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Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 33
Cím

Javaslat Javaslat

A TANÁCS RENDELETE A TANÁCS RENDELETE
gyors intézkedési és felkészültségi eszköz 
súlyos vészhelyzet esetére történő 
létrehozásáról

polgári védelmi beavatkozási és 
felkészültségi eszköz létrehozásáról

(Ez a módosítás a jogalkotási szöveg 
egészére vonatkozik; elfogadása mindenütt 
megfelelő változtatásokat tesz szükségessé.)

Or. de

Indokolás

Az eredeti cím bárki és bármi finanszírozását megengedné, és túl pontatlan. A Közösség és a 
tagállamok számára hozzáadott érték elérése érdekében ésszerű az eszköz polgári védelmi 
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beavatkozásra és felkészültségre történő korlátozása.

Módosítás, előterjesztette: Sebastiano (Nello) Musumeci

Módosítás: 34
Cím

Javaslat Javaslat

A TANÁCS RENDELETE A TANÁCS RENDELETE
gyors intézkedési és felkészültségi eszköz 
súlyos vészhelyzet esetére történő 
létrehozásáról

előrejelzési, megelőzési, gyors intézkedési és 
felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet 
esetére történő létrehozásáról

Or. it

Indokolás

Az eszköznek a természeti és az ember által okozott katasztrófák előrejelzésére és 
megelőzésére is kell vonatkozniuk, mivel ezek a hatékony polgári védelemhez 
elengedhetetlenek.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Módosítás: 35
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) A tájgazdálkodás és a tájhasználat a 
katasztrófa megelőzési és mérséklési 
politikák és tervek lényeges része. Ezért a 
terveknek és politikáknak olyan integrált 
környezeti és természeti erőforrás-
gazdálkodási megközelítéseket kell 
megvalósítaniuk, amelyek magukban 
foglalják a katasztrófa-kockázatok 
csökkentését, mint pl. az integrált 
árvízkezelés és erdőgazdálkodás, a vizes 
élőhelyekkel és egyéb törékeny 
ökoszisztémákkal való megfelelő 
gazdálkodás, valamint a városi területek 
kockázatértékelése.
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Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi aggodalmak katasztrófakezelésben betöltött központi helyzetének 
hangsúlyozása és megerősítése kritikus prioritássá vált, és stabil természeti erőforrás-
gazdálkodást igényel, ami a katasztrófák megelőzésének, valamint emberekre, otthonaikra és 
megélhetésükre gyakorolt hatásai csökkentésének eszköze.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Módosítás: 36
(2b) preambulumbekezdés (új)

(2b) Az EU elszigetelt és legkülső régiói 
különleges tulajdonságokkal rendelkeznek, 
és figyelembe kell venni földrajzi, területi, 
társadalmi és gazdasági körülményeiket. 
Ezeknek kedvezőtlen hatásuk lehet, és 
megnehezíthetik a segítség és a beavatkozó 
erőforrások eljuttatását, és sajátságos 
igényeket teremthetnek súlyos vészhelyzet 
esetén.

Or. en

Indokolás

A legkülső vagy elszigetelt régiók több figyelmet igényelnek a különféle közösségi 
mechanizmus és eszköz keretében.

Módosítás, előterjesztette: Sebastiano (Nello) Musumeci

Módosítás: 37
(3) preambulumbekezdés

(3) Létre kell hozni egy olyan felkészültségi 
és gyors válaszadási eszközt, amely 
keretében hozzájárulásként pénzügyi 
támogatás nyújtható a súlyos vészhelyzetre 
történő felkészülést és válaszadást szolgáló 
rendszerek hatékonyságának javításához, 

(3) Létre kell hozni egy olyan előrejelzési, 
megelőzési, felkészültségi és gyors 
válaszadási eszközt, amely keretében 
hozzájárulásként pénzügyi támogatás 
nyújtható a súlyos vészhelyzetre történő 
felkészülést és válaszadást szolgáló 
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különösen a 2001/792/EK határozat 
összefüggésében.

rendszerek hatékonyságának javításához, 
különösen a 2001/792/EK határozat 
összefüggésében.

Or. it

Indokolás

A cím módosításával összhangban.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 38
(4) preambulumbekezdés

Ez az eszköz biztosítja a Közösség 
szolidaritásának látható kifejezését a súlyos 
vészhelyzet által érintett országok felé, 
azáltal, hogy a beavatkozási eszközök 
mozgósítása révén előmozdítja a kölcsönös 
segítségnyújtást.

Ez az eszköz biztosítja a Közösség 
szolidaritásának látható kifejezését a súlyos 
vészhelyzet által érintett országok felé, 
azáltal, hogy a beavatkozási eszközök 
mozgósítása révén előmozdítja a kölcsönös 
segítségnyújtást. Ezt azonban csak akkor 
kell bevetni, ha az érintett állam vagy 
államok erőforrásai egyértelműen 
elégtelenek a következmények kezeléséhez, 
előkészítő intézkedések esetében, vagy ha az 
hozzáadott értéket jelent a Közösség 
számára.

Or. de

Indokolás

A közösségi pénzeszközök felhasználásáért való folyamodás előtt meg kell állapítani, hogy a 
nemzeti erőforrások nem elegendőek, és igazolni kell, hogy a Közösség által finanszírozott 
intézkedések hozzáadott értékkel rendelkeznek a Közösség számára.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 39
(4) preambulumbekezdés
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(4) Ez az eszköz biztosítja a Közösség 
szolidaritásának látható kifejezését a súlyos 
vészhelyzet által érintett országok felé, 
azáltal hogy a beavatkozási eszközök 
mozgósítása révén előmozdítja a kölcsönös 
segítségnyújtást. 

(4) Ez az eszköz biztosítja a Közösség 
szolidaritásának látható kifejezését a mind 
az EU-n belüli, mind az EU-n kívüli 
természeti, ipari vagy technológiai 
katasztrófák, illetve terrorista cselekmények 
eredményeképp létrejövő súlyos 
vészhelyzettel szembenéző országok felé, 
azáltal hogy a beavatkozási eszközök 
mozgósítása révén előmozdítja a kölcsönös 
segítségnyújtást.

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi aggodalmak katasztrófakezelésben betöltött központi helyzetének 
hangsúlyozása és megerősítése kritikus prioritássá vált, és stabil természeti erőforrás-
gazdálkodást igényel, ami a katasztrófák megelőzésének, valamint emberekre, otthonaikra és 
megélhetésükre gyakorolt hatásai csökkentésének eszköze.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 40
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4α) tekintettel a Tanács európai polgári 
védelmi képességeinek fejlesztéséről szóló 
következtetéseire,1
1 HL C 304 2005.12.1., 1. o.

Or. el

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy az eszköz magában foglalja a figyelmeztető jelzések és a korai 
előrejelző rendszerek hálózatba foglalására vonatkozó cselekvéseket is.

Módosítás, előterjesztette: Asa Westlund

Módosítás: 41
(4a) preambulumbekezdés (új)
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(4a) Meg kell, hogy legyen a lehetőség az 
eszköznek mind az Európai Unió területi 
határain belüli, mind az azon kívüli 
intézkedésekhez — szolidaritási 
indokokkal, illetve a harmadik országokban 
szükséget látó EU polgárok megsegítése 
érdekében — történő felhasználására.

Or. sv

Indokolás

Számos EU polgár szokott az EU határain túlra utazni. Őket is veszélyezteti, amikor súlyos 
vészhelyzet fordul elő az EU határain kívül.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 42
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) A közösségi intézkedések nem 
mentesítsék a harmadik felet a felelőssége 
alól, aki a „szennyező fizet”elv alapján 
elsősorban felel az általa okozott károkért.

Or. en

Indokolás

A „szennyező fizet” elv megköveteli, hogy a gazdasági szereplő az általa okozott bekövetkező 
kárért felelősséggel tartozzon.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Módosítás: 43
(4b) preambulumbekezdés (új)

(4b) Szükség van a természeti vagy ember 
által okozott katasztrófák által igényelt 
polgári védelmi műveletekre vonatkozó 
katonai eszközök és lehetőségek adatbázisa 
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hatékonyságának javítását célzó további 
együttműködésre.

Or. en

Indokolás

Az EU műveletek javítása érdekében minden rendelkezésre álló eszközt és képességet fel kell 
használni.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Módosítás: 44
(4c) preambulumbekezdés (új)

(4c) A súlyos vészhelyzetek jobb 
megelőzésének, az azokra való jobb 
felkészültségnek és intézkedésnek az 
elősegítése és biztosítása érdekében a 
nyilvánosság és különösen a fiatalok 
számára széles körű tájékoztató 
kampányokat szükséges folytatni, valamint 
oktatási és tudatosság növelő 
kezdeményezéseket kell tenni, aminek célja 
a katasztrófa bekövetkezése esetén az 
önvédelmi és az óvintézkedések mértékének 
növelése.

Or. en

Indokolás

A polgári védelmi intézkedéseket be kell építeni a tananyagokba és a tudatosság növelő 
kampányokba, annak érdekében, hogy növekedjék a súlyos balesetek megelőzésére, az arra 
való felkészültségre és intézkedésre vonatkozó tudatosság és biztosítva legyen a civil 
társadalom részvétele a megelőző és a reagáló cselekvésekben.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Módosítás: 45
(4d) preambulumbekezdés (új)
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(4d) Az önkéntesek — akár önkéntes 
szervezetek tagjai akár egyének — értékes 
eszközöket jelentenek a katasztrófa 
kezelésben, fontos szerepet játszanak a 
polgári védelemmel kapcsolatos 
tevékenységekben, valamint a 
szolgáltatások gazdag választékát nyújtják a 
súlyos vészhelyzetekkel kapcsolatos 
tervezéshez és reagáláshoz.

Or. en

Indokolás

A Közösség katasztrófa pusztító hatásai alól történő helyreállási képessége megköveteli, hogy 
a polgárok aktívan tervezzék a felkészültséget és vegyenek részt benne. Az önkéntesek 
létfontosságú szolgáltatásokat nyújthatnak a szükséghelyzetre reagáló erők távollétében, 
amelyek megérkezését egy nagyobb esemény késleltetheti.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 46
(5) preambulumbekezdés

(5) Súlyos vészhelyzetek természeti, ipari 
vagy technológiai katasztrófák, illetve 
terrorista cselekmények eredményeképp 
jöhetnek létre.

(5) Súlyos vészhelyzetek világűrből eredő,
természeti, ipari vagy technológiai 
katasztrófák, illetve terrorista cselekmények 
eredményeképp jöhetnek létre.

Or. pl

Indokolás

A huszadik század elején Közép-Szibériában több száz holdnyi erdőt pusztított el a Tunguz 
meteor. A robbanás hatásait szerte Oroszországban feljegyezték a meteorológiai megfigyelő 
állomások, sőt, még Washingtonban is. A robbanás után óriási, 20 km magas porfelhő 
keletkezett. A robbanás után Európában az éjjeli égbolt több napra kivilágosodott; ettől 
kezdve van szükség az ilyen típusú fenyegetések figyelembevételére is.
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Módosítás, előterjesztette: Asa Westlund

Módosítás: 47
(5a) preambulumbekezdés (új)

(5a) Ha az eszköz az EU területi határain 
kívül kerül felhasználásra, fontos, hogy a 
cselekvés össze legyen hangolva az ENSZ-
szel.

Or. sv

Indokolás

Az ENSZ-nek már van működő rendszere a katasztrófasújtott és súlyos vészhelyzetekkel 
érintett országok megsegítésére. A dupla munka elkerülése és az összevont erőforrások 
kihasználása érdekében az EU gyors intézkedési és felkészültségi eszközét össze kell hangolni 
az ENSZ rendszerében hasonló szerepet betöltő eszközökkel. A preambulumbekezdés a 8. cikk 
módosításából következik.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 48
(6) preambulumbekezdés

(6) Az eszköznek hozzá kell járulnia a 
Közösség felkészültségi és gyorsintézkedési 
képességéhez, hogy kezelni tudja a súlyos 
vészhelyzetek közegészségügyi 
következményeit, de anélkül, hogy érintené 
az egészség- és fogyasztóvédelem területére 
vonatkozó közösségi cselekvési program 
(2007/2013) létrehozásáról szóló .../2005/… 
európai parlamenti és tanácsi határozatban 
előírt cselekvéseket és intézkedéseket.

törölve

Or. de

Indokolás

A súlyos vészhelyzetek majdnem mindig hatással vannak az áldozatok egészségére, ezért nincs 
értelme itt külön megemlíteni. Az eszköz általános kiterjesztése túlságosan messze vezetne és 
jelentősen túllépné azt a hatályt, amelyre e rendelet törekedhet.



PE 365.136v02-00

Külső fordítás 10/37 AM\594594HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 49
(10) preambulumbekezdés

(10) A harmadik országok részvételét is 
lehetségessé kell tenni, mivel ez növeli az 
eszköz működtetésének hatékonyságát és 
hatásosságát.

(10) A harmadik országok részvételét is 
lehetségessé kell tenni, mivel a harmadik 
országokban bekövetkező vészhelyzeteknek 
jelentős hatásuk lehet az EU tagállamaira, 
és ezenkívül ez növeli az eszköz 
működtetésének hatékonyságát és 
hatásosságát.

Or. de

Indokolás

Különösen az EU-val határos országokban bekövetkező súlyos vészhelyzetek érinthetik az EU 
tagállamokat.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetete

Módosítás: 50
(11a) preambulumbekezdés (új)

(11a) E rendelkezés hatékony 
végrehajtásának lehetővé tétele érdekében a 
Bizottság a tagállamokkal együttműködve a 
lehető legrövidebb határidőn belül készítsen 
részletes leltárt az Európai Unióban 
meglevő polgári védelmi erőforrásokról 
(személyzet, berendezések stb.).

Or. fr

Indokolás

A katasztrófák kezeléséhez szükséges erőforrások alkalmazhatósága érdekében fontos már 
előre pontosan tudni, hogy milyen felszerelés és személyzet áll rendelkezésre.
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Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 51
(12) preambulumbekezdés

(12) Megfelelő rendelkezéseket kell hozni az 
eszköz keretében pénzügyi támogatást kapó 
cselekvések végrehajtása megfelelő 
monitoringjának biztosítása érdekében.

(12) Megfelelő rendelkezéseket kell hozni az 
eszköz keretében pénzügyi támogatást kapó 
cselekvések végrehajtása megfelelő 
monitoringjának biztosítása érdekében. A 
közösségi pénzügyi támogatás 
megvalósítása során maximális 
átláthatóság, valamint a források 
felhasználásának helyes ellenőrzése 
szükséges.

Or. en

Indokolás

Az európai intézmények elszámoltathatóságának és átláthatóságának növelése érdekében 
2005 márciusában indított európai átláthatósági kezdeményezéssel összhangban.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 52
1. cikk (1) bekezdés

E rendelet a 2007. január 1-től 2013. 
december 31-ig tartó időszakra egy 
gyorsintézkedési és felkészültségi eszközt, 
(a továbbiakban: az eszköz) hoz létre, hogy 
támogassa és kiegészítse a tagállamok által, 
súlyos vészhelyzet esetén az emberek, a 
környezet és a vagyon védelmére tett 
erőfeszítéseket.

E rendelet a 2007. január 1-jétől 2013. 
december 31-ig tartó időszakra egy 
megelőzési, gyorsintézkedési és 
felkészültségi eszközt, (a továbbiakban: az 
eszköz) hoz létre, hogy támogassa és 
kiegészítse a tagállamok által, súlyos 
vészhelyzet esetén az emberek, a 
közegészségügy, a környezet, a vagyon és a 
kulturális örökség védelmére tett 
erőfeszítéseket.

Or. en

Indokolás

A cím módosítása következtében.
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Módosítás, előterjesztette: Sebastiano (Nello) Musumeci

Módosítás: 53
1. cikk (1) bekezdés

E rendelet a 2007. január 1-től 2013. 
december 31-ig tartó időszakra egy 
gyorsintézkedési és felkészültségi eszközt, 
(a továbbiakban: az eszköz) hoz létre, hogy 
támogassa és kiegészítse a tagállamok által, 
súlyos vészhelyzet esetén az emberek, a 
környezet és a vagyon védelmére tett 
erőfeszítéseket. 

E rendelet a 2007. január 1-jétől 2013. 
december 31-ig tartó időszakra egy 
előrejelzési, megelőzési, gyorsintézkedési és 
felkészültségi eszközt, (a továbbiakban: az 
eszköz) hoz létre, hogy támogassa és 
kiegészítse a tagállamok által, súlyos 
vészhelyzet esetén az emberek, a környezet 
és a vagyon védelmére tett erőfeszítéseket.

Or. it

Indokolás

A cím módosításával összhangban.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 54
1. cikk (2) bekezdés

E rendelet megállapítja a Közösség súlyos 
vészhelyzeti felkészültségi állapotának 
fejlesztésére tervezett cselekvésekre az 
eszköz keretében nyújtandó pénzügyi 
támogatásra vonatkozó szabályokat.

E rendelet megállapítja a Közösség súlyos 
vészhelyzeti válaszadások felkészültségi 
állapotának fejlesztésére tervezett 
cselekvésekre az eszköz keretében nyújtandó 
pénzügyi támogatásra vonatkozó 
szabályokat.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 55
1. cikk (2) bekezdés
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E rendelet megállapítja a Közösség súlyos 
vészhelyzeti felkészültségi állapotának 
fejlesztésére tervezett cselekvésekre az 
eszköz keretében nyújtandó pénzügyi 
támogatásra vonatkozó szabályokat.

E rendelet megállapítja a Közösség kockázat 
megelőzési képességének és súlyos 
vészhelyzeti felkészültségi állapotának 
fejlesztésére tervezett cselekvésekre az 
eszköz keretében nyújtandó pénzügyi és 
technikai támogatásra vonatkozó 
szabályokat.

Or. en

Indokolás

A technikai segítségnyújtásról a 10. cikk rendelkezik.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 56
1. cikk (3) bekezdés

E rendelet különleges rendelkezéseket tesz a 
súlyos vészhelyzet esetében nyújtandó 
pénzügyi támogatásra vonatkozóan, annak 
érdekében, hogy elősegítse a gyors és 
hatékony intézkedést vészhelyzet esetén.

E rendelet különleges rendelkezéseket tesz a 
polgári védelmi beavatkozásokhoz és 
előkészítésükhöz nyújtandó pénzügyi 
támogatásra vonatkozóan, annak érdekében, 
hogy elősegítse a gyors és hatékony 
intézkedést vészhelyzet esetén.

Or. de

Indokolás

Csak világos megfogalmazással biztosítható, hogy a támogatás olyan intézkedésekre 
irányuljon, amelyek a Közösség számára valóban hozzáadott értéket tartalmaznak, és amelyek 
a vészhelyzet esetén tett beavatkozás optimalizálására szolgálnak.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 57
2. cikk (1) bekezdés

1. Ezt a rendeletet súlyos vészhelyzetre való 
felkészültségre kell alkalmazni, tekintet 

1. Ezt a rendeletet a közösségen belül és 
kívül a 3. cikk (a) bekezdés szerinti súlyos 
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nélkül a vészhelyzet jellegére. vészhelyzet minden formájának 
megelőzésére, az azokra való 
felkészültségre és gyors intézkedésre kell 
alkalmazni — különös hangsúllyal a 
közegészségügyi szempontokra.

Ezt a rendeletet a Közösségen és a 
2001/792/EK határozatban megállapított 
közösségi eljárásban résztvevő országokon 
belüli súlyos vészhelyzet közvetlen 
következményeinek kezelésére is alkalmazni 
kell.

Ezt a rendeletet a Közösségen belüli és 
kívüli súlyos vészhelyzet közvetlen 
következményeinek kezelésére is alkalmazni 
kell.

Ezt a rendeletet súlyos vészhelyzetek 
közegészségügyi hatásaira való 
felkészültségre és azok esetén történő gyors 
intézkedésre is alkalmazni kell.

Or. en

Indokolás

A Közösségnek képesnek kell lennie kinyilvánítani harmadik országokkal való szolidaritását 
azzal, hogy választ biztosít a területükön bekövetkező vészhelyzetre. Az EU-n kívüli súlyos 
vészhelyzetekre történő gyors intézkedést ezért fel kell venni az eszköz alkalmazási körébe.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 58
2 cikk (1) bekezdés 1. albekezdés

1. Ezt a rendeletet súlyos vészhelyzetre való 
felkészültségre kell alkalmazni, tekintet 
nélkül a vészhelyzet jellegére.

1. Ezt a rendeletet polgári védelmi 
beavatkozásokra való felkészültségre kell 
alkalmazni, tekintet nélkül a vészhelyzet 
jellegére.

Or. de

Indokolás

A „súlyos vészhelyzetekre történő felkészültség” túlságosan tág fogalom és nem fedhető le 
ezzel az eszközzel
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Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 59
3. cikk a) pont

a) „súlyos vészhelyzet” minden olyan 
helyzet, amelynek az emberekre, a 
tulajdonra vagy a környezetre káros hatása 
van, vagy lehet, és segítségnyújtás 
kérelmezéséhez vezethet;

a) „súlyos vészhelyzet” minden olyan —
természeti, ipari vagy technológiai 
katasztrófák, köztük tengeri 
környezetszennyezés, illetve terrorista 
cselekmények eredményeképp létrejövő —
esemény vagy helyzet, amelynek az 
emberekre, a közegészségügyre, a 
tulajdonra, a kulturális örökségre vagy a 
környezetre káros hatása van, vagy lehet;

Or. en

Indokolás

A javaslatban foglalt definíció pontatlan. Az új definíció jobban tükrözi a rendelet tartalmát.

Módosítás, előterjesztette: Sebastiano (Nello) Musumeci

Módosítás: 60
3. cikk a) pont

a) „súlyos vészhelyzet” minden olyan 
helyzet, amelynek az emberekre, a 
tulajdonra vagy a környezetre káros hatása 
van, vagy lehet, és segítségnyújtás 
kérelmezéséhez vezethet;

a) „súlyos vészhelyzet” minden olyan 
helyzet, amelynek az emberekre, a 
tulajdonra vagy a környezetre káros hatása 
van, vagy lehet, és — természeti vagy ember 
által okozott katasztrófa után —
segítségnyújtás kérelmezéséhez vezethet;

Or. it

Indokolás

A súlyos vészhelyzetek okait pontosan meg kell határozni.
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Módosítás, előterjesztette: Sebastiano (Nello) Musumeci

Módosítás: 61
3. cikk aa) pont (új)

aa) „előrejelzés” minden olyan 
tevékenység, amely felöleli a katasztrófa-
események okainak a tanulmányozását és 
meghatározását, valamint a kockázatok és a 
kockázatoknak kitett földrajzi területek 
megállapítását;

Or. it

Indokolás

Az előrejelzés a természeti katasztrófák elleni hatékony cselekvés nélkülözhetetlen 
alkotóeleme.

Módosítás, előterjesztette: Sebastiano (Nello) Musumeci

Módosítás: 62
3. cikk b) pont

b) „gyors intézkedés” minden olyan 
cselekvés, amelyet súlyos vészhelyzet során 
vagy után tesznek, annak közvetlen 
következményeire vonatkozóan;

b) „gyors intézkedés” minden olyan 
cselekvés, amelyet súlyos vészhelyzet során 
vagy után tesznek, annak közvetlen 
következményeire és az okozott kár 
korlátozására vonatkozóan;

Or. it

Indokolás

Különbséget kell tenni a vészhelyzet kezelése és a személyeknek és vagyonnak okozott károk 
korlátozása végett azonnal foganatosított intézkedés között.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 63
3. cikk b) pont
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b) „gyors intézkedés” minden olyan 
cselekvés, amelyet súlyos vészhelyzet során 
vagy után tesznek, annak közvetlen 
következményeire vonatkozóan;

b) „polgári védelmi beavatkozás” minden 
olyan cselekvés, amelyet súlyos vészhelyzet 
során vagy után tesznek, annak közvetlen 
következményeire vonatkozóan;

Or. de

Indokolás

A „vészhelyzet” és a (vészhelyzetre történő) „gyors intézkedés” fogalomnak más a jelentése, 
és nem lehet azonosnak tekinteni a polgári védelmi beavatkozásokkal vagy olyan helyzetekkel, 
amelyekben ezeket végrehajtják.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 64
3. cikk c) pont

c) „felkészültség” minden olyan előzetes 
cselekvés, amelyet a hatékony gyors 
intézkedés biztosítása érdekében tettek.

c) „felkészültség” minden olyan előzetes 
cselekvés, amelyet a hatékony polgári 
védelmi beavatkozás biztosítása érdekében 
tettek.

Or. de

Indokolás

A „vészhelyzet” és a (vészhelyzetre történő) „gyors intézkedés” fogalomnak más a jelentése, 
és nem lehet azonosnak tekinteni a polgári védelmi beavatkozásokkal vagy olyan helyzetekkel, 
amelyekben ezeket végrehajtják.

Módosítás, előterjesztette: Sebastiano (Nello) Musumeci

Módosítás: 65
3. cikk c) pont

c) „felkészültség” minden olyan előzetes 
cselekvés, amelyet a hatékony gyors 
intézkedés biztosítása érdekében tettek.

c) „megelőzés” minden olyan előzetes 
cselekvés, amelyet a hatékony gyors 
intézkedés biztosítása érdekében tettek.

Or. it
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Indokolás

Nem elég a hatékony válaszadás egyszerű biztosítása, cél kell, hogy legyen mindenekelőtt a 
vészhelyzet kialakulásának megelőzése is.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetete

Módosítás: 66
3. cikk ca) pont (új)

ca) „leltár” az Európai Unión belül 
meglevő polgári védelmi felszerelés és 
személyzet nyilvántartása. A Bizottság 
rendszeres időközönként napra kész 
állapotba hozza a leltárt.

Or. fr

Indokolás

A katasztrófák kezeléséhez szükséges erőforrások alkalmazhatósága érdekében fontos már 
előre pontosan tudni, hogy milyen felszerelés és személyzet áll rendelkezésre.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 67
3a. cikk (új)

3a. cikk
Távoli régiók

E rendelet megfelelő és egyenlő segítséget 
biztosít minden területnek, biztosítva, hogy 
a nem könnyen megközelíthető legkülső, 
elszigetelt, sziget-, vagy távoli régiókban élő 
polgárok az EU más területén meglevőhöz 
hasonló szintű biztonságban részesüljenek. 
Az ilyen területek számára különleges 
beavatkozó csapatoknak kell rendelkezésre 
állniuk.

Or. en
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Indokolás

Különleges figyelmet kell fordítani az elszigetelt és legkülső régiókra, amelyek földrajzi 
jellemzői komoly problémákat okoznak a csapatok felállításakor és bevetésekor.

Módosítás, előterjesztette: Asa Westlund

Módosítás: 68
4. cikk bevezető rész

Az eszköz keretében a következő 
cselekvések jogosultak támogatásra:

Az eszköz keretében az Európai Unió 
területi határain belül és kívül a következő 
cselekvések jogosultak támogatásra:

Or. sv

Indokolás

Számos EU polgár szokott az EU határain túlra utazni. Őket is veszélyezteti, amikor súlyos 
vészhelyzet fordul elő az EU határain kívül.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 69
4. cikk a) pont

a) tanulmányok, felmérések, modellezés, 
forgatókönyvek és vészhelyzeti intézkedési 
terv kidolgozása;

a) tanulmányok, felmérések, modellezés, 
polgári védelmi beavatkozásokra vonatkozó 
forgatókönyvek és vészhelyzeti intézkedési 
terv kidolgozása;

Or. de

Indokolás

Általános szabály, hogy a nemzeti kapacitásokat nem kell finanszírozni az eszköz keretében. 
Csak a Közösség számára hozzáadott értékkel rendelkező, államok feletti erőforrások és 
tevékenységek finanszírozhatók.
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Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 70
4. cikk b) pont

b) kapacitás kiépítési támogatás; b) államok feletti kapacitás kiépítési 
támogatás;

Or. de

Indokolás

Általános szabály, hogy a nemzeti kapacitásokat nem kell finanszírozni az eszköz keretében. 
Csak a Közösség számára hozzáadott értékkel rendelkező, államok feletti erőforrások és 
tevékenységek finanszírozhatók.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 71
4. cikk c) pont

c) képzés, gyakorlatok, workshop, 
alkalmazottak és szakértők cseréje;

c) képzés, gyakorlatok, workshop, 
alkalmazottak és szakértők cseréje a 
tagállamok között;

Or. de

Indokolás

Általános szabály, hogy a nemzeti kapacitásokat nem kell finanszírozni az eszköz keretében. 
Csak a Közösség számára hozzáadott értékkel rendelkező, államok feletti erőforrások és 
tevékenységek finanszírozhatók.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetete

Módosítás: 72
4. cikk b) pont

b) kapacitás kiépítési támogatás; b) kapacitás kiépítési és cselekvés 
összehangolási támogatás;
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Or. fr

Indokolás

A cselekvések összehangolásának a rendelet sikere szempontjából kiemelt jelentősége van.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi, Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 73
4. cikk ca) pont (új)

ca) különleges képzés azon személyzet 
számára, amely a súlyos vészhelyzetekkel 
kapcsolatban végrehajtandó megelőzési, 
gyorsintézkedési és felkészültségi 
műveletekben részt vesz , hogy jobban tudja 
kezelni a fogyatékkal élők sajátságos 
igényeit;

Or. el

Indokolás

Azoknak az embereknek, akik részt vesznek a súlyos vészhelyzetek esetén végrehajtandó 
megelőzési, gyorsintézkedési és felkészültségi műveletekben, ismerniük kell a fogyatékkal élők 
különféle csoportjainak sajátságos igényeit (pl. a kommunikáció, a mozgás módszere stb. 
tekintetében), hogy feladataikat jobban elvégezhessék. A személyzetnek szóló oktatásnak 
tartalmaznia kell a fogyatékkal élők sajátságos körülményeire vonatkozó tárgyakat.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 74
4. cikk e) pont

e) technológiaátadás; e) tudás, technológia és szakértelem 
átadása, valamint a megszerzett 
tapasztalatok és a bevált gyakorlat 
megosztása;

Or. en
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Indokolás

Az e rendeletben meghatározott támogatásra jogosult cselekvések kiegészítése.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetete

Módosítás: 75
4. cikk f) pont

f) tudatosító és információ-terjesztési 
cselekvések;

f) tudatosító és információ-terjesztési 
cselekvések, amelyek célja különösen az 
emberek arra való ösztönzése, hogy éberek 
maradjanak;

Or. fr

Indokolás

A tűzzel kapcsolatos katasztrófákat majdnem mindig emberek okozzák. Az emberek arra való 
ösztönzése, hogy maradjanak éberek, és egyidejűleg tájékoztatásuk az alkalmazható 
büntetésekről a megelőzés hasznos eszközeit jelenti.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 76
4. cikk f) pont

f) tudatosító és információ-terjesztési 
cselekvések;

törölve

Or. nl

Indokolás

Nem érdemes az eszköz költségvetését információ-terjesztés finanszírozására felhasználni. A 
nemzeti szervek, amelyeknek együtt kell működniük, már tudnak az eszköz létezéséről, és nincs 
értelme erről tájékoztatni a nyilvánosságot. Hasznosabb lenne a pénzt arra a célra fordítani, 
amelyre a rendeletet elfogadják, azaz vészhelyzetek estében történő segítségnyújtás hatékony 
összehangolására.
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Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi

Módosítás: 77
4. cikk fa) pont (új)

fa) érzékeny területeket meghatározó térkép 
kidolgozása és terjesztése;

Or. en

Indokolás

Az érzékeny területekről kockázatelemzés alkalmazásával készített térkép jobban megvilágítja 
a katasztrófa-megelőzési intézkedéseket.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 78
4. cikk fa) pont (új)

fa) támogatás (iskola előtti és iskolai szintű) 
oktatási intézményeknek katasztrófa 
bekövetkezése estében tanúsítandó 
magatartásra vonatkozó órák, oktatási 
programok és gyakorlatok megtartásához 
és iránymutatások kidolgozásához;

Or. pl

Indokolás

Vulkánkitörések, árvizek, özönvízszerű esőzések és egyéb fenyegetések szükségessé teszik 
oktatási programok kidolgozását és az EU tagállamokban a gyerekek és a fiatalok 
oktatásának biztosítását.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 79
4. cikk g) pont

g) tájékoztatási cselekvések és az európai törölve
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intézkedések láthatóságának elősegítése;

Or. nl

Indokolás

Lásd az  f) pont ugyanazon képviselő által előterjesztett módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 80
4. cikk g) pont

g) tájékoztatási cselekvések és az európai 
intézkedések láthatóságának elősegítése;

g) tájékoztatási cselekvések és az európai 
intézkedések láthatóságának elősegítése, 
ideértve jelvények használatát;

Or. en

Indokolás

Az e rendeletben meghatározott támogatásra jogosult cselekvések kiegészítése.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 81
4. cikk ga) pont (új)

ga) figyelmeztető jelzések, korai előrejelző 
és válaszadási rendszerek hálózatba 
foglalása;

Or. el

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy az eszköz magában foglalja a figyelmeztető jelzések és a korai 
előrejelző rendszerek hálózatba foglalására vonatkozó cselekvéseket is.
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Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 82
4. cikk h) pont

h) megfelelő eszközök és felszerelések 
biztosítása;

h) megfelelő államok feletti eszközök és a 
Közösség számára hozzáadott értékkel 
rendelkező felszerelések biztosítása;

Or. de

Indokolás

Általános szabály, hogy a nemzeti kapacitásokat nem az eszközzel kell finanszírozni. Csak a 
Közösség számára hozzáadott értékkel rendelkező, államok feletti erőforrások és 
tevékenységek finanszírozhatók.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 83
4. cikk j) pont

j) monitoring, elemzés és értékelés; törölve

Or. de

Indokolás

Általános szabály, hogy a nemzeti kapacitásokat nem az eszközzel kell finanszírozni. Csak a 
Közösség számára hozzáadott értékkel rendelkező, államok feletti erőforrások és 
tevékenységek finanszírozhatók.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 84
4. cikk l) pont

l) szakértők, összekötő tisztviselők és 
megfigyelők bevetés-tervezése és 
kiküldetése;

l) szakértők, összekötő tisztviselők és 
megfigyelők bevetés-tervezése és 
kiküldetése megfelelő eszközökkel és 
berendezésekkel;
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Or. de

Indokolás

Általános szabály, hogy a nemzeti kapacitásokat nem az eszközzel kell finanszírozni. Csak a 
Közösség számára hozzáadott értékkel rendelkező, államok feletti erőforrások és 
tevékenységek finanszírozhatók.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Módosítás: 85
4. cikk la) pont (új)

la) az iskolákban és a felsőoktatási 
intézményekben a helyi kockázatfelmérési 
és katasztrófa-felkészültségi programok 
megvalósításának, valamint a fiatalok és 
gyerekek információval történő elérésére 
szolgáló egyéb csatornák használatának 
előmozdítása;

Or. en

Indokolás

A polgári védelmi intézkedéseket be kell építeni a tananyagokba és a tudatosság növelő 
kampányokba, annak érdekében, hogy növekedjék a kockázatforrásokra vonatkozó tudatosság 
és biztosítva legyen a civil társadalom részvétele a megelőző és a reagáló cselekvésekben.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 86
4. cikk m) pont

m) megfelelő eszközök és felszerelések 
gyors mozgósítása;

törölve

Or. de
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Indokolás

Általános szabály, hogy a nemzeti kapacitásokat nem az eszközzel kell finanszírozni.Csak a 
Közösség számára hozzáadott értékkel rendelkező, államok feletti erőforrások és 
tevékenységek finanszírozhatók.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 87
4. cikk n) pont

n) mozgó laboratóriumok, magas biztonsági 
szintű mozgó berendezések, valamint orvosi 
védőfelszerelések összeállítása és szállítása.

n) különleges, államok feletti polgári 
védelmi technológia és berendezések, 
úgymint mozgó laboratóriumok, magas 
biztonsági szintű mozgó berendezések, 
valamint orvosi védőfelszerelések 
összeállítása és szállítása.

Or. de

Indokolás

Általános szabály, hogy a nemzeti kapacitásokat nem az eszközzel kell finanszírozni. Csak a 
Közösség számára hozzáadott értékkel rendelkező, államok feletti erőforrások és 
tevékenységek finanszírozhatók.
A mozgó laboratóriumok stb. csak példák a technológiára és berendezésekre.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 88
4. cikk na) pont (új)

na) partnerség kialakítása hasonló 
katasztrófa kockázatokkal rendelkező 
régiók között a vészhelyzetkezelésre 
vonatkozó know-how cseréje érdekében;

Or. en
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Indokolás

Az e rendeletben meghatározott támogatásra jogosult cselekvések kiegészítése.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 89
5. cikk a) pont

a) súlyos vészhelyzet esetén gyorsan 
bevethető megfelelő eszközök és 
felszerelések biztosítása szükségességének 
és elősegítésének értékelését célzó fejlesztési 
stratégiák, eljárások és rendszerek;

a) polgári védelmi beavatkozásokhoz 
megfelelő eszközök és felszerelések 
biztosítása szükségességének és 
elősegítésének értékelését célzó fejlesztési 
stratégiák, eljárások és rendszerek;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 90
5. cikk b) pont

b) olyan mechanizmusok és eljárások 
kialakítása, amelyek a megfelelő eszközök 
és felszerelések kérelmező államok és 
nemzetközi szervezetek számára történő 
átadásához szükségesek;

b) olyan mechanizmusok és eljárások 
kialakítása, amelyek a megfelelő eszközök 
kérelmező államok és nemzetközi 
szervezetek számára történő átadásához 
szükségesek;

Or. de

Indokolás

A Közösség nem tud finanszírozni polgári védelmi berendezéseket.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 91
5. cikk c) pont

c) a megfelelő eszközök és felszerelések c) a megfelelő eszközök és felszerelések 
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hozzáférhetőségének biztosítása súlyos 
vészhelyzetek hatásai elleni védelem 
érdekében;

hozzáférhetőségének biztosítása súlyos 
vészhelyzetek következményeinek 
megszüntetése érdekében;

Or. de

Indokolás

Nem a súlyos vészhelyzetek következményei elleni védelem biztosítása a lényeg, hanem 
ezeknek a következményeknek a hatékony megszüntetése.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 92
5. cikk d) pont

d) a nemzeti polgári védelmi szolgálatok
közötti gyors és hatékony operatív 
együttműködés elősegítése;

d) a nemzeti polgári védelmi intézmények 
közötti gyors és hatékony operatív 
együttműködés elősegítése;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 93
5. cikk da) pont (új)

da) a tapasztalatok egyesítése és a 
természeti, ipari vagy technológiai 
katasztrófák megelőzésére foganatosított 
nemzeti, regionális és helyi 
kezdeményezések bevált gyakorlatának 
megállapítása és megvalósítása;

Or. en

Indokolás

A megelőzésnek a címbe és a rendelet hatályába történő beillesztése következtében.



PE 365.136v02-00

Külső fordítás 30/37 AM\594594HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 94
5. cikk db) pont (új)

db) a tapasztalatok egyesítése, valamint —
az önvédelem mértékének emelése céljából 
— a nyilvánosságot és különösen a 
fiatalokat megcélzó nemzeti, regionális és 
helyi szintű kezdeményezésekre vonatkozó 
bevált gyakorlat megvalósítása;

Or. en

Indokolás

A „nyilvánosság tájékoztatása” új pontnak a támogatásra jogosult cselekvések közé történő 
felvétele következtében.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetete

Módosítás: 95
5. cikk e) pont

e) a know-how és a tapasztalatok cseréjének 
ösztönzése, elősegítése és támogatása a 
súlyos vészhelyzet közvetlen 
következményeinek és a vonatkozó 
technológiának a kezelésére vonatkozóan;

e) a know-how és a tapasztalatok cseréjének 
ösztönzése, elősegítése és támogatása, 
különösen a megelőző intézkedésekre és a 
súlyos vészhelyzet közvetlen 
következményeinek és a vonatkozó 
technológiának a kezelésére vonatkozóan;

Or. fr

Indokolás

A megelőzés a kockázat csökkentésében jelentős szerepet játszik.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 96
5. cikk e) pont



AM\594594HU.doc 31/37 PE 365.136v02-00

Külső fordítás

Külső fordítás

HU

e) a know-how és a tapasztalatok cseréjének 
ösztönzése, elősegítése és támogatása a 
súlyos vészhelyzet közvetlen 
következményeinek és a vonatkozó 
technológiának a kezelésére vonatkozóan;

e) a know-how és a tapasztalatok cseréjének 
ösztönzése, elősegítése és támogatása a 
súlyos vészhelyzet közvetlen 
következményeinek és a vonatkozó 
technológiának és személyzetnek a 
kezelésére vonatkozóan;

Or. de

Indokolás

Know-how-val és tapasztalatokkal az emberek rendelkeznek.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 97
5. cikk h) pont

h) közegészségügyi segítségnyújtás és 
intézkedés elősegítése;

törölve

Or. de

Indokolás

Az egészségügyi problémák a vészhelyzetek egyik lehetséges következményét jelentik, és külön 
megemlítésük nem szükséges.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 98
5. cikk i) pont

i) mozgó laboratóriumok, magas biztonsági 
szintű mozgó berendezések 
hozzáférhetőségének és szállításának 
biztosítása.

i) különleges polgári védelmi technológia 
és berendezések, úgymint mozgó 
laboratóriumok, magas biztonsági szintű 
mozgó berendezések hozzáférhetőségének és 
szállításának biztosítása. 

Or. de
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Indokolás

A mozgó laboratóriumok és magas biztonsági szintű mozgó berendezések csak részei a 
technológiának.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 99
5a. cikk (új)

5a. cikk
A cselekvések kohéziója és összehangolása
A Bizottság biztosítja, hogy a figyelmeztető 
jelzések, korai előrejelző és válaszadási 
rendszerek hatékonyak legyenek és 
kapcsolódjanak a Közösség más 
figyelmeztető rendszereihez.

Or. el

Indokolás

A Bizottságnak biztosítania kell az eszköz keretében végrehajtott cselekvések és a 
figyelmeztető jelzések, korai előrejelző és válaszadási rendszerek összehangolását.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 100
5b. cikk (új)

5b. cikk
Kohézió és összehangolás
Az eszköz optimális működtetésének 
biztosítása végett a Bizottság a 
tagállamokkal együttműködve biztosítja a 
figyelmeztető jelzések, korai előrejelző és 
válaszadási tevékenységek monitoringjával, 
összehangolásával és értékelésével a 
cselekvések minőségét. 
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Or. el

Indokolás

Alapvetően fontos, hogy a Bizottságnak a tagállamokkal együttműködve — az eszköz 
optimális működtetésének biztosítása végett — biztosítania kell, hogy a figyelmeztető jelzések, 
korai előrejelző és válaszadási tevékenységek monitoringja és összehangolása megtörténjék.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi

Módosítás: 101
5a. cikk (új)

5a. cikk
Polgári és katonai interoperabilitás
A magas szintű polgári és katonai 
együttműködés és interoperabilitás 
biztosítása érdekében el kell érni a katonai 
eszközök és logisztikai képességek EU 
adatbázisának optimális használatát, az EU 
katonai személyzetével működő eljárásokat 
kell kialakítani és közös oktatásról kell 
gondoskodni. A katonai eszközök és 
képességek felhasználása 
összehangolásának mindig a Bizottság 
általános vezetése mellett történnie.

Or. en

Indokolás

2003. december 8-i következtetésében a Tanács úgy határozott, hogy a katonai adatbázisok 
tartalmát elérhetővé fogják tenni a meglevő közösségi polgári védelmi mechanizmus számára. 
Az adatbázis felhasználásának módozatairól szóló megállapodás ellenére az adatbázis 
tartalmát, a MIC, az EUKT és a nemzeti kapcsolati pontok közötti információ-áramlást és 
együttműködést tovább kell tökéletesíteni a hatékony polgári és katonai együttműködés és 
interoperabilitás kialakítása érdekében.
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Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Módosítás: 102
5b. cikk (új)

5b. cikk
Önkéntesek
Az önkéntesek ember által okozott vagy 
természeti katasztrófákra történő 
felkészültségének és intézkedésének mindig 
a helyi törvényes hatóság irányítása mellett 
kell megvalósulnia, és az önkénteseknek 
különleges oktatást kell kapniuk, amely 
fokozza azt a képességüket, hogy 
megállapítsák a súlyos vészhelyzetet vagy 
katasztrófahelyzetet, válaszoljanak rá és 
helyreállítást végezzenek.

Or. en

Indokolás

A katasztrófák erősen igénybe vehetik a helyi hatóságok és a rendőrség, a tűzoltók és a 
mentők erőforrásait. Ilyen időkben felbecsülhetetlen az önkéntesektől kapott kiegészítő 
támogatás. A válsághelyzetekben megfelelően összehangolt intézkedés elősegítése érdekében 
az önkénteseknek szorosan együtt kell működniük a rendőrséggel, tűzoltókkal és mentőkkel, 
valamint a helyi hatóságokkal a súlyos vészhelyzet előtt, alatt és után. Az önállóan intézkedő 
önkéntesek hátráltathatják a mentési erőfeszítéseket.

Módosítás, előterjesztette: Asa Westlund

Módosítás: 103
8. cikk

Amennyiben azt megállapodások és 
eljárások lehetővé teszik, olyan tagállamok 
is részt vehetnek ebben az eszközben, 
amelyek nem az Európai Unió tagállamai.

Amennyiben azt megállapodások és 
eljárások lehetővé teszik, olyan tagállamok 
is részt vehetnek ebben az eszközben, 
amelyek nem az Európai Unió tagállamai.

Amikor az eszköz keretében az Európai 
Unió területi határain kívül hajtsák végre a 
cselekvéseket, akkor azokat össze kell 
hangolni az Egyesült Nemzetekkel, 
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amennyiben ez ellen nem szól valamilyen 
különleges indok.

Or. sv

Indokolás

Az ENSZ-nek már van működő rendszere a katasztrófa sújtotta és súlyos vészhelyzetekkel 
érintett országok megsegítésére. A dupla munka elkerülése és az összevont erőforrások 
kihasználása érdekében az EU gyors intézkedési és felkészültségi eszközét össze kell hangolni 
az ENSZ rendszerében hasonló szerepet betöltő eszközökkel.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Módosítás: 104
8a. cikk (új)

8a. cikk
Együttműködés nemzetközi szervezetekkel
A párhuzamos munkavégzés csökkentése, a 
megosztott információkon alapuló, 
hatékony szükséghelyzeti intézkedés 
szervezettségének és az összes erőforrás 
igénybevételének optimalizálása érdekében 
szorosabb kapcsolatokat, valamint fokozott, 
strukturált és folyamatos együttműködést 
kell kialakítani a nemzetközi szervezetekkel.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi szervezetekkel való együttműködés szinergiáinak megteremtése életbevágóan 
fontos.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 105
9. cikk (1a) bekezdés (új)
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(1a) Amennyiben az (1) bekezdés alapján 
nyújtott tájékoztatás szerint más 
forrásokból már kaptak pénzügyi 
támogatást, az ezen eszköz keretében 
biztosított maximális pénzügyi támogatást a 
kérelemnek arra a részére kell korlátozni, 
amelyhez még nem áll rendelkezésre 
finanszírozás.

Or. nl

Indokolás

Az 1. cikk megállapítja, hogy az eszköz a tagállamok erőfeszítéseit kívánja támogatni és 
kiegészíteni. A pénzügyi támogatás odaítélése során megfelelően figyelembe kell venni egyéb 
forrásokat is, amelyekből a cselekvés finanszírozható.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 106
9. cikk (2) bekezdés

2. Az Európai Unió vagy a Közösség más 
eszközeivel való szinergiák és kiegészítő 
jelleg megvalósítására kell törekedni.

2. Az Európai Unió vagy a Közösség más 
eszközeivel való szinergiák, konzisztencia
és kiegészítő jelleg megvalósítására kell 
törekedni, többek között az Európai Unió 
Szolidaritási Alapjával, a Stabilitási 
Eszközzel és az ECHO-val, a párhuzamos 
munka elkerülése, valamint az optimális 
hozzáadott érték és erőforrás-felhasználás 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Van kockázata annak, hogy a fenti alapokban és eszközökben foglalt tevékenységek annyira 
hasonlóak, hogy zavart vagy párhuzamos munkát okozhatnak, amennyiben az összehangolás 
nem hatékony.
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Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 107
10. cikk (1) bekezdés 2. albekezdés

Ezek különösen lehetnek tanulmányok, 
ülések, tájékoztatási tevékenységek, 
kiadványok megjelentetésével kapcsolatos 
kiadások, az információcserét szolgáló 
informatikai hálózatokkal (és a kapcsolódó 
berendezésekkel) kapcsolatos kiadások, 
valamint minden egyéb technikai és 
adminisztratív segítségnyújtással 
kapcsolatos kiadás, amelyeket a 
Bizottságnak igénybe kell vennie a rendelet 
végrehajtásának céljából.

Ezek különösen lehetnek tanulmányok, 
ülések, tájékoztatási tevékenységek, 
kiadványok megjelentetésével kapcsolatos 
kiadások, az információcserét szolgáló 
informatikai hálózatokkal (és a kapcsolódó 
berendezésekkel) kapcsolatos kiadások, 
valamint minden egyéb technikai, 
személyzeti és adminisztratív 
segítségnyújtással kapcsolatos kiadás, 
amelyeket a Bizottságnak igénybe kell 
vennie a rendelet végrehajtásának céljából.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 108
10a. cikk (új)

10a. cikk
A cselekvések végrehajtása és a Bizottság és 
a tagállamok közötti együttműködés
1. A Bizottság a tagállamokkal szorosan 
együttműködve biztosítja, hogy az eszköz 
keretében tett cselekvések és intézkedések a 
13. cikk rendelkezései szerint kerüljenek 
végrehajtásra, ami biztosítja az eszköz 
kohéziós és kiegyensúlyozott fejlődését.
2. A Bizottság a végrehajtás támogatása 
érdekében biztosítja, hogy a súlyos 
vészhelyzetre vonatkozó figyelmeztető, korai 
előrejelző és gyors intézkedési hálózatok és 
rendszerek össze legyenek hangolva és 
egyesítve legyenek.
3. Saját hatáskörükön belül a Bizottság és a 
tagállamok intézkedéseket hoznak az eszköz 
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hatékony működésének biztosítására, 
valamint az eszköz célkitűzései elérésének 
érdekében közösségi és tagállami szinten 
mechanizmusok kidolgozására. Biztosítják, 
hogy az eszköz keretében támogatott 
cselekvésekről a szükséges tájékoztatás 
rendelkezésre álljon, valamint a lehető 
legszélesebb részvételt a helyi, a regionális 
hatóságok és a nem kormányzati 
szervezetek által végrehajtott 
cselekvésekben. 

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 109
14. cikk (2) bekezdés a) pont

(a) legkésőbb 2010. december 31-ig az elért 
eredményekről, valamint e rendelet 
végrehajtásával kapcsolatos minőségi és 
mennyiségi szempontokról szóló időközi 
értékelő jelentést;

(a) legkésőbb 2010. december 31-ig az elért 
eredményekről, valamint e rendelet 
végrehajtásával kapcsolatos minőségi és 
mennyiségi szempontokról szóló időközi 
értékelő jelentést. Ez a jelentés különösen a 
benyújtott kérvények, az elfogadott 
odaítélési határozatok és az odaítélt 
pénzügyi támogatás befejezésére 
vonatkozóan tartalmaz információkat;

Or. en

Indokolás

A tényleges megvalósításról az összes rendelkezésre álló információ tükrében frissített 
bizottsági jelentés alapján készített rendszeres áttekintés szükséges. Különös figyelmet kell 
szentelni a pénzügyi kötelezettségvállalásokat ellenőrző rendszerek fejlesztésére és az odaítélt 
pénzeszközök hatékony felhasználása biztosításának ellenőrzésére.


