különösen pedig a támogatható műveletek 
költségeihez.

Az első albekezdés a) pontjában megadott 
információnak tartalmaznia kell a 
katasztrófa által okozott teljes közvetlen 
kár becsült összegét.

Az első albekezdés a) pontjában megadott 
információnak tartalmaznia kell a 
katasztrófa által okozott teljes közvetlen 
kár becsült összegét.

Abban az esetben, ha az érintett állam 
saját kezdeményezésre további 
információt is szolgáltat, azt a 
Bizottságnak a kérelem benyújtását 
követő egy hónapon belül meg kell 
kapnia.
A Bizottság is kérhet további információt 
az érintett államtól. Ezt az információt a 
kéréstől számított egy hónapon belül meg 
kell kapnia a Bizottságnak.

(2) A Bizottság az első bekezdésben 
említett, illetve minden további, általa kért 

(2) A Bizottság az első bekezdésben 
említett, illetve minden további, általa kért 
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vagy más módon megszerzett információ 
alapján elbírálja, teljesülnek-e a pénzügyi 
támogatás e rendeletben meghatározott 
feltételei.

vagy más módon megszerzett információ 
alapján elbírálja, teljesülnek-e a pénzügyi 
támogatás e rendeletben meghatározott 
feltételei.

Abban az esetben, ha az érintett állam 
saját kezdeményezésre az első 
albekezdésben előírtakon kívül további 
információt is szolgáltat, azt a
Bizottságnak a kérelem benyújtását 
követő két hónapon belül meg kell kapnia.
Ha azonban a Bizottság az első 
albekezdésben foglaltakkal 
összefüggésben az érintett államtól 
további információt kér, azt a kéréstől 
számított egy hónapon belül meg kell 
kapnia.

Ezt az értékelést a lehető leggyorsabban 
kell elvégezni, de legkésőbb két héttel az 
(1) bekezdésben említett információ 
beérkezését követően.

(Az 5. cikk (1) bekezdésének (2a) és (2b) albekezdései újak, de néhány elem a bizottsági 
szöveg (2) bekezdéséből került át (módosításokkal)).

Indokolás

A folyamat felgyorsítása a 2005-ös késedelmekkel kapcsolatos negatív tapasztalatok miatt 
szükséges.

Módosítás: 8
6. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés első albekezdése 
értelmében folyósított támogatási előleg 
összege az 5. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett becsült összköltség 5%-
ának felel meg, de nem haladhatja meg az 5 
millió eurót.

(2) Az (1) bekezdés első albekezdése 
értelmében folyósított támogatási előleg 
összege az 5. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett becsült összköltség
legfeljebb 5%-ának felel meg, de nem 
haladhatja meg az 5 millió eurót.

Indokolás

Nem tűnik megfelelőnek mindig pontosan 5%-ban meghatározni a lehetséges előlegek
összegét.
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Módosítás: 9
7. cikk (1) bekezdés

(1) A Bizottság az 5. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően elvégzett 
vizsgálat alapján a lehető leggyorsabban 
eldönti, részesíti-e a kérelmezőt 
támogatásban, s ha igen, meghatározza a 
rendelkezésre álló források által biztosított 
kereteken belül folyósítható támogatás 
megfelelő mértékét.

(1) A Bizottság az 5. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően elvégzett 
vizsgálat alapján a lehető leggyorsabban,
két héten belül eldönti, részesíti-e a 
kérelmezőt támogatásban, s ha igen, 
meghatározza a rendelkezésre álló források 
által biztosított kereteken belül folyósítható 
támogatás megfelelő mértékét.

Ez az összeg nem haladhatja meg az 5. 
cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett becsült összköltség 50%-át.

Ez az összeg nem haladhatja meg az 5. 
cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett becsült összköltség 50%-át.

A kísérő költségvetési javaslatokat, a 8. 
cikkben felvázoltak szerint, a megfelelő 
összeg meghatározásával párhuzamosan 
el kell készíteni, és a Bizottságnak be kell 
őket mutatnia.
Az Alap mobilizálásához szükséges 
valamennyi javaslat benyújtásának teljes 
eljárása, ahogy azt a korábbi 
bekezdésekben lefektetett határidők jelzik, 
nem haladhatja meg az érintett állam 
kérelmének beérkezését követő három 
hónapos időtartamot.

Indokolás

A folyamat felgyorsítása a 2005-ös késedelmekkel kapcsolatos negatív tapasztalatok miatt
szükséges.

Módosítás: 10
8. cikk (2) bekezdés

(2) Azt követően, hogy a költségvetési 
hatóság rendelkezésre bocsátja az 
előirányzatokat, a Bizottság határozatot hoz 
a támogatás folyósításáról, melynek során 
figyelembe veszi a 6. cikk (1) bekezdése 
alapján esetleg már folyósított támogatási 
előlegeket.

(2) Feltéve, hogy a költségvetési hatóság 
rendelkezésre bocsátja az előirányzatokat, a 
Bizottság határozatot hoz a támogatás 
folyósításáról, melynek során figyelembe 
veszi a 6. cikk (1) bekezdése alapján esetleg 
már folyósított támogatási előlegeket.
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Indokolás

Jóllehet a gyakorlatban talán nem valószínű ilyen probléma felmerülése, e jogalkotási szöveg 
létrehozásában nem vehető magától értetődőnek, hogy az előirányzatok mindig elérhetőek 
lesznek.
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