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Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Módosítás: 12
(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 súlyos
válsághelyzetek esetén a Bizottság 
szolidaritást vállal az érintett tagállamokkal 
és azok lakosságával: pénzügyi támogatást 
nyújtva elősegíti a normális életkörülmények 
gyors helyreállítását az érintett területeken.
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Or. en

Indokolás

Figyelembe véve az Alap korlátozott pénzügyi forrásait, és a „terrorista merényletek” 
kifejezés bizonytalanságát, az Alap pénzügyi támogatásait csak a súlyos katasztrófák és súlyos 
válsághelyzetek folytán elszenvedett károk enyhítésére kell felhasználni.

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro

Módosítás : 13
(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 terrorcselekmények 
áldozatainak juttatott pénzbeli kárpótláshoz.

(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 az áldozatoknak juttatott pénzbeli 
kárpótláshoz.

Or. pt

Indokolás

A pénzbeli kárpótlást az e rendelet hatálya alá tartozó katasztrófák és válsághelyzetek 
valamennyi áldozatára ki kell terjeszteni.

Módosítás, előterjesztette:  Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 14
(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) A „katasztrófa” kifejezést bármilyen 
olyan romboló hatású eseményre értve, ami 
súlyos kárt okoz a lakosságnak és a 
környezetnek úgy, mint az árvíz, tűz vagy a 
szárazság, és mivel súlyos katasztrófák és 
válsághelyzetek esetén a Bizottság 
szolidaritást vállal az érintett tagállamokkal 
és mindenekelőtt azok lakosságával: 
pénzügyi támogatást nyújtva elősegíti a 



AM\600565HU.doc 3/72 PE 369.847v01-00

külső fordítás

HU

normális életkörülmények gyors 
helyreállítását az érintett területeken, illetve 
hozzájárul a katasztrófák vagy a terrorista 
merényletek áldozatainak juttatott pénzbeli 
kárpótláshoz.

Or. es

Indokolás

A „katasztrófa” fogalmát meg kell határozni, mivel ez teszi lehetővé az egyes katasztrófák 
méretének és súlyosságának megbecslését. Emellett a bármilyen katasztrófával érintett 
emberek áldozatok, amennyiben szokásos életfeltételeik akár gazdasági, akár pszichológiai 
szempontból megváltoznak.

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 15
(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: 
pénzügyi támogatást nyújtva elősegíti a 
normális életkörülmények gyors 
helyreállítását az érintett területeken, illetve 
hozzájárul a terrorista merényletek 
áldozatainak juttatott pénzbeli kárpótláshoz, 
anélkül, hogy helyettesítené a hatáskörrel 
rendelkező közjogi vagy magánjogi 
szerveket.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Unió szolidaritása nem helyettesítheti a tagállamok által kifejtett erőfeszítéseket 
és a biztosítási ellátást, hanem annak a szubszidiaritás elvén kell alapulnia.

Módosítás, előterjesztette:  Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 16
(1a.) preambulumbekezdés (új)
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(1a.) A Szolidaritási Alap lehetővé teszi a 
Közösség cselekvését katasztrófák vagy 
nagyméretű válsághelyzetek esetén. Ezen 
kívül nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az 
Unió hatékonyabban és célzottabban tudjon
cselekedni azokon a területeken, ahol a 
polgárok a fellépését várják. Ezért 
biztosítanunk kell, hogy az alap 
kiadásainak megfelelő finanszírozásban 
részesül, hogy a Közösség minden 
körülmények között tovább bővíthesse 
alkalmazási körét, olyan feltételekkel, amik 
megfelelnek polgárink elvárásainak. Ez azt 
jelenti, hogy a Közösségnek – a maga 
pontosan meghatározott cselekvési 
területein – megfelelő forrásokkal kell 
rendelkeznie, még a súlyos válságok 
éveiben is.

Or. pt

Indokolás

A módosítás megerősíti a Szolidaritási Alap jellegét, ami lehetővé teszi a Közösség számára a 
cselekvést súlyos katasztrófák vagy válsághelyzetek esetén.

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 17
(2) preambulumbekezdés

(2) A Bizottság szolidaritást vállal az 
Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat 
folytató tagjelölt országokkal is.

(2) A Bizottság szolidaritást vállal az 
Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat 
folytató tagjelölt országokkal is, ami 
szükségessé teszi olyan, kivételes jellegű 
mechanizmusok előírását, amelyek lehetővé 
teszik az Unió számára a súlyos 
katasztrófák okozta igények kielégítését.

Or. es

Indokolás

Habár a pénzügyi fedezet mértéke az elmúlt években benyújtott kérelmek teljesítésére 
elegendő volt, kétséges ugyanakkor, hogy képes-e kielégíteni az olyan súlyos katasztrófákból 
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eredő igényeket, mint a földrengés.

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 18
(3) preambulumbekezdés

(3) A súlyos katasztrófákat és 
válsághelyzeteket előidézhetik természeti, 
ipari és technológiai események, például 
tengerszennyezés és sugárveszély, illetve 
közegészséget veszélyeztető helyzetek, 
elsősorban a hivatalosan bejelentett 
világméretű influenzajárványok, valamint 
terrorcselekmények. A gazdasági és 
társadalmi kohézió már létező eszközei 
fedezni tudják a kockázatmegelőző 
intézkedések költségeit, s képesek a sérült 
infrastruktúra helyreállításának 
finanszírozására. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja révén – melyet a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet1 hozott létre 
– a Közösség részt tud vállalni az emberek
azonnali szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló segélyszolgálatok mozgósításában, 
illetve az infrastruktúra legfontosabb elemeit 
ért károk kijavításában annak érdekében, 
hogy a katasztrófa sújtotta területeken a 
gazdasági élet újraindulhasson. Az alap 
forrásai azonban elsősorban természeti 
katasztrófák idején mozgósíthatók. A 
Közösség számára lehetővé kell tenni, hogy 
nem természeti eredetű válsághelyzetekre is 
reagálni tudjon.

(3) A súlyos katasztrófák és válsághelyzetek
okai rendszerint természeti, ipari és 
technológiai események, például 
tengerszennyezés és sugárveszély, illetve 
közegészséget veszélyeztető helyzetek, 
elsősorban a hivatalosan bejelentett 
világméretű influenzajárványok, valamint 
terrorcselekmények. A gazdasági és 
társadalmi kohézió már létező eszközei 
fedezni tudják a kockázatmegelőző 
intézkedések költségeit, s képesek a sérült 
infrastruktúra helyreállításának 
finanszírozására. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja révén – melyet a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet2 hozott létre 
– a Közösség részt tud vállalni az érintett 
személyek azonnali szükségleteinek 
kielégítésére szolgáló segélyszolgálatok 
mozgósításában, illetve az infrastruktúra 
legfontosabb elemeit ért károk kijavításában 
annak érdekében, hogy a katasztrófa sújtotta 
területeken a gazdasági és társadalmi élet 
újraindulhasson. Habár az alap forrásai 
elsősorban természeti katasztrófák idején 
mozgósíthatók, az is szükséges, hogy az 
Európai Unió rendelkezzen olyan megfelelő 
és rugalmas eszközzel, amit lehetővé teszi a 
Közösség számára, hogy világos jelzést 
küldjön a súlyos vészhelyzetekkel – mint 
például terrorista támadásokkal – érintett 
polgárainak.

Or. es

  
1 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
2 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
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Indokolás

Napjainkban még inkább, mint valaha, az Unió fellépéseinek végrehajtását olyan közel kell 
hozni a polgárokhoz, amennyire csak lehet. A bármilyen katasztrófával érintett emberek 
áldozatok, amennyiben szokásos életfeltételeik akár gazdasági, akár pszichológiai 
szempontból megváltoznak.

Módosítás, előterjesztette: Luis Manuel Capoulas Santos

Módosítás:  19
(3) preambulumbekezdés

(3) A súlyos katasztrófákat és 
válsághelyzeteket előidézhetik 
természeti, ipari és technológiai 
események, például 
tengerszennyezés és sugárveszély, 
illetve közegészséget veszélyeztető 
helyzetek, elsősorban a hivatalosan 
bejelentett világméretű 
influenzajárványok, valamint 
terrorcselekmények. A gazdasági és 
társadalmi kohézió már létező 
eszközei fedezni tudják a 
kockázatmegelőző intézkedések 
költségeit, s képesek a sérült 
infrastruktúra helyreállításának 
finanszírozására. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja révén – melyet a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet1

hozott létre – a Közösség részt tud 
vállalni az emberek azonnali 
szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló segélyszolgálatok 
mozgósításában, illetve az 
infrastruktúra legfontosabb elemeit 
ért károk kijavításában annak 
érdekében, hogy a katasztrófa 
sújtotta területeken a gazdasági élet 
újraindulhasson. Az alap forrásai 

(3) A súlyos katasztrófákat és 
válsághelyzeteket előidézhetik azonnali 
pusztító hatással járó természeti események, 
mint pédául árvizek vagy erdőtüzek, vagy 
lassan kialakuló folyamatok, mint pédául a 
szárazság,vagy  ipari és technológiai 
események, például tengerszennyezés és 
sugárveszély, illetve közegészséget 
veszélyeztető helyzetek, elsősorban a 
hivatalosan bejelentett világméretű 
influenzajárványok, valamint 
terrorcselekmények. A gazdasági és 
társadalmi kohézió már létező eszközei 
fedezni tudják a kockázatmegelőző 
intézkedések költségeit, s képesek a sérült 
infrastruktúra helyreállításának 
finanszírozására. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja révén – melyet a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet2 hozott létre 
– a Közösség részt tud vállalni az emberek 
azonnali szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló segélyszolgálatok mozgósításában, 
illetve az infrastruktúra legfontosabb elemeit 
ért károk kijavításában annak érdekében, 
hogy a katasztrófa sújtotta területeken a 
gazdasági élet újraindulhasson. Az alap 
forrásai azonban elsősorban természeti 
katasztrófák idején mozgósíthatók. A 
Közösség számára lehetővé kell tenni, hogy 

  
1 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
2 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
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azonban elsősorban természeti 
katasztrófák idején mozgósíthatók. A 
Közösség számára lehetővé kell 
tenni, hogy nem természeti eredetű 
válsághelyzetekre is reagálni tudjon.

nem természeti eredetű válsághelyzetekre is 
reagálni tudjon.

Or. pt

Indokolás

A „természeti katasztrófa” pontos fogalmának hiányában helyesnek tűnik a leggyakrabban 
előforduló események egyértelművé tétele. Figyelembe kell venni a lassan kialakuló 
természeti katasztrófákra – mint például a szárazság) való reakciós képességét is.

Módosítás, előterjesztette: Luis Manuel Capoulas Santos

Módosítás: 20
(3) preambulumbekezdés

(3) A súlyos katasztrófákat és 
válsághelyzeteket előidézhetik 
természeti, ipari és technológiai 
események, például 
tengerszennyezés és sugárveszély, 
illetve közegészséget veszélyeztető 
helyzetek, elsősorban a hivatalosan 
bejelentett világméretű 
influenzajárványok, valamint 
terrorcselekmények. A gazdasági és 
társadalmi kohézió már létező 
eszközei fedezni tudják a 
kockázatmegelőző intézkedések 
költségeit, s képesek a sérült 
infrastruktúra helyreállításának 
finanszírozására. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja révén – melyet a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet1

(3) A súlyos katasztrófákat és 
válsághelyzeteket előidézhetik természeti, 
ipari és technológiai események, például 
tengerszennyezés és sugárveszély, illetve 
közegészséget veszélyeztető helyzetek, 
elsősorban a hivatalosan bejelentett 
világméretű influenzajárványok, valamint 
terrorcselekmények. A gazdasági és 
társadalmi kohézió már létező eszközei 
fedezni tudják a kockázatmegelőző 
intézkedések költségeit, s képesek a sérült 
infrastruktúra helyreállításának 
finanszírozására. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja révén – melyet a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet2 hozott létre 
– a Közösség részt tud vállalni az emberek 
azonnali szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló segélyszolgálatok mozgósításában, 

  
1 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
2 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
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hozott létre – a Közösség részt tud 
vállalni az emberek azonnali 
szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló segélyszolgálatok 
mozgósításában, illetve az
infrastruktúra legfontosabb elemeit 
ért károk kijavításában annak 
érdekében, hogy a katasztrófa 
sújtotta területeken a gazdasági élet 
újraindulhasson. Az alap forrásai 
azonban elsősorban természeti 
katasztrófák idején mozgósíthatók. A 
Közösség számára lehetővé kell 
tenni, hogy nem természeti eredetű 
válsághelyzetekre is reagálni tudjon.

illetve az infrastruktúra legfontosabb elemeit 
ért károk kijavításában, valamint az érintett 
termelési potenciál megőrzésében, különös 
tekintettel a magas genetikai és szaporodási 
értékkel rendelkező állatállományra, annak 
érdekében, hogy a katasztrófa sújtotta 
területeken a gazdasági élet újraindulhasson. 
Az alap forrásai azonban elsősorban 
természeti katasztrófák idején 
mozgósíthatók. A Közösség számára 
lehetővé kell tenni, hogy nem természeti 
eredetű válsághelyzetekre is reagálni tudjon.

Or. pt

Indokolás

A „természeti katasztrófa” pontos fogalmának hiányában helyesnek tűnik a leggyakrabban 
előforduló események egyértelművé tétele. Figyelembe kell venni a lassan kialakuló 
természeti katasztrófákra – mint például a szárazság) való reakciós képességét is.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 21
(3) preambulumbekezdés

(3) A súlyos katasztrófákat és 
válsághelyzeteket előidézhetik 
természeti, ipari és technológiai 
események, például 
tengerszennyezés és sugárveszély, 
illetve közegészséget veszélyeztető 
helyzetek, elsősorban a hivatalosan 
bejelentett világméretű 
influenzajárványok, valamint a
terrorcselekmények. A gazdasági és 
társadalmi kohézió már létező 
eszközei fedezni tudják a 

(3) A súlyos katasztrófákat és 
válsághelyzeteket előidézhetik természeti, 
ipari és technológiai események, például 
tengerszennyezés és sugárveszély, illetve 
közegészséget veszélyeztető helyzetek, 
elsősorban a hivatalosan bejelentett 
világméretű influenzajárványok, 
terrorcselekmények, tűz, szárazság vagy 
árvíz. A gazdasági és társadalmi kohézió
már létező eszközei fedezni tudják a 
kockázatmegelőző intézkedések költségeit, s 
képesek a sérült infrastruktúra 
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kockázatmegelőző intézkedések 
költségeit, s képesek a sérült 
infrastruktúra helyreállításának 
finanszírozására. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja révén – melyet a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet1

hozott létre – a Közösség részt tud 
vállalni az emberek azonnali 
szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló segélyszolgálatok 
mozgósításában, illetve az 
infrastruktúra legfontosabb elemeit 
ért károk kijavításában annak 
érdekében, hogy a katasztrófa 
sújtotta területeken a gazdasági élet 
újraindulhasson. Az alap forrásai 
azonban elsősorban természeti 
katasztrófák idején mozgósíthatók. A 
Közösség számára lehetővé kell 
tenni, hogy nem természeti eredetű 
válsághelyzetekre is reagálni tudjon.

helyreállításának finanszírozására. Az 
Európai Unió Szolidaritási Alapja révén –
melyet a 2012/2002/EK tanácsi rendelet2

hozott létre – a Közösség részt tud vállalni 
az emberek azonnali szükségleteinek 
kielégítésére szolgáló segélyszolgálatok 
mozgósításában, illetve az infrastruktúra 
legfontosabb elemeit ért károk kijavításában 
annak érdekében, hogy a katasztrófa sújtotta 
területeken a gazdasági élet újraindulhasson. 
Az alap forrásai azonban elsősorban 
természeti katasztrófák idején 
mozgósíthatók. A Közösség számára 
lehetővé kell tenni, hogy nem természeti 
eredetű, valamint olyan válsághelyzetekre is 
reagálni tudjon, amelyek esetében a 
felelősség megfelelőképpen nem állapítható 
meg.

Or. pt

Indokolás

A módosítás célja valamennyi lehetséges természeti katasztrófatípus beiktatása. 

Módosítás, előterjesztette: Alfonso Andria

Módosítás: 22
(3) preambulumbekezdés

(3) A súlyos katasztrófákat és 
válsághelyzeteket előidézhetik természeti, 
ipari és technológiai események, például 
tengerszennyezés és sugárveszély, illetve 
közegészséget veszélyeztető helyzetek, 
elsősorban a hivatalosan bejelentett 

(3) A súlyos környezeti, ipari és 
technológiai katasztrófákat előidézhetik 
természeti, vagy emberi eredetű események, 
például tengerszennyezés és sugárveszély, 
illetve közegészséget veszélyeztető 
helyzetek, elsősorban a hivatalosan 

  
1 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
2 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
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világméretű influenzajárványok, valamint 
terrorcselekmények. A gazdasági és 
társadalmi kohézió már létező eszközei 
fedezni tudják a kockázatmegelőző 
intézkedések költségeit, s képesek a sérült 
infrastruktúra helyreállításának 
finanszírozására. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja révén – melyet a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet1 hozott létre 
– a Közösség részt tud vállalni az emberek 
azonnali szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló segélyszolgálatok mozgósításában, 
illetve az infrastruktúra legfontosabb elemeit 
ért károk kijavításában annak érdekében, 
hogy a katasztrófa sújtotta területeken a 
gazdasági élet újraindulhasson. Az alap 
forrásai azonban elsősorban természeti 
katasztrófák idején mozgósíthatók. A 
Közösség számára lehetővé kell tenni, hogy 
nem természeti eredetű válsághelyzetekre is 
reagálni.

bejelentett világméretű influenzajárványok, 
valamint terrorcselekmények. A gazdasági 
és társadalmi kohézió már létező eszközei 
fedezni tudják a kockázatmegelőző 
intézkedések költségeit, s képesek a sérült 
infrastruktúra helyreállításának 
finanszírozására. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja révén – melyet a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet2 hozott létre 
– a Közösség részt tud vállalni az emberek 
azonnali szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló segélyszolgálatok mozgósításában, 
illetve az infrastruktúra legfontosabb elemeit 
ért károk kijavításában annak érdekében, 
hogy a katasztrófa sújtotta területeken a 
gazdasági élet újraindulhasson. Az alap 
forrásai azonban elsősorban természeti 
eredetű katasztrófákra irányulnak. A 
Közösség számára lehetővé kell tenni, hogy 
nem természeti eredetű válsághelyzetekre is 
reagálni tudjon.

Or. it

Indokolás

Különbséget kell tenni „környezeti” katasztrófák és különböző okokkal és hatásokkal 
rendelkező válsághelyzetek között. Ezenkívül a „természeti katasztrófák” fogalma félrevezető 
lehet, mivel kivonja a rendelet hatálya alól azokat az eseményeket- mint az erdőtüzek 
többségét -, amelyek nem természeti eredetűek, hanem szándékos vagy felróható emberi 
beavatkozás folytán keletkeznek. Kívánatosabb a „környezeti katasztrófa” kifejezés 
használata, ami inkább a katasztrófa következményeire, mint okaira utal.

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Módosítás: 23
(3) preambulumbekezdés

(3) A súlyos katasztrófákat és 
válsághelyzeteket előidézhetik természeti, 
ipari és technológiai események, például 

(3) A súlyos katasztrófákat és súlyos 
válsághelyzeteket előidézhetik természeti, 
ipari és technológiai események, például 

    
1 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
2 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
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tengerszennyezés és sugárveszély, illetve 
közegészséget veszélyeztető helyzetek, 
elsősorban a hivatalosan bejelentett 
világméretű influenzajárványok, valamint 
terrorcselekmények. A gazdasági és 
társadalmi kohézió már létező eszközei 
fedezni tudják a kockázatmegelőző 
intézkedések költségeit, s képesek a sérült 
infrastruktúra helyreállításának 
finanszírozására. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja révén – melyet a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet1 hozott létre 
– a Közösség részt tud vállalni az emberek 
azonnali szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló segélyszolgálatok mozgósításában, 
illetve az infrastruktúra legfontosabb elemeit 
ért károk kijavításában annak érdekében, 
hogy a katasztrófa sújtotta területeken a 
gazdasági élet újraindulhasson. Az alap 
forrásai azonban elsősorban természeti 
katasztrófák idején mozgósíthatók. A 
Közösség számára lehetővé kell tenni, hogy 
nem természeti eredetű válsághelyzetekre is 
reagálni tudjon.

tengerszennyezés és sugárveszély, illetve 
közegészséget veszélyeztető helyzetek, 
elsősorban a hivatalosan bejelentett 
világméretű influenzajárványok. A 
gazdasági és társadalmi kohézió már létező 
eszközei fedezni tudják a kockázatmegelőző 
intézkedések költségeit, s képesek a sérült 
infrastruktúra helyreállításának 
finanszírozására. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja révén – melyet a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet2 hozott létre 
– a Közösség részt tud vállalni az emberek 
azonnali szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló segélyszolgálatok mozgósításában, 
illetve az infrastruktúra legfontosabb elemeit 
ért károk kijavításában annak érdekében, 
hogy a katasztrófa sújtotta területeken a 
gazdasági élet újraindulhasson. Az alap 
forrásai azonban elsősorban természeti 
katasztrófák idején mozgósíthatók. A 
Közösség számára lehetővé kell tenni, hogy 
nem természeti eredetű válsághelyzetekre is 
reagálni tudjon.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve az Alap korlátozott pénzügyi forrásait, és a „terrorista merényletek” 
kifejezés bizonytalanságát, az Alap pénzügyi támogatásait csak a súlyos katasztrófák és súlyos 
válsághelyzetek folytán elszenvedett károk enyhítésére kell felhasználni.

Módosítás, előterjesztette: Simon Busuttil

Módosítás: 24
(3) preambulumbekezdés

(3) A súlyos katasztrófákat és 
válsághelyzeteket előidézhetik természeti, 
ipari és technológiai események, például 

(3) A súlyos katasztrófákat és 
válsághelyzeteket előidézhetik természeti, 
ipari és technológiai események, például 

    
1 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
2 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
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tengerszennyezés és sugárveszély, illetve 
közegészséget veszélyeztető helyzetek, 
elsősorban a hivatalosan bejelentett 
világméretű influenzajárványok, valamint 
terrorcselekmények. A gazdasági és 
társadalmi kohézió már létező eszközei 
fedezni tudják a kockázatmegelőző 
intézkedések költségeit, s képesek a sérült 
infrastruktúra helyreállításának 
finanszírozására. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja révén – melyet a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet1 hozott létre 
– a Közösség részt tud vállalni az emberek 
azonnali szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló segélyszolgálatok mozgósításában, 
illetve az infrastruktúra legfontosabb elemeit 
ért károk kijavításában annak érdekében, 
hogy a katasztrófa sújtotta területeken a 
gazdasági élet újraindulhasson. Az alap 
forrásai azonban elsősorban természeti 
katasztrófák idején mozgósíthatók. A 
Közösség számára lehetővé kell tenni, hogy 
nem természeti eredetű válsághelyzetekre is 
reagálni tudjon.

tengerszennyezés és sugárveszély, illetve 
közegészséget veszélyeztető helyzetek, vagy 
terrorcselekmények. A gazdasági és 
társadalmi kohézió már létező eszközei 
fedezni tudják a kockázatmegelőző 
intézkedések költségeit, s képesek a sérült 
infrastruktúra helyreállításának 
finanszírozására. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja révén – melyet a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet2 hozott létre 
– a Közösség részt tud vállalni az emberek 
azonnali szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló segélyszolgálatok mozgósításában, 
illetve az infrastruktúra legfontosabb elemeit 
ért károk kijavításában annak érdekében, 
hogy a katasztrófa sújtotta területeken a 
gazdasági élet újraindulhasson. Az alap 
forrásai azonban elsősorban természeti 
katasztrófák idején mozgósíthatók. A 
Közösség számára lehetővé kell tenni, hogy 
nem természeti eredetű válsághelyzetekre is 
reagálni tudjon 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Módosítás: 25
(3) preambulumbekezdés

(3) A súlyos katasztrófákat és 
válsághelyzeteket előidézhetik természeti, 
ipari és technológiai események, például 
tengerszennyezés és sugárveszély, illetve 
közegészséget veszélyeztető helyzetek, 
elsősorban a hivatalosan bejelentett 
világméretű influenzajárványok, valamint 
terrorcselekmények. A gazdasági és 

(3) A súlyos katasztrófákat és 
válsághelyzeteket előidézhetik természeti, 
ipari és technológiai események, például 
tengerszennyezés, árvizek, tüzek, szárazság, 
fagy, és sugárveszély, illetve közegészséget 
veszélyeztető helyzetek, elsősorban a 
hivatalosan bejelentett világméretű 
influenzajárványok, valamint 

    
1 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
2 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
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társadalmi kohézió már létező eszközei 
fedezni tudják a kockázatmegelőző 
intézkedések költségeit, s képesek a sérült 
infrastruktúra helyreállításának 
finanszírozására. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja révén – melyet a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet1 hozott létre 
– a Közösség részt tud vállalni az emberek 
azonnali szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló segélyszolgálatok mozgósításában, 
illetve az infrastruktúra legfontosabb elemeit 
ért károk kijavításában annak érdekében, 
hogy a katasztrófa sújtotta területeken a 
gazdasági élet újraindulhasson. Az alap 
forrásai azonban elsősorban természeti 
katasztrófák idején mozgósíthatók. A 
Közösség számára lehetővé kell tenni, hogy 
nem természeti eredetű válsághelyzetekre is 
reagálni tudjon.

terrorcselekmények. A gazdasági és 
társadalmi kohézió már létező eszközei 
fedezni tudják a kockázatmegelőző 
intézkedések költségeit, s képesek a sérült 
infrastruktúra helyreállításának 
finanszírozására. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja révén – melyet a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet2 hozott létre 
– a Közösség részt tud vállalni az emberek 
azonnali szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló segélyszolgálatok mozgósításában, 
illetve az infrastruktúra legfontosabb elemeit 
ért károk kijavításában annak érdekében, 
hogy a katasztrófa sújtotta területeken a 
gazdasági élet újraindulhasson. Az alap 
forrásai azonban elsősorban természeti 
katasztrófák idején mozgósíthatók. A 
Közösség számára lehetővé kell tenni, hogy 
nem természeti eredetű válsághelyzetekre is 
reagálni tudjon.

Or. es

Indokolás

A szárazságot és a fagyot súlyos természeti katasztrófának kell tekinteni, figyelembe véve a 
mezőgazdasági ágazatnak okozott károk méretét és jellegét, valamint az érintett régiók 
gazdaságára gyakorolt hosszú távú hatás terjedelmét.

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro

Módosítás: 26
(3) preambulumbekezdés

(3) A súlyos katasztrófákat és 
válsághelyzeteket előidézhetik természeti, 
ipari és technológiai események, például 
tengerszennyezés és sugárveszély, illetve 
közegészséget veszélyeztető helyzetek, 
elsősorban a hivatalosan bejelentett 
világméretű influenzajárványok, valamint 

(3) A súlyos katasztrófákat és 
válsághelyzeteket előidézhetik természeti, 
ipari és technológiai események, például 
tengerszennyezés és sugárveszély, illetve 
közegészséget veszélyeztető helyzetek, 
elsősorban a hivatalosan bejelentett 
világméretű influenzajárványok, valamint 

    
1 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
2 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
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terrorcselekmények. A gazdasági és 
társadalmi kohézió már létező eszközei 
fedezni tudják a kockázatmegelőző 
intézkedések költségeit, s képesek a sérült 
infrastruktúra helyreállításának 
finanszírozására. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja révén – melyet a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet1 hozott létre 
– a Közösség részt tud vállalni az emberek 
azonnali szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló segélyszolgálatok mozgósításában, 
illetve az infrastruktúra legfontosabb elemeit 
ért károk kijavításában annak érdekében, 
hogy a katasztrófa sújtotta területeken a 
gazdasági élet újraindulhasson. Az alap 
forrásai azonban elsősorban természeti 
katasztrófák idején mozgósíthatók. A 
Közösség számára lehetővé kell tenni, hogy 
nem természeti eredetű válsághelyzetekre is 
reagálni tudjon.

terrorcselekmények. A gazdasági és 
társadalmi kohézió már létező eszközei 
fedezni tudják a kockázatmegelőző 
intézkedések költségeit, s képesek a sérült 
infrastruktúra helyreállításának 
finanszírozására. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja révén – melyet a 
2012/2002/EK tanácsi rendelet2 hozott létre 
– a Közösség részt tud vállalni az emberek 
azonnali szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló segélyszolgálatok mozgósításában, 
illetve az infrastruktúra legfontosabb elemeit 
ért károk kijavításában annak érdekében, 
hogy a katasztrófa sújtotta területeken a 
gazdasági élet és a foglalkoztatás 
újraindulhasson. Az alap forrásai azonban 
elsősorban természeti katasztrófák idején 
mozgósíthatók. A Közösség számára 
lehetővé kell tenni, hogy nem természeti 
eredetű válsághelyzetekre is reagálni tudjon.

Or. pt

Indokolás

Fontos kiemelni a foglalkoztatás problémáját az érintett régiókban. 

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Marques

Módosítás: 27
(3a.) preambulumbekezdés (új)

(3a.) A Szolidaritási Alap alkalmazásának 
első évében szerzett tapasztalatok 
rámutatnak a természeti katasztrófák 
esetében való alkalmazás egyértelművé 
tételének szükségességére. Ilyen esetekben 
a pénzügyi támogatásra mind a gyorsan 
kialakuló és azonnal felismerhető 
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katasztrófák (mint a földrengések, árvizek 
és erdőtüzek) esetében, mind az olyan 
katasztrófák esetében szükség van, amelyek 
lassú fejlődés során alakulnak ki, vagy egy 
adott helyzet fokozatos romlásából adódnak 
(mint a súlyos vagy szélsőséges szárazság 
vagy a járványok). Ez a besorolás indokolja 
–különösen az utóbbi esetben – azon 
időpont meghatározásának a rendeletbe 
történő beillesztését, amelytől kezdve egy 
esemény katasztrófának tekinthető, 
valamint a támogathatóság szabályainak a 
probléma gyökerét jelentő esemény 
jellegzetességeihez, intenzitásához és 
időtartamához történő hozzáigazítását, ily 
módon biztosítva azt, hogy a finanszírozás 
fedezi az egyes katasztrófatípusok 
tekintetében elfogadott egyedi 
intézkedéseket.

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 28
(3a.) preambulumbekezdés (új)

(3a.) A pénzügyi támogatást biztosítani kell 
mind a gyorsan kialakuló és azonnal 
felismerhető katasztrófák (mint a 
földrengések, árvizek és erdőtüzek), mind 
az olyan katasztrófák esetében, amelyek 
lassú fejlődés során alakulnak ki, vagy egy 
adott helyzet fokozatos romlásából adódnak 
(különösen a súlyos vagy szélsőséges 
szárazság vagy a járványok). Ez a besorolás 
indokolja –különösen az utóbbi esetben –
azon időpont meghatározásának a 
rendeletbe történő beillesztését, amelytől 
kezdve egy esemény katasztrófának 
tekinthető, valamint a támogathatóság 
szabályainak a probléma gyökerét jelentő 
esemény jellegzetességeihez, intenzitásához 
és időtartamához történő hozzáigazítását, 
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ily módon biztosítva azt, hogy a 
finanszírozás fedezi az egyes 
katasztrófatípusok tekintetében elfogadott 
egyedi intézkedéseket.

Or. pt

Indokolás

E módosítás célja annak az időpontnak a meghatározása, amelytől fogva egy esemény – a 
támogathatósági kritériumok pontosítása céljából – katasztrófának tekinthető.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 29
(3a.) preambulumbekezdés (új)

(3a.) Az alapnak fedeznie kell az olyan 
közvetlenül fenyegető, közegészségügyet 
veszélyeztető helyzetek esetén nyújtott 
támogatást, amelynek határokon átnyúló 
hatásai lehetnek a tagállamokban.

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Jamila Madeira

Módosítás: 30
(3a.) preambulumbekezdés (új)

(3a.) A közösségi támogatásnak nem csak a 
gyorsan kialakuló és azonnal felismerhető 
katasztrófákra kell kiterjednie, hanem 
azokra a katasztrófákra is, amelyek lassú 
fejlődés során alakulnak ki, vagy egy adott 
helyzet fokozatos romlásából adódnak, mint 
például a szárazság.

Or. pt

Indokolás

Földrengés, árvíz vagy tűz esetén nem nehéz az azonnali károk értékelése. Ugyanakkor ez 
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szárazság esetében sokkal tovább tarthat, mert az okozott kár – bár ugyanannyira súlyos –
rövid távon nehezen azonosítható.   

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Módosítás: 31
(5) preambulumbekezdés

(5) A szubszidiaritás elvével összhangban az 
e rendelet alapján hozott intézkedéseket 
súlyos katasztrófahelyzetekre kell 
korlátozni, melyek meghatározása az érintett 
terület függvénye. Ugyanakkor, azonban, 
bizonyos mértékig a politikai 
megfontolásoknak is teret kell biztosítani 
annak érdekében, hogy megfelelő 
válaszlépéseket lehessen tenni olyan 
különösen súlyos következményekkel járó 
események kapcsán, melyeket –
természetüknél fogva – pusztán az okozott 
fizikai kár alapján nem lehet megítélni. Ide 
tartoznak mindenekelőtt a súlyos 
egészségügyi veszélyhelyzetek és a 
terrorcselekmények. Figyelembe kell venni, 
továbbá, a távoli és elszigetelt régiók, pl. a 
szigetek és peremvidékek sajátos helyzetét.

(5) A szubszidiaritás elvével összhangban az 
e rendelet alapján hozott intézkedéseket 
súlyos katasztrófahelyzetekre kell 
korlátozni, melyek meghatározása az érintett 
terület függvénye. Ugyanakkor, azonban, 
bizonyos mértékig a politikai 
megfontolásoknak is teret kell biztosítani 
annak érdekében, hogy megfelelő 
válaszlépéseket lehessen tenni olyan 
különösen súlyos következményekkel járó 
események kapcsán, melyeket –
természetüknél fogva – pusztán az okozott 
fizikai kár alapján nem lehet megítélni. Ide 
tartoznak mindenekelőtt a súlyos 
egészségügyi veszélyhelyzetek és a 
terrorcselekmények. Régiók szintén 
részesülhetnek az alap támogatásából, ha 
olyan rendkívüli, elsősorban természeti 
eredetű katasztrófa éri őket, amely a
lakosság többségét érinti, és annak az 
életfeltételeket, valamint a gazdasági 
stabilitást érintő, súlyos hatásai vannak.
Figyelembe kell venni, továbbá, a távoli és 
elszigetelt régiók, pl. a szigetek és 
peremvidékek sajátos helyzetét.

Or. es

Indokolás

A Szolidaritási Alap jelenlegi rendelet szerinti regionális összetevője rendkívül értékesnek 
bizonyult, mivel lehetővé tette a segítségnyújtást olyan regionális jellegű katasztrófák esetén, 
amelyeknél az okozott kár ugyan nem érte el az általános küszöböt, azonban az érintett 
régióban mégis súlyos veszteségeket okozott. Ezért úgy véljük, hogy a regionális összetevőt az 
új rendeletnek is meg kell őriznie.
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Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 32
(5) preambulumbekezdés

(5) A szubszidiaritás elvével összhangban az 
e rendelet alapján hozott intézkedéseket 
súlyos katasztrófahelyzetekre kell 
korlátozni, melyek meghatározása az érintett 
terület függvénye. Ugyanakkor, azonban, 
bizonyos mértékig a politikai 
megfontolásoknak is teret kell biztosítani 
annak érdekében, hogy megfelelő 
válaszlépéseket lehessen tenni olyan 
különösen súlyos következményekkel járó 
események kapcsán, melyeket –
természetüknél fogva – pusztán az okozott 
fizikai kár alapján nem lehet megítélni. Ide 
tartoznak mindenekelőtt a súlyos 
egészségügyi veszélyhelyzetek és a 
terrorcselekmények. Figyelembe kell venni, 
továbbá, a távoli és elszigetelt régiók, pl. a 
szigetek és peremvidékek sajátos helyzetét. 

(5) A szubszidiaritás elvével összhangban az 
e rendelet alapján hozott intézkedéseket 
súlyos katasztrófahelyzetekre kell 
korlátozni, melyek meghatározása az érintett 
terület függvénye. Terrorcselekmény esetén 
a Közösségnek olyan eseményekre is 
reagálnia kell, amelyeknél az anyagi kár 
nem éri el az alap mobilizálációs küszöbét, 
a támadás következményei azonban olyan 
súlyosak, hogy a közösségi szolidaritás 
szükségessé válik. Megerősített partnerség 
alapján figyelembe kell venni, továbbá, a 
távoli és elszigetelt régiók, pl. a szigetek és 
peremvidékek sajátos helyzetét.

Or. pt

Indokolás

A módosítás összhangban van az előadó szövegével, és annak egyértelművé tételére irányul, 
hogy a Közösség hogyan reagáljon a terrorcselekmények folytán előálló rendkívüli 
helyzetekre, miközben megfelelő figyelmet fordít a Közösség és a távoli, elszigetelt régiók, 
szigetek és peremvidékek közötti kapcsolatokra. 

Módosítás, előterjesztette: Alfonso Andria

Módosítás: 33
(5) preambulumbekezdés

(5) A szubszidiaritás elvével összhangban az 
e rendelet alapján hozott intézkedéseket 
súlyos katasztrófahelyzetekre kell 
korlátozni, melyek meghatározása az 
érintett terület függvénye. Ugyanakkor, 

(5) A szubszidiaritás elvével összhangban az 
e rendelet alapján hozott intézkedéseket 
súlyos katasztrófahelyzetekre kell 
korlátozni. A Bizottságnak képesnek kell 
lennie válaszlépéseket tenni a súlyos 
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azonban, bizonyos mértékig a politikai 
megfontolásoknak is teret kell biztosítani 
annak érdekében, hogy megfelelő 
válaszlépéseket lehessen tenni olyan 
különösen súlyos következményekkel járó 
események kapcsán, melyeket –
természetüknél fogva – pusztán az okozott 
fizikai kár alapján nem lehet megítélni. Ide 
tartoznak mindenekelőtt a súlyos 
egészségügyi veszélyhelyzetek és a 
terrorcselekmények. Figyelembe kell venni, 
továbbá, a távoli és elszigetelt régiók, pl. a 
szigetek és peremvidékek sajátos helyzetét.

egészségügyi válságok és a 
terrorcselekmények okozta helyzetekre is, 
amelyek hatását pusztán az okozott fizikai 
kár alapján nem lehet megítélni, amelyek 
azonban a Közösségi szolidaritás gyors és 
következetes megnyilvánulását igénylik.
Figyelembe kell venni, továbbá, a távoli és 
elszigetelt régiók, pl. a szigetek és 
peremvidékek sajátos helyzetét.

Or. it

Indokolás

Nem tűnik ajánlatosnak elfogadni a Bizottság rendkívül homályos és kétértelmű szövegezését 
(„a politikai megfontolások bizonyos mértéke”), az Alap egészségügyi válságok és 
terrorcselekmények esetén történő felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezésnél.

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Módosítás: 34
(5) preambulumbekezdés

(5) A szubszidiaritás elvével összhangban az 
e rendelet alapján hozott intézkedéseket 
súlyos katasztrófahelyzetekre kell 
korlátozni, melyek meghatározása az érintett 
terület függvénye. Ugyanakkor, azonban, 
bizonyos mértékig a politikai 
megfontolásoknak is teret kell biztosítani 
annak érdekében, hogy megfelelő 
válaszlépéseket lehessen tenni olyan 
különösen súlyos következményekkel járó 
események kapcsán, melyeket –
természetüknél fogva – pusztán az okozott 
fizikai kár alapján nem lehet megítélni. Ide 
tartoznak mindenekelőtt a súlyos 
egészségügyi veszélyhelyzetek és a 
terrorcselekmények. Figyelembe kell venni, 
továbbá, a távoli és elszigetelt régiók, pl. a 

(5) A szubszidiaritás elvével összhangban az 
e rendelet alapján hozott intézkedéseket 
súlyos katasztrófahelyzetekre kell 
korlátozni, melyek meghatározása az érintett 
terület függvénye. Ugyanakkor, azonban, 
korlátozott mértékben a politikai 
mérlegelésnek is teret kell biztosítani annak 
érdekében, hogy megfelelő válaszlépéseket 
lehessen tenni olyan különösen súlyos 
következményekkel járó események 
kapcsán, melyeket – természetüknél fogva –
pusztán az okozott fizikai kár alapján nem 
lehet megítélni. Ide tartoznak mindenekelőtt 
a súlyos egészségügyi veszélyhelyzetek.
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szigetek és peremvidékek sajátos helyzetét.

Or. en

Indokolás

Az EU tagállamok valamennyi régióját egyenlő bánásmódban kell részesíteni az Európai 
Unió Szolidaritási Alapjából számukra nyújtott pénzügyi támogatás tekintetében.

Módosítás, előterjesztette: Luis Manuel Capoulas Santos

Módosítás: 35
(5) preambulumbekezdés

(5) A szubszidiaritás elvével összhangban az 
e rendelet alapján hozott intézkedéseket 
súlyos katasztrófahelyzetekre kell 
korlátozni, melyek meghatározása az érintett 
terület függvénye. Ugyanakkor, azonban, 
bizonyos mértékig a politikai 
megfontolásoknak is teret kell biztosítani 
annak érdekében, hogy megfelelő 
válaszlépéseket lehessen tenni olyan 
különösen súlyos következményekkel járó 
események kapcsán, melyeket –
természetüknél fogva – pusztán az okozott 
fizikai kár alapján nem lehet megítélni. Ide 
tartoznak mindenekelőtt a súlyos 
egészségügyi veszélyhelyzetek és a 
terrorcselekmények. Figyelembe kell venni, 
továbbá, a távoli és elszigetelt régiók, pl. a 
szigetek és peremvidékek sajátos helyzetét.

(5) A szubszidiaritás elvével összhangban az 
e rendelet alapján hozott intézkedéseket 
súlyos katasztrófahelyzetekre kell 
korlátozni, melyek meghatározása az érintett 
terület függvénye. Ugyanakkor, azonban, 
bizonyos mértékig a politikai 
megfontolásoknak is teret kell biztosítani 
annak érdekében, hogy megfelelő 
válaszlépéseket lehessen tenni olyan 
különösen súlyos következményekkel járó 
események kapcsán, melyeket –
természetüknél fogva – pusztán az okozott 
fizikai kár alapján nem lehet megítélni. Ide 
tartoznak mindenekelőtt a lassan kialakuló 
katasztrófák, mint pédául a szárazság, a
súlyos egészségügyi veszélyhelyzetek és a 
terrorcselekmények. Figyelembe kell venni, 
továbbá, a távoli és elszigetelt régiók, pl. a 
szigetek és peremvidékek sajátos helyzetét.

Or. pt

Indokolás

Mivel a szárazság különlegesen súlyos következményekkel járó, lassan kialakuló természeti 
katasztrófa, alapvető fontosságú, hogy értékelésénél politikai szempontokat is figyelembe 
vegyenek.
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Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro

Módosítás: 36
(5) preambulumbekezdés

(5) A szubszidiaritás elvével összhangban az 
e rendelet alapján hozott intézkedéseket 
súlyos katasztrófahelyzetekre kell 
korlátozni, melyek meghatározása az érintett 
terület függvénye. Ugyanakkor, azonban, 
bizonyos mértékig a politikai 
megfontolásoknak is teret kell biztosítani 
annak érdekében, hogy megfelelő 
válaszlépéseket lehessen tenni olyan 
különösen súlyos következményekkel járó 
események kapcsán, melyeket –
természetüknél fogva – pusztán az okozott 
fizikai kár alapján nem lehet megítélni. Ide 
tartoznak mindenekelőtt a súlyos 
egészségügyi veszélyhelyzetek és a 
terrorcselekmények. Figyelembe kell venni, 
továbbá, a távoli és elszigetelt régiók, pl. a 
szigetek és peremvidékek sajátos helyzetét.

(5) A szubszidiaritás elvével összhangban az 
e rendelet alapján hozott intézkedéseket 
súlyos katasztrófahelyzetekre kell 
korlátozni, melyek meghatározása az érintett 
terület függvénye. Ugyanakkor, azonban, 
bizonyos mértékig a politikai 
megfontolásoknak is teret kell biztosítani 
annak érdekében, hogy megfelelő 
válaszlépéseket lehessen tenni olyan 
különösen súlyos következményekkel járó 
események kapcsán, melyeket –
természetüknél fogva – pusztán az okozott 
fizikai kár alapján nem lehet megítélni. 
Figyelembe kell venni, továbbá, a távoli és 
elszigetelt régiók, pl. a szigetek és 
peremvidékek sajátos helyzetét.

Or. pt

Indokolás

A „politikai megfontolások bizonyos mértékét” az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi 
katasztrófára és válsághelyzetre alkalmazni kell.

Módosítás, előterjesztette: Jamila Madeira

Módosítás: 37
(5a.) preambulumbekezdés (új)

(5a.) A Szolidaritási Alap felhasználásának 
első évében szerzett tapasztalatok 
rávilágítottak a lassan kialakuló 
katasztrófák esetén történő alkalmazás 
nehézségére. A rendeletnek ezért világos 
meghatározást kell tartalmaznia arról az 
időpontról, amikortól egy kérelem 
támogatható. Ugyancsak szükséges –
sürgős esetekre – a támogathatóság 
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szabályainak a probléma gyökerét jelentő 
esemény jellegzetességeihez, intenzitásához 
és időtartamához történő hozzáigazítása, 
különösen az ilyen típusú katasztrófák 
kezelése tekintetében elfogadott egyedi 
intézkedések pénzügyi fedezetének 
biztosításával.

Or. pt

Indokolás

Földrengés, árvíz vagy tűz esetén nem nehéz az azonnali károk értékelése. Ugyanakkor ez 
szárazság esetében sokkal tovább tarthat, mert az okozott kár – bár ugyanannyira súlyos –
rövid távon nehezen azonosítható.   

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro

Módosítás: 38
(5a.) preambulumbekezdés (új)

(5a.) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
jelentős, azonban a 
küszöbkövetelményeknek meg nem felelő 
katasztrófák esetén legyen lehetőség a 
beavatkozásra, kivételes körülmények 
között lehetséges támogatást nyújtani, ha 
egy adott régió lakosságának többségét 
érint valamely olyan katasztrófa, amelynek 
a mindennapi életet érintő, súlyos és 
hosszantartó hatásai vannak.

Or. pt

Indokolás

Fontos a kivételes regionális katasztrófák figyelembe vétele – vö. 2012/2002/EK rendelet.

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro

Módosítás: 39
(5b.) preambulumbekezdés (új)
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(5b.) A Szolidaritási Alap alkalmazásának 
első évében szerzett tapasztalatok 
rámutatnak a természeti katasztrófák 
esetében való alkalmazás egyértelművé 
tételének szükségességére. Ilyen esetekben 
a pénzügyi támogatásra mind a gyorsan 
kialakuló és azonnal felismerhető 
katasztrófák (mint a földrengések, árvizek 
és erdőtüzek) esetében, mind az olyan 
katasztrófák esetében szükség van, amelyek 
lassú fejlődés során alakulnak ki, vagy egy 
adott helyzet fokozatos romlásából adódnak 
(mint a súlyos vagy szélsőséges szárazság 
vagy a járványok). Ez a besorolás indokolja 
–különösen az utóbbi esetben – azon 
időpont meghatározásának a rendeletbe 
történő beillesztését, amelytől kezdve egy 
esemény katasztrófának tekinthető, 
valamint a támogathatóság szabályainak a 
probléma gyökerét jelentő esemény 
jellegzetességeihez, intenzitásához és 
időtartamához történő hozzáigazítását, ily 
módon biztosítva azt, hogy a finanszírozás 
fedezi az egyes katasztrófatípusok 
tekintetében elfogadott egyedi 
intézkedéseket.

Or. pt

Indokolás

A Szolidaritási Alap 2002 óta történő alkalmazásának figyelembevételével fontos különbséget 
tenni a gyorsan kialakuló katasztrófák – mint például az árvíz vagy a tűz – és azok között, 
amelyek lassabban terjednek el, mint pédául a szárazság vagy a járványok.

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 40
(10) preambulumbekezdés

(10) Körültekintő pénzgazdálkodás 
szükséges annak biztosítása érdekében, hogy 
a Bizottság megfelelő válaszlépéseket tudjon 
tenni, ha egyazon évben több súlyos 

(10) Körültekintő pénzgazdálkodás 
szükséges annak biztosítása érdekében, hogy 
a Bizottság megfelelő válaszlépéseket tudjon 
tenni, amennyiben viszonylag rövid idő alatt 
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katasztrófa következik be. több katasztrófa követi egymást.

Or. fr

Indokolás

A Szolidaritási Alapnak olyan katasztrófák hatásait is tudnia kell kezelni, amelyek rövid idő 
alatt követik egymást.

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Módosítás: 41
(12) preambulumbekezdés

(12) Az e rendelet alapján juttatott 
támogatások kifizetési és felhasználási 
mechanizmusának tükröznie kell a 
beavatkozás sürgősségét. Ezért a 
jóváhagyott pénzügyi támogatás 
felhasználása vonatkozásában határidőt kell 
megállapítani.

(12) Az e rendelet alapján juttatott 
támogatások kifizetési és felhasználási 
mechanizmusának tükröznie kell a 
beavatkozás sürgősségét. Ezért a 
jóváhagyott pénzügyi támogatás 
felhasználása vonatkozásában az érintett 
tagállamokkal egyetértésben megfelelő 
határidőt kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

Az e rendelet szerinti támogatások kifizetési és felhasználási mechanizmusának tükröznie kell 
a helyzet sürgősségét, ugyanakkor tiszteletben kell tartania a szubszidiaritás és a helyes 
pénzügyi irányítás elvét.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 42
(13) preambulumbekezdés

(13) Hasznosnak bizonyulhat, ha a
támogatásban részesülő állam – összhangban 
saját alkotmányos és intézményi 
viszonyaival, valamint jogi és pénzügyi 
helyzetével – a regionális vagy a helyi 
hatóságokat is bevonja a végrehajtási 

(13) Egy támogatásban részesülő állam –
összhangban saját alkotmányos és 
intézményi viszonyaival, valamint jogi és 
pénzügyi helyzetével –, amelyik a regionális 
vagy a helyi hatóságokat is bevonja a 
végrehajtási megállapodások megkötésébe 
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megállapodások megkötésébe és 
végrehajtásába. Mindazonáltal továbbra is a 
kedvezményezett állam felelős a támogatás 
felhasználásáért és a közösségi finanszírozás 
révén támogatott műveletek irányításáért és 
ellenőrzéséért az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 
25-i 1605/2002/EK tanácsi Euratom 
rendeletnek1, (a továbbiakban: a 
költségvetési rendelet) megfelelően.

és végrehajtásába. Mindazonáltal továbbra is 
a kedvezményezett állam felelős a támogatás 
felhasználásáért és a közösségi finanszírozás 
révén támogatott műveletek irányításáért és 
ellenőrzéséért az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 
25-i 1605/2002/EK tanácsi Euratom 
rendeletnek2, (a továbbiakban: a 
költségvetési rendelet) megfelelően.

Or. pt

Indokolás

A regionális és helyi szereplők bevonása a végrehajtási megállapodások megkötésébe és 
kezelésébe döntő lesz a közös célkitűzések megvalósításában.

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 43
(13) preambulumbekezdés

(13) Hasznosnak bizonyulhat, ha a
támogatásban részesülő állam – összhangban 
saját alkotmányos és intézményi 
viszonyaival, valamint jogi és pénzügyi 
helyzetével – a regionális vagy a helyi 
hatóságokat is bevonja a végrehajtási 
megállapodások megkötésébe és 
végrehajtásába. Mindazonáltal továbbra is a 
kedvezményezett állam felelős a támogatás 
felhasználásáért és a közösségi finanszírozás 
révén támogatott műveletek irányításáért és 
ellenőrzéséért az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 
25-i 1605/2002/EK tanácsi Euratom 
rendeletnek3, (a továbbiakban: a 

(13) Egy támogatásban részesülő államnak –
összhangban saját alkotmányos és 
intézményi viszonyaival, valamint jogi és 
pénzügyi helyzetével – be kell vonnia a 
regionális vagy a helyi hatóságokat is a 
végrehajtási megállapodások megkötésébe 
és végrehajtásába. Mindazonáltal továbbra is 
a kedvezményezett állam felelős a támogatás 
felhasználásáért és a közösségi finanszírozás 
révén támogatott műveletek irányításáért és 
ellenőrzéséért az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 
25-i 1605/2002/EK tanácsi Euratom 
rendeletnek1, (a továbbiakban: a 
költségvetési rendelet) megfelelően.

  
1 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
2 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
3 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
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költségvetési rendelet) megfelelően. 

Or. fr

Indokolás

A természeti katasztrófák hatásai alapvetően helyi szinten jelentkeznek, így a szubszidiaritás 
elvérevonatkozó megfelelő tekintettel a tagállamoknak be kell vonniuk az érintett helyi és 
regionális hatóságokat a támogatások végrehajtásába.

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 44
(15) preambulumbekezdés

(15) A közösségi fellépés nem menti fel azt 
a harmadik felet kötelezettségei alól, aki a 
„szennyező fizet” elv értelmében leginkább 
felelős az általa okozott kárért, s nem teszi 
feleslegessé a megelőző intézkedéseket sem 
közösségi, sem tagállami szinten.

(15) A közösségi fellépés nem menti fel azt 
a harmadik felet kötelezettségei alól, aki a 
„szennyező fizet” elv értelmében leginkább 
felelős az általa okozott kárért, s nem teszi 
feleslegessé a megelőző intézkedéseket sem 
közösségi, sem tagállami szinten, valamint 
nem helyettesíti az állami, illetve 
magánbiztosítási szolgáltatást sem.

Or. fr

Indokolás

A szolidaritás nem tekinthető az egyéb szolgáltatások helyettesítésének.

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Módosítás: 45
(21) preambulumbekezdés

(21) Az e rendelet alapján tanúsított 
szolidaritásvállalás megkönnyítésére 
technikai segítségnyújtást kell biztosítani 
annak érdekében, hogy a Bizottság jobban el 
tudja bírálni a hozzá intézett kérelmeket.

(21) Az e rendelet alapján tanúsított 
szolidaritásvállalás megkönnyítésére 
technikai segítségnyújtást kell biztosítani 
annak érdekében, hogy javítsák a 
tagállamok képességét a Bizottsághoz vagy 
más hatáskörrel rendelkező testülethez 

    
1 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
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benyújtott támogatási kérelmek megfelelő 
kitöltésére annak érdekében, hogy a 
Bizottság jobban el tudja bírálni a hozzá 
intézett kérelmeket.

Or. en

Indokolás

A tagállam(ok)nak arra is képesnek kell lenni(ük), hogy a szükséges szakvélemények kifizetése 
céljából a műszaki segítségnyújtás alapján rendelkezésre álló pénzösszegek felhasználására 
irányuló kérelmek elkészítésével kapcsolatos költségek egy részét fedezhessék.

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro

Módosítás: 46
(23) preambulumbekezdés

(23) E rendeletet kell alkalmazni attól az 
időponttól kezdődően, hogy a 2007-2013 
közötti időszakra vonatkozó pénzügyi terv 
érvénybe lép,

(23) E rendeletet annak az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való közzétételétől 
számított huszadik naptól kell alkalmazni. 

Or. pt

Indokolás

A rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele után kell hatályba lépnie. 

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Módosítás: 47
1. cikk, (1) bekezdés

(1) Az Európai Unió Szolidaritási Alapját (a 
továbbiakban: az alap) abból a célból hozták 
létre, hogy segítségével a Közösség a 
tagállamokat, illetve az Európai Unióval 
csatlakozási tárgyalásokat folytató tagjelölt 
országokat (a továbbiakban: támogatásra 
jogosult államok) sújtó súlyos katasztrófák 
esetén megfelelő válaszlépéseket tudjon 

(1) Az Európai Unió Szolidaritási Alapját (a 
továbbiakban: az alap) abból a célból hozták 
létre, hogy segítségével a Közösség a 
tagállamokat, illetve az Európai Unióval 
csatlakozási tárgyalásokat folytató tagjelölt 
országokat (a továbbiakban: támogatásra 
jogosult államok) sújtó súlyos katasztrófák 
és válsághelyzetek esetén megfelelő 
válaszlépéseket tudjon tenni.
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tenni.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve az Alap korlátozott pénzügyi forrásait, és a „terrorista merényletek” 
kifejezés bizonytalanságát, az Alap pénzügyi támogatásait csak a súlyos katasztrófák és súlyos 
válsághelyzetek folytán elszenvedett károk enyhítésére kell felhasználni.

Módosítás, előterjesztette: Bastiaan Belder

Módosítás: 48
1. cikk, (1) bekezdés

(1) Az Európai Unió Szolidaritási Alapját (a 
továbbiakban: az alap) abból a célból hozták 
létre, hogy segítségével a Közösség a 
tagállamokat, illetve az Európai Unióval 
csatlakozási tárgyalásokat folytató tagjelölt 
országokat (a továbbiakban: támogatásra 
jogosult államok) sújtó súlyos katasztrófák 
esetén megfelelő válaszlépéseket tudjon 
tenni.

(1) Az Európai Unió Szolidaritási Alapját (a 
továbbiakban: az alap) abból a célból hozták 
létre, hogy segítségével a Közösség a 
tagállamokat, (a továbbiakban: támogatásra 
jogosult államok) sújtó, nem emberi 
mulasztásból vagy gondatlanságból fakadó
súlyos katasztrófák esetén megfelelő 
válaszlépéseket tudjon tenni.

Or. en

Indokolás

Az EU-nak azokban az esetekben kell szolidaritást vállalnia, amelyeknél nincs a támogatásra 
vonatkozóan létező rendelkezés. Azoknak az eseteknek, amelyeknél emberi mulasztás vagy 
gondatlanság okozta a súlyos katasztrófát, ki kell kerülniük az EU által támogatott körből, 
mivel erre léteznek más finanszírozások (pl. biztosítás). Mivel az Alap teljes költségvetése 
ugyanannyi marad, a támogatható államok száma pedig nőtt, a tagjelölt országoknak 
nyújtható segítséget a nagyon sürgős helyzetekre kell korlátozni, hogy megfelelő, 
rendelkezésre álló költségvetési keret maradjon a Közösségen belül felmerülő katasztrófákra.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 49
1. cikk, (1) bekezdés

(1) Az Európai Unió Szolidaritási Alapját (a (1) Az Európai Unió Szolidaritási Alapját (a 
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továbbiakban: az alap) abból a célból hozták 
létre, hogy segítségével a Közösség a 
tagállamokat, illetve az Európai Unióval 
csatlakozási tárgyalásokat folytató tagjelölt 
országokat (a továbbiakban: támogatásra 
jogosult államok) sújtó súlyos katasztrófák 
esetén megfelelő válaszlépéseket tudjon 
tenni.

továbbiakban: az alap) abból a célból hozták 
létre, hogy segítségével a Közösség a 
tagállamokat, azok régióit, illetve az Európai 
Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató 
tagjelölt országokat (a továbbiakban: 
támogatásra jogosult államok) sújtó súlyos 
katasztrófák esetén megfelelő 
válaszlépéseket tudjon tenni.

Or. pt

Indokolás

A régióknak a programba történő bevonása biztosítani fogja, hogy egy egész regionális 
gazdaság térdre kényszerítésére képes, nagyméretű katasztrófák megfelelő figyelmet és 
reakciót kapnak a Közösség részéről.

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Módosítás: 50
1. cikk, (1a.) bekezdés (új)

(1a.) Az Európai Unióval csatlakozási 
tárgyalásokat folytató tagjelölt ország 
abban az esetben kérhet segítséget az 
alaptól, ha a súlyos katasztrófa hatása a 
tagjelölt ország és valamely tagállam között, 
határon átnyúló szárazföldi vagy tengeri 
területet érint.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve az Alap korlátozott pénzügyi forrásait, és a „terrorista merényletek” 
kifejezés bizonytalanságát, az Alap pénzügyi támogatásait csak a súlyos katasztrófák és súlyos 
válsághelyzetek folytán elszenvedett károk enyhítésére kell felhasználni.

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Módosítás: 51
1. cikk, (2) bekezdés, a) pont
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(a) természeti katasztrófák; (a) természeti katasztrófák, mint az árvíz, 
szárazság, tűz, földrengés, vulkánkitörés, 
fagy, hurrikán vagy lavina;

Or. es

Indokolás

Helyes lenne annak egyértelműbb meghatározása, hogy mi értendő súlyos természeti 
katasztrófa alatt, hogy világossá váljon az, hogy a szárazság, fagy, hurrikán és a 
vulkánkitörés összehasonlítható az árvízzel, a földrengéssel és a tűzzel. Ez ugyanakkor 
természetesen nem zárt felsorolás.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 52
1. cikk, (2) bekezdés, a) pont

a) természeti katasztrófák; a) természeti vagy nem természeti eredetű 
katasztrófák;

Or. pt

Indokolás

A Bizottság javaslatával [(3) preambulumbekezdés] összhangban, a módosítás célja a 
természeti és nem természeti katasztrófák beiktatása, ezzel biztosítva a rendelet jogi 
megfogalmazásának megfelelő egységességét.

Módosítás, előterjesztette: Alfonso Andria

Módosítás: 53
1. cikk, (2) bekezdés, a) pont

a) természeti katasztrófák; a) környezeti katasztrófák;

Or. it

Indokolás

A „természeti katasztrófák” fogalma félrevezető lehet, mivel kivonja a rendelet hatálya alól 
azokat az eseményeket – mint az erdőtüzek többségét –, amelyek nem természetes okokból, 
hanem szándékos vagy felróható emberi beavatkozás folytán keletkeznek. Kívánatosabb a 
„környezeti katasztrófa” kifejezés használata, ami inkább a katasztrófa következményeire, 
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mint okaira utal. 

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 54
1. cikk, (2) bekezdés, b) pont

b) ipari és technológiai katasztrófák; b) ipari és/vagy technológiai katasztrófák;

Or. fr

Indokolás

A két fajta katasztrófa nem mindig együttesen következik be.

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 55
1. cikk, (2) bekezdés, c) pont

(c) közegészséget veszélyeztető helyzetek; törölve

Or. es

Indokolás

A Szolidaritási Alap által fedezendő események és hatások valamennyi típusa előre meg nem 
jósolható jellegének köszönhetően egészült ki a szöveg ezzel az utolsó ponttal. Ilyen módon a 
döntéshozatal rugalmasabbá válik, és – a létrehozott eljárásokkal és feltételekkel 
összhangban – valamennyi civil társadalmi szereplő folyamodhat az alap segítségéért.

Módosítás, előterjesztette: Alfonso Andria

Módosítás: 56
1. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c) közegészséget veszélyeztető helyzetek; c) határokon átnyúló fenyegetést jelentő 
világméretű influenzajárvány;

Or. it
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Indokolás

A „közegészséget veszélyeztető helyzetek” szövegezés túlságosan homályos. Az Alap 
beavatkozását a legrosszabb esetre – a fenyegető világméretű járvány esetére – kell 
korlátozni.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 57
1. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c) közegészséget veszélyeztető helyzetek; c) határokon átnyúló hatású, közegészséget 
veszélyeztető helyzetek;

Or. el

Indokolás

Különös rendelkezésekre van szükség a hatások enyhítése és a segítségnyújtás 
vonatkozásában a közegészséget érintő esetekben, mint például a járványok vagy egy 
világméretű influenzajárvány, amelyek a tagállamok határain átnyúló hatásokkal 
rendelkeznek.

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Módosítás: 58
1. cikk, (2) bekezdés, d) pont

(d) terrorista merényletek. törölve

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve az Alap korlátozott pénzügyi forrásait, és a „terrorista merényletek” 
kifejezés bizonytalanságát, az Alap pénzügyi támogatásait csak a súlyos katasztrófák és súlyos 
válsághelyzetek folytán elszenvedett károk enyhítésére kell felhasználni.

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 59
1. cikk, (2) bekezdés, da. pont (új)
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da. egyéb közérdekű műveletek, melyek 
célja a társadalom és a gazdaság rendes 
állapotának visszaállítása az érintett 
településeken és területeken.

Or. es

Indokolás

A Szolidaritási Alap által fedezendő események és hatások valamennyi típusa előre meg nem 
jósolható jellegének köszönhetően egészült ki a szöveg ezzel az utolsó ponttal. Ilyen módon a 
döntéshozatal rugalmasabbá válik, és – a létrehozott eljárásokkal és feltételekkel 
összhangban – valamennyi civil társadalmi szereplő folyamodhat az alap segítségéért.

Módosítás, előterjesztette: Alfonso Andria

Módosítás: 60
1. cikk, (2a,) bekezdés (új)

(2a,) Amennyiben a közegészséget 
veszélyeztető vészhelyzetek vagy a 
terrorcselekmények elleni küzdelem 
érdekében különös jogszabály lép hatályba, 
az említettek azonnal kikerülnek a rendelet 
hatálya alól.

Or. it

Indokolás

A közegészséget veszélyeztető vészhelyzetekre kívánatos megfelelően reagálni, azonban ezeket 
egy eseti pénzügyi eszközzel kell fedezni. Ugyanakkor a célkitűzéshez jobban kapcsolódó 
instrumentum létrehozásáig, valamint annak elkerülése érdekében, hogy felkészületlenül 
nézzünk szembe egy, a közegészséget veszélyeztető helyzettel, szükség van olyan ideiglenes 
rendelkezésre, amely lehetővé teszi a Szolidaritási Alap forrásainak mobilizálását ilyen 
helyzetekben. 

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 61
2. cikk, (1) bekezdés

E rendelet alkalmazásában egy katasztrófa (1) E rendelet alkalmazásában egy 
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akkor tekintendő súlyosnak, ha legalább egy 
támogatásra jogosult államban olyan 
közvetlen károkat eredményez, melyek 
becsült összege 2007-es árakon számítva 
meghaladja az 1 milliárd eurót, vagy az 
érintett állam bruttó nemzeti jövedelmének 
0,5%-át.

katasztrófa akkor tekintendő súlyosnak, ha 
legalább egy támogatásra jogosult államban 
olyan közvetlen károkat eredményez, 
melyek becsült összege 2007-es árakon 
számítva meghaladja az 1 milliárd eurót, 
vagy az érintett állam vagy az érintett régió 
bruttó nemzeti jövedelmének 0,5%-át. 
Tekintve ugyanakkor az Európai Unió 
különleges költségvetési körülményeit és 
pénzügyi helyzetét, az alap állandó, önálló 
alapként jön létre, saját rögzített éves 
költségvetéssel, amelynek az év végére fel 
nem használt összegekből származó 
pozitívuma tartalékot képez súlyos 
katasztrófák esetére.

Or. es

Indokolás

Az első rész magától értetődő. A második rész tekintetében a küszöb fogalmát újból át kell 
gondolni, hogy az alap beavatkozási lehetőségei hozzáigazíthatók legyenek a katasztrófával 
érintett hely szükségleteihez, illetve bizonyos természeti jelenségek regionális kiterjedéséhez.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 62
2. cikk, (1) bekezdés

(1) E rendelet alkalmazásában egy 
katasztrófa akkor tekintendő súlyosnak, ha 
legalább egy támogatásra jogosult államban 
olyan közvetlen károkat eredményez, 
melyek becsült összege 2007-es árakon 
számítva meghaladja az 1 milliárd eurót, 
vagy az érintett állam bruttó nemzeti 
jövedelmének 0,5%-át.

(1) E rendelet alkalmazásában egy 
katasztrófa akkor tekintendő súlyosnak, ha 
legalább egy támogatásra jogosult államban 
olyan közvetlen károkat eredményez, 
melyek becsült összege 2007-es árakon 
számítva eléri vagy meghaladja a 800 millió 
eurót, vagy az érintett állam bruttó nemzeti 
jövedelmének 0,4%-át.

Or. pt

Indokolás

A Bizottság által számos tagállamban lefolytatott, a Szolidaritási Alap hatékonyságáról szóló 
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nyilvános konzultáció során az derült ki, hogy a tagállamok fő problémája az alapból történő 
kifizetések igénylése során a túlságosan magas támogathatósági kritériumokból fakad.

Módosítás, előterjesztette: Bastiaan Belder

Módosítás: 63
2. cikk, (1) bekezdés

(1) E rendelet alkalmazásában egy 
katasztrófa akkor tekintendő súlyosnak, ha 
legalább egy támogatásra jogosult államban 
olyan közvetlen károkat eredményez, 
melyek becsült összege 2007-es árakon 
számítva meghaladja az 1 milliárd eurót, 
vagy az érintett állam bruttó nemzeti 
jövedelmének 0,5%-át.

(1) E rendelet alkalmazásában egy 
katasztrófa akkor tekintendő súlyosnak, ha 
legalább egy támogatásra jogosult államban 
olyan közvetlen károkat eredményez, 
melyek becsült összege 2007-es árakon 
számítva meghaladja a 3 milliárd eurót, 
vagy az érintett állam bruttó nemzeti 
jövedelmének 0,6%-át.

Or. en

Indokolás

A rendelkezésre álló költségvetés valóban súlyos katasztrófákra való összpontosítása 
érdekében a küszöböket fel kell emelni. A felemelt küszöbökkel megfelelő támogatás 
biztosítható a csapás sújtotta tagállamoknak, amelyek önállóan nem tudnak hatékonyan 
reagálni a katasztrófára.

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Marques

Módosítás: 64
2. cikk, (1) bekezdés

(1) E rendelet alkalmazásában egy 
katasztrófa akkor tekintendő súlyosnak, ha 
legalább egy támogatásra jogosult államban 
olyan közvetlen károkat eredményez, 
melyek becsült összege 2007-es árakon 
számítva meghaladja az 1 milliárd eurót, 
vagy az érintett állam bruttó nemzeti 
jövedelmének 0,5%-át.

(1) E rendelet alkalmazásában egy 
katasztrófa akkor tekintendő súlyosnak, ha 
legalább egy támogatásra jogosult államban 
olyan közvetlen károkat eredményez, 
melyek becsült összege 2007-es árakon 
számítva meghaladja a 3 milliárd eurót, 
vagy az érintett állam bruttó nemzeti 
jövedelmének 0,5%-át.

Or. pt
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Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Módosítás: 65
2. cikk, (1) bekezdés

(1) E rendelet alkalmazásában egy 
katasztrófa akkor tekintendő súlyosnak, ha 
legalább egy támogatásra jogosult államban 
olyan közvetlen károkat eredményez, 
melyek becsült összege 2007-es árakon 
számítva meghaladja az 1 milliárd eurót, 
vagy az érintett állam bruttó nemzeti 
jövedelmének 0,5%-át.

(1) E rendelet alkalmazásában egy 
katasztrófa vagy válsághelyzet akkor 
tekintendő súlyosnak, ha legalább egy 
támogatásra jogosult államban olyan 
közvetlen károkat eredményez, melyek 
becsült összege 2007-es árakon számítva 
meghaladja az 1 milliárd eurót, vagy az 
érintett állam bruttó nemzeti jövedelmének 
0,5%-át.

Or. en

Indokolás

Ha a támogatható állam területén bekövetkezett esemény nem felel meg a katasztrófa 
mennyiségi kritériumainak, a Bizottságnak az alap pénzügyi támogatása iránt benyújtott 
kérelem értékelése során konzultálnia kell az Európai Parlament hatáskörrel rendelkező 
bizottságaival.

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro

Módosítás: 66
2. cikk, (1) bekezdés

(1) E rendelet alkalmazásában egy 
katasztrófa akkor tekintendő súlyosnak, ha 
legalább egy támogatásra jogosult államban 
olyan közvetlen károkat eredményez, 
melyek becsült összege 2007-es árakon
számítva meghaladja az 1 milliárd eurót, 
vagy az érintett állam bruttó nemzeti 
jövedelmének 0,5%-át.

(1) E rendelet alkalmazásában egy 
katasztrófa akkor tekintendő súlyosnak, ha 
legalább egy támogatásra jogosult államban 
olyan közvetlen károkat eredményez, 
melyek becsült összege a rendelet 
hatálybalépése évének árain számítva 
meghaladja az 1 milliárd eurót, vagy az 
érintett állam bruttó nemzeti jövedelmének 
0,5%-át.

Or. pt

Indokolás

Fontos a kivételes regionális katasztrófák figyelembe vétele – vö. 2012/2002/EK rendelet.
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Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 67
2. cikk, (1a.) bekezdés (új)

(1a.) Kivételesen – és amennyiben a 
rendelet 1. cikkében említett mennyiségi 
kritériumok nem teljesülnek – amennyiben 
valamely, az 1059/2003/EK rendelet szerinti 
NUTS 2 vagy NUTS 3 régiót egy 
katasztrófa rendkívüli arányban érint, az 
jogosult az alap támogatására, feltéve, hogy 
a természeti katasztrófa olyan nagy arányú, 
hogy a lakosság többségét érinti, és a 
mindennapi életet érintő, súlyos és 
elhúzódó hatásai vannak. Az e bekezdés 
alapján nyújtott éves támogatás nem 
haladhatja meg az alap éves juttatásainak 
7,5 %-át. A Bizottság szigorúan és alaposan 
megvizsgálja az e bekezdés alapján 
benyújtott kérelmeket. Különös figyelmet 
kell fordítani a távoli, elszigetelt régiókra, 
szigetekre, és a peremvidékekre.

Or. pt

Indokolás

A javasolt kiegészítő finanszírozás biztosítaná, hogy a regionális gazdaságnak súlyos károkat 
okozó katasztrófák által érintett régiók megkapják a szükséges pénzügyi segítséget, ezzel 
elősegítve az alap általános célkitűzéseinek a szubszidiaritás elvével összhangban történő 
megvalósítását.

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Módosítás: 68
2. cikk, 2. bekezdés 

2. Mindazonáltal a Bizottságnak kivételes és
indokolt esetben módjában áll úgy döntenie, 
hogy súlyosnak minősíti a támogatásra 
jogosult állam területét sújtó katasztrófát 
abban az esetben is, ha az nem felel meg a 

2. Mindazonáltal a Bizottságnak kivételes és 
indokolt esetben, az Európai Parlament 
hatáskörrel rendelkező bizottságaival 
folytatott konzultációt követően módjában 
áll úgy döntenie, hogy súlyosnak minősíti a 
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fenti mennyiségi kritériumoknak. támogatásra jogosult állam területét sújtó 
katasztrófát vagy válsághelyzetet abban az 
esetben is, ha az nem felel meg a fenti 
mennyiségi kritériumoknak.

Or. en

Indokolás

Ha a támogatásra jogosult államban bekövetkezett valamely esemény nem felel meg a 
katasztrófára vonatkozó mennyiségi kritériumoknak, az alapból történő pénzügyi támogatásra 
vonatkozóan benyújtott kérelem értékelésekor a Bizottságnak konzultálnia kell az EP 
hatáskörrel rendelkező bizottságaival. 

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 69
2. cikk, 2. bekezdés 

2. Mindazonáltal a Bizottságnak kivételes és 
indokolt esetben módjában áll úgy döntenie, 
hogy súlyosnak minősíti a támogatásra 
jogosult állam területét sújtó katasztrófát 
abban az esetben is, ha az nem felel meg a 
fenti mennyiségi kritériumoknak. 

2. Mindazonáltal, még ha nem is teljesülnek 
a fenti mennyiségi kritériumok, a 
Bizottságnak kivételes és indokolt esetben 
módjában áll úgy döntenie, hogy az alapból 
történő támogathatóság tekintetében 
figyelembe veszi az olyan rendkívüli – és 
főként a természeti  – katasztrófák által 
sújtott területeken okozott károkat, amelyek 
a lakosság többségét vagy a fejlődés 
tekintetében fontos gazdasági ágazatokat 
érintik, és amelyeknek az érintett 
térségekben az életfeltételeket, valamint a 
gazdasági stabilitást érintő, súlyos hatásai 
vannak.

Or. es

Indokolás

Az első rész magától értetődő. A második rész tekintetében a küszöb fogalmát újból át kell 
gondolni, hogy az alap beavatkozási lehetőségei hozzáigazíthatók legyenek a katasztrófával 
érintett hely szükségleteihez, illetve bizonyos természeti jelenségek regionális kiterjedéséhez .
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Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro

Módosítás: 70
2. cikk, 2. bekezdés 

2. Mindazonáltal a Bizottságnak kivételes és 
indokolt esetben módjában áll úgy döntenie, 
hogy súlyosnak minősíti a támogatásra 
jogosult állam területét sújtó katasztrófát 
abban az esetben is, ha az nem felel meg a 
fenti mennyiségi kritériumoknak.

2. Mindazonáltal, kivételes körülmények 
között, még ha nem is teljesülnek az 1. cikk 
1. bekezdésben említett mennyiségi 
kritériumok, az alapból támogatást lehet 
nyújtani az olyan rendkívüli méretű 
katasztrófa (különösen természeti 
katasztrófa) által sújtott régió számára, 
amely a lakosság többségét érinti, és a 
mindennapi életet érintő, súlyos és 
elhúzódó hatásai vannak a foglalkoztatásra 
és a régió gazdasági stabilitására. Az e 
bekezdés alapján nyújtott éves támogatás 
nem haladhatja meg az alap éves 
juttatásainak 7,5 %-át. Különös figyelmet 
kell fordítani a Szerződés 299. cikkének (2) 
bekezdése értelmében a távoli és elszigetelt 
régiókra, szigetekre és peremvidékekre. A 
Bizottság szigorúan és alaposan 
megvizsgálja az e bekezdés alapján 
benyújtott kérelmeket. Ezen túlmenően, a 
Bizottságnak kivételes és indokolt esetben 
módjában áll úgy döntenie, hogy súlyosnak 
minősíti a támogatásra jogosult állam 
területét sújtó katasztrófát abban az esetben 
is, ha az nem felel meg a fenti mennyiségi 
kritériumoknak.

Or. pt

Indokolás

Fontos a kivételes regionális katasztrófák figyelembe vétele – vö. 2012/2002/EK rendelet.

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Marques

Módosítás: 71
2. cikk, 2 bekezdés. 

2. Mindazonáltal a Bizottságnak kivételes és 
indokolt esetben módjában áll úgy 

2. Mindazonáltal, kivételes körülmények 
esetén, még ha nem is teljesülnek a fenti 
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döntenie, hogy súlyosnak minősíti a 
támogatásra jogosult állam területét sújtó 
katasztrófát abban az esetben is, ha az nem 
felel meg a fenti mennyiségi kritériumoknak.

mennyiségi kritériumok, az alapból 
támogatást lehet nyújtani az olyan 
rendkívüli méretű katasztrófa (különösen 
természeti katasztrófa) által sújtott régió 
számára is, amely a lakosság többségét 
érinti, és a mindennapi életet érintő, súlyos 
és elhúzódó hatásai vannak a 
foglalkoztatásra és a régió gazdasági 
stabilitására. Az e bekezdés alapján nyújtott 
éves támogatás nem haladhatja meg az alap 
éves juttatásainak 7,5 %-át. Különös 
figyelmet kell fordítani a Szerződés 299. 
cikkének (2) bekezdése értelmében a távoli 
és elszigetelt régiókra, szigetekre és 
peremvidékekre. A Bizottság szigorúan és 
alaposan megvizsgálja az e bekezdés 
alapján hozzá benyújtott kérelmeket. 

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Yiannakis Matsis

Módosítás: 72
2. cikk, 2. bekezdés 

2. Mindazonáltal a Bizottságnak kivételes és 
indokolt esetben módjában áll úgy döntenie, 
hogy súlyosnak minősíti a támogatásra 
jogosult állam területét sújtó katasztrófát 
abban az esetben is, ha az nem felel meg a 
fenti mennyiségi kritériumoknak.

2. Mindazonáltal a Bizottságnak kivételes és 
indokolt esetben módjában áll úgy döntenie, 
hogy súlyosnak minősíti a támogatásra 
jogosult állam területét sújtó katasztrófát 
abban az esetben is, ha az nem felel meg a 
fenti mennyiségi kritériumoknak. Az alap 
tevékenységi és alkalmazási körébe fel kell 
venni az olyan természeti katasztrófákat is, 
amelyek ismétlődő aszály, fagy, tűzvész 
vagy árvíz miatt következnek be, vagy 
amelyeket a klímaváltozás új jelensége 
okoz, és amelyek folyamatos hatást 
gyakorolnak különböző szakmai 
csoportokra és államgazdaságokra.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Giovanni Pittella

Módosítás: 73
2. cikk, második albekezdés

Mindazonáltal a Bizottságnak kivételes és 
indokolt esetben módjában áll úgy döntenie, 
hogy súlyosnak minősíti a támogatásra 
jogosult állam területét sújtó katasztrófát 
abban az esetben is, ha az nem felel meg a 
fenti mennyiségi kritériumoknak.

Mindazonáltal a Bizottságnak kivételes és 
indokolt esetben módjában áll úgy döntenie, 
hogy súlyosnak minősíti a támogatásra 
jogosult állam területét sújtó katasztrófát 
abban az esetben is, ha az nem felel meg a 
fenti mennyiségi kritériumoknak. 
Különleges körülmények között – még ha a 
mennyiségi kritériumok nem is teljesülnek -
az alapból támogatást lehet nyújtani az 
olyan rendkívüli katasztrófák által sújtott 
régiók számára is, amelyek a lakosság 
többségét érintik, és amelyeknek az érintett 
régióban az életfeltételeket, valamint a 
gazdasági stabilitást érintő, súlyos és tartós 
hatásai vannak. 

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Módosítás: 74
2. cikk, 2a. bekezdés (új)

2a. Hasonlóképpen, kivételes esetekben –
még ha az első bekezdésben szereplő 
mennyiségi kritériumok nem is teljesülnek 
– egyes régiók részesedhetnek az alap 
keretében nyújtott segítségből, amennyiben 
azokat olyan rendkívüli – elsősorban 
természeti – katasztrófa sújtotta, amely a 
lakosság többségét vagy a fejlődésben 
fontos szerepet játszó gazdasági ágazatokat 
érintette, és amelyeknek az érintett 
régióban az életfeltételeket, valamint a 
gazdasági stabilitást érintő, súlyos hatásai 
vannak. Az e bekezdés alapján nyújtott éves 
támogatás nem haladhatja meg az alap éves 
juttatásainak 7,5 %-át. Különös figyelmet 
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kell fordítani a Szerződés 299. cikkének (2) 
bekezdése értelmében a távoli és elszigetelt 
régiókra, szigetekre és peremvidékekre. A 
Bizottság szigorúan és alaposan 
megvizsgálja az e bekezdés alapján hozzá 
benyújtott kérelmeket.

Or. es

Indokolás

A Szolidaritási Alap jelenlegi rendelet szerinti regionális összetevője rendkívül értékesnek 
bizonyult, mivel lehetővé tette a segítségnyújtást olyan regionális jellegű katasztrófák esetén, 
amelyeknél az okozott kár ugyan nem érte el az általános küszöböt, azonban az érintett 
régióban mégis súlyos veszteségeket okozott. Ezért úgy véljük, hogy a regionális összetevőt az 
új rendeletnek is meg kell őriznie . 

Módosítás, előterjesztette: Bastiaan Belder

Módosítás: 75
2. cikk, 2a. bekezdés (új)

2a. Kivételesen támogatást kaphat az 
alapból az olyan szomszédos tagállam vagy 
az Európai Unióval csatlakozási 
tárgyalásokat folytató szomszédos ország is, 
amelyet ugyanaz a katasztrófa sújtotta.

Or. en

Indokolás

Mivel az alap korlátozott mértékű, a segítségnyújtás hatékonyságának biztosítása érdekében 
célszerű volna a rendelkezésre álló eszközöket elsősorban a jelenlegi tagállamokra 
összpontosítani. Amennyiben a tagjelölt országokat ugyanaz a katasztrófa sújtja, akkor azok 
is részesedhetnek az alapból. 

Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 76
2. cikk, 2a. albekezdés (új)

Különös figyelmet kell szentelni a 
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Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott távoli és elszigetelt régiókra, 
például szigetekre és peremvidékekre.

Or. fr

Indokolás

Meg kell őrizni ezt, a Szolidaritási Alapról szóló jelenlegi rendelet 2. cikkében szereplő 
rendelkezést, a rendeletre irányuló jelenlegi javaslat (5) preambulumbekezdésében található 
hivatkozás megerősítése érdekében. 

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný, Vladimír 
Železný

Módosítás: 77
3. cikk, 1. bekezdés, 1. albekezdés 

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

1. Ha egy támogatásra jogosult állam 
szárazföldi és/vagy tengeri területén súlyos 
katasztrófa következik be vagy válsághelyzet 
következik be, az állam kérésére a Bizottság 
az alapból pénzügyi támogatást ítélhet meg 
számára.

Or. en

Indokolás

Pénzügyi támogatást kell megítélni bármely támogatásra jogosult államnak, ha súlyos 
katasztrófa vagy válsághelyzet következik be akár szárazföldi, akár tengeri területén .

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás: 78
3. cikk, 1. bekezdés, 1. albekezdés

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

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

Or. en
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Indokolás

A Bizottság egy meghatározott összeget javasol, amelynek mobilizálásához szükség van a 
Költségvetési Hatóság engedélyére. 

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Módosítás: 79
3. cikk, 1. bekezdés, 2. albekezdés

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 az első albekezdésben említett állammal 
közös szárazföldi és/vagy tengeri határral 
rendelkező valamelyik, támogatásra 
ugyancsak jogosult országot is sújtja 
ugyanaz a súlyos katasztrófa vagy 
válsághelyzet, a Bizottság a szomszédos 
állam kérésére azt is támogatásban 
részesítheti az alapból.

Or. en

Indokolás

Pénzügyi támogatást kell megítélni bármely támogatásra jogosult államnak, ha súlyos 
katasztrófa vagy válsághelyzet következik be akár szárazföldi, akár tengeri területén. 

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás: 80
3. cikk, 1. bekezdés, 2. albekezdés

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 az első albekezdésben említett államnak 
valamelyik, támogatásra ugyancsak jogosult 
szomszédját is sújtja ugyanaz a súlyos 
katasztrófa, a Bizottság a szomszédos állam 
kérésére javasolja, hogy annak nyújtsanak 
támogatást az alapból.

Or. en

Indokolás

A Bizottság egy meghatározott összeget javasol, amelynek mobilizálásához szükség van a 
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Költségvetési Hatóság engedélyére. 

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 81
3. cikk, 1a. bekezdés (új)

1a. A támogatásra jogosult állam kérésére 
a Bizottság segélyt vagy támogatást 
nyújthat az alapból, ha olyan közvetlen 
veszély fenyegeti a közegészséget az ország 
területén, amely határokon túli hatással 
lehet más tagállamokban.

Or. el

Indokolás

Különös rendelkezéssel kell szabályozni a támogatást és a segélyt a közegészséget érintő 
olyan esetekben  – mint például járvány vagy országos influenzajárvány –, amelyek határokon 
túli hatással lehetnek a tagállamokra. 

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Módosítás: 82
3. cikk, 2a. bekezdés (új)

2a. Az alapból nyújtott támogatást részben 
a hasonló jellegű katasztrófa újbóli 
előfordulásának megelőzését szolgáló 
intézkedésekre kell fordítani.

Or. en

Indokolás

A rendelet szerinti műveletek során figyelmet kell fordítani az érintett katasztrófák újbóli 
előfordulásának megakadályozását célzó intézkedésekre.
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Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro

Módosítás: 83
4. cikk, (a) pont 

(a) az energia- és vízellátás, a 
szennyvízgazdálkodás, telekommunikáció, 
közlekedés, egészségügy és oktatás területén 
az infrastruktúra és berendezések 
működőképességének azonnali 
helyreállításához nélkülözhetetlen 
szükségintézkedések;

(a) az energiaellátás, a vízellátás (gyűjtés, 
ellátás, kezelés és elosztás), a 
szennyvízgazdálkodás, telekommunikáció, 
közlekedés, egészségügy és oktatás területén 
az infrastruktúra és berendezések 
működőképességének azonnali 
helyreállításához nélkülözhetetlen 
szükségintézkedések, valamint az érintett 
termelőtevékenység helyreállítását 
témogató intézkedések elősegítése;

Or. pt

Indokolás

Fontos gondolni azokra a támogató intézkedésekre is, amelyek az érintett termelőtevékenység 
helyreállítására irányulnak, és meg kell határozni a vízellátással kapcsolatos valamennyi 
alkotóelemet.

Módosítás, előterjesztette: Jamila Madeira

Módosítás: 84
4. cikk, (a) pont 

(a) az energia- és vízellátás, a 
szennyvízgazdálkodás, telekommunikáció, 
közlekedés, egészségügy és oktatás területén 
az infrastruktúra és berendezések 
működőképességének azonnali 
helyreállításához nélkülözhetetlen 
szükségintézkedések;

(a) a természeti katasztrófák illetve 
közvetlen hatásuk azonnali kezeléséhez, 
valamint az energia- és vízellátás, a 
szennyvízgazdálkodás, telekommunikáció, 
közlekedés, egészségügy és oktatás területén 
az infrastruktúra és berendezések 
működőképességének azonnali 
helyreállításához nélkülözhetetlen 
szükségintézkedések;

Or. pt



AM\600565HU.doc 47/72 PE 369.847v01-00

külső fordítás

HU

Indokolás

Tűzvész esetén a megsemmisült infrastruktúra helyreállítása előtt haladéktalan segítséget kell 
nyújtani a pusztulást előidéző ok megszüntetésére.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 85
4. cikk, aa. pont (új)

aa. Mennyiségileg elegendő ivóvíz azonnali 
szolgáltatásának biztosítását szolgáló 
nélkülözhetetlen szükséghelyzeti 
intézkedések, különös tekintettel a felszíni 
és felszín alatti vizek gyűjtésére és/vagy 
kihasználására, vagy az azok alternatív 
eszközökkel történő elosztását biztosító 
sürgősségi infrastruktúra létrehozására;

- Emberi fogyasztásra alkalmas minőségű 
ivóvíz azonnali szolgáltatásának 
biztosítására irányuló, nélkülözhetetlen 
szükséghelyzeti intézkedések, különösen a 
vízlelő helyek védelmével, a vízkezelő 
rendszerek fokozásával, valamint a 
megfelelő elemzés és ellenőrzés 
biztosításával történő intézkedések 
megtételével;

- A súlyos vagy szélsőséges aszály miatt 
bekövetkező rendkívüli vízhiány esetén a 
lakosság élelmezési igényeinek kielégítése 
érdekében a vízhez történő hozzáférés 
növelésére irányuló, nélkülözhetetlen 
szükséghelyzeti intézkedések végrehajtása;

- Az erdőtüzek leküzdéséhez a földi és légi 
tűzoltóegységek haladéktalan – korlátozott 
időtartamra való – rendelkezésre bocsátását 
biztosító nélkülözhetetlen szükséghelyzeti 
intézkedések. 
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Or. pt

Indokolás

A javasolt módosítás célja annak jogszerű biztosítása, hogy egy olyan nélkülözhetetlen 
árucikk, mint a víz katasztrófahelyzetben is garantált legyen az érintett területek javára, a 
nélkülözhetetlen szükséghelyzeti intézkedések és az azokat végrehajtó egységek megfelelő 
koordinálása és hatékony működtetése révén. 

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Marques

Módosítás: 86
4. cikk, aa. pont (új)

aa. Mennyiségileg elegendő ivóvíz azonnali 
szolgáltatásának biztosítását szolgáló 
nélkülözhetetlen szükséghelyzeti 
intézkedések, különös tekintettel a felszíni 
és felszín alatti vizek gyűjtésére és/vagy 
kihasználására, vagy az azok alternatív 
eszközökkel történő elosztását biztosító 
sürgősségi infrastruktúra létrehozására;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez, 

Módosítás: 87
4. cikk, aa. pont (új)

aa. nélkülözhetetlen szükséghelyzeti 
intézkedések az aszály és fagy pusztító 
hatásának mérséklésére;

Or. es

Indokolás

A szárazságot és a fagyot súlyos természeti katasztrófának kell tekinteni, figyelembe véve a 
mezőgazdasági ágazatnak okozott károk méretét és jellegét, valamint az érintett régiók 
gazdaságára gyakorolt hosszú távú hatás terjedelmét. 
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Módosítás, előterjesztette: Sérgio Marques

Módosítás: 88
4. cikk, aa. pont (új)

aa. - Az erdőtüzek leküzdéséhez a földi és 
légi tűzoltóegységek haladéktalan –
korlátozott időtartamra való –
rendelkezésre bocsátását biztosító 
nélkülözhetetlen szükséghelyzeti 
intézkedések;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Jamila Madeira

Módosítás: 89
4. cikk, aa. pont (új)

aa. - Rendkívüli vízhiány esetén a lakosság 
élelmezési igényeinek kielégítéséhez 
szükséges évelő és többnyári mezőgazdasági 
termékek fennmaradásának biztosítása 
érdekében a víz rendelkezésre állásának 
növelésére irányuló szükséghelyzeti 
infrastruktúra;

Or. pt

Indokolás

Súlyos aszály esetén – az érintett ország lakosságának alapvető élelmezési szükségleteinek 
kielégítése érdekében – alapvető lehet a vízforrásokkal kapcsolatban történő beavatkozás 
szükségessége. 
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Módosítás, előterjesztette: Sérgio Marques

Módosítás: 90
4. cikk, ab. pont (új)

ab. - Emberi fogyasztásra alkalmas 
minőségű ivóvíz azonnali szolgáltatásának 
biztosítására irányuló, nélkülözhetetlen 
szükséghelyzeti intézkedések, különösen a 
vízlelő helyek védelmével, a vízkezelő 
rendszerek fokozásával, valamint a 
megfelelő elemzés és ellenőrzés 
biztosításával történő intézkedések 
megtételével;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Marques

Módosítás: 91
4. cikk, ac. pont (új)

ac. - A súlyos vagy szélsőséges aszály miatt 
bekövetkező rendkívüli vízhiány esetén a 
lakosság élelmezési igényeinek kielégítése 
érdekében a vízhez történő hozzáférés 
növelésére irányuló, nélkülözhetetlen 
szükséghelyzeti intézkedések végrehajtása;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 92
4. cikk, b. pont 

(b) azonnali orvosi segítség és a 
közegészséget közvetlenül fenyegető 
veszélyek elleni védőintézkedések, úgymint 
a vészhelyzet folyamán használt 
védőoltások, gyógyszerek, gyógyászati 
termékek, felszerelések és infrastruktúra 

törölve
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költségeinek fedezése;

Or. es

Indokolás

Magától értetődik. 

Módosítás, előterjesztette: Luis Manuel Capoulas Santos

Módosítás: 93
4. cikk, (b. pont 

(b) azonnali orvosi segítség és a 
közegészséget közvetlenül fenyegető 
veszélyek elleni védőintézkedések, úgymint 
a vészhelyzet folyamán használt 
védőoltások, gyógyszerek, gyógyászati 
termékek, felszerelések és infrastruktúra 
költségeinek fedezése;

(b) a közegészséget közvetlenül fenyegető 
veszélyek elleni védőintézkedések, úgymint 
a vészhelyzet folyamán használt 
védőoltások, gyógyszerek, gyógyászati 
termékek, felszerelések és infrastruktúra 
költségeinek fedezése;

Or. pt

Indokolás

Javasolt az „azonnali orvosi segítség” törlése, mivel szándék van alkalmazásának e konkrét 
területre történő korlátozására, ami a 4. módosítás indoka.

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás: 94
4. cikk, b) pont 

(b) azonnali orvosi segítség és a 
közegészséget közvetlenül fenyegető 
veszélyek elleni védőintézkedések, úgymint 
a vészhelyzet folyamán használt 
védőoltások, gyógyszerek, gyógyászati 
termékek, felszerelések és infrastruktúra 
költségeinek fedezése;

(b) azonnali és rövid távú orvosi segítség és 
a közegészséget közvetlenül fenyegető 
veszélyek elleni védőintézkedések, úgymint 
az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
bármelyik katasztrófa által előidézett 
vészhelyzet folyamán használt védőoltások, 
gyógyszerek, gyógyászati termékek, 
felszerelések és infrastruktúra költségeinek 
fedezése.
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Or. en

Indokolás

Mindenféle vészhelyzetben – természeti, ipari vagy technológiai katasztrófa, közegészségi 
vészhelyzet, terrorcselekmény – gondoskodni kell a közegészség védelmére irányuló rövid 
távú intézkedésekről. 

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 95
4 cikk, b) pont 

(b) azonnali orvosi segítség és a 
közegészséget közvetlenül fenyegető 
veszélyek elleni védőintézkedések, úgymint 
a vészhelyzet folyamán használt 
védőoltások, gyógyszerek, gyógyászati 
termékek, felszerelések és infrastruktúra 
költségeinek fedezése;

b) azonnali és/vagy megelőző orvosi segítség 
és a közegészséget közvetlenül fenyegető 
veszélyek elleni védőintézkedések, úgymint 
a határokon átnyúló vészhelyzet folyamán 
használt védőoltások, gyógyszerek, 
gyógyászati termékek, felszerelések és 
infrastruktúra költségeinek fedezése;

Or. el

Indokolás

Az orvosi segítség lehet azonnali vagy megelőző, például járvány vagy országos 
influenzajárvány esetében. A segítségnek és támogatásnak ki kell terjednie az olyan 
közegészséggel kapcsolatos ügyekre is, amelyek határokon átnyúló hatással bírhatnak, 
további értéket adva ezzel az uniós intézkedéseknek és politikáknak. 

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro

Módosítás: 96
4. cikk, da) pont (új)

da) - Az erdőtüzek leküzdéséhez a földi és 
légi tűzoltóegységek haladéktalan –
korlátozott időtartamra való –
rendelkezésre bocsátását biztosító 
nélkülözhetetlen szükséghelyzeti 
intézkedések;
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Or. pt

Indokolás

Finanszírozni kell az ahhoz szükséges szükséghelyzeti intézkedéseket, hogy a földi és légi 
tűzoltóegységek azonnal rendelkezésre álljanak az erdőtüzek leküzdésére. 

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás: 97
4. cikk, (g) pont 

(g) a terrorcselekmények közvetlen 
áldozatainak és azok családjának nyújtott 
orvosi, pszichológiai és szociális segítség.

törölve

Or. en

Indokolás

Terrorcselekmények esetén az azonnali orvosi segítség a 4b. cikk hatálya alá tartozik. A rövid 
távú pszichológiai és szociális segítség a tagállamok feladata. Ez EU nem tud hosszú távú 
segítséget biztosítani, az inkább a nemzeti biztosítási rendszerek részét képezi. 

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Módosítás: 98
4. cikk, (g) pont 

(g) a terrorcselekmények közvetlen 
áldozatainak és azok családjának nyújtott 
orvosi, pszichológiai és szociális segítség.

Törölve

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve az Alap korlátozott pénzügyi forrásait, és a „terrorista merényletek” 
kifejezés bizonytalanságát, az Alap pénzügyi támogatásait csak a súlyos katasztrófák és súlyos 
válsághelyzetek folytán elszenvedett károk enyhítésére kell felhasználni. 
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Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 99
4. cikk, g) pont 

(g) a terrorcselekmények közvetlen 
áldozatainak és azok családjának nyújtott 
orvosi, pszichológiai és szociális segítség.

g) a terrorcselekmények közvetlen 
áldozatainak és azok családjának nyújtott 
azonnali orvosi, pszichológiai, szociális és 
pénzügyi segítség.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Jamila Madeira

Módosítás: 100
4. cikk, g) pont 

(g) a terrorcselekmények közvetlen 
áldozatainak és azok családjának nyújtott 
orvosi, pszichológiai és szociális segítség.

g) a közvetlen áldozatoknak és azok 
családjának nyújtott orvosi, pszichológiai és 
szociális segítség.

Or. pt

Indokolás

Az ilyen jellegű segítség minden közvetlen áldozat számára lényeges, függetlenül attól, hogy 
milyen jellegű katasztrófáról van szó. 

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro

Módosítás: 101
4. cikk, g) pont 

(g) a terrorcselekmények közvetlen 
áldozatainak és azok családjának nyújtott 
orvosi, pszichológiai és szociális segítség.

g) a közvetlen áldozatoknak és azok 
családjának nyújtott orvosi, pszichológiai 
és szociális segítség.

Or. pt

Indokolás

Fontos, hogy ez a fajta segítség általános legyen a rendelet hatálya alá tartozó minden 
katasztrófa és válsághelyzet áldozatai (és azok családjai) számára. 
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Módosítás, előterjesztette: Luis Manuel Capoulas Santos

Módosítás: 102
4. cikk, g) pont 

(g) a terrorcselekmények közvetlen 
áldozatainak és azok családjának nyújtott 
orvosi, pszichológiai és szociális segítség.

g) a közvetlen áldozatoknak és azok 
családjának nyújtott orvosi, pszichológiai 
és szociális segítség.

Or. pt

Indokolás

Orvosi, pszichológiai és szociális segítséget kell nyújtani a rendelet hatálya alá tartozó 
minden nagyméretű katasztrófa vagy válság áldozatai, és nem csupán a terrorizmus áldozatai 
számára.

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Módosítás: 103
4. cikk, g) pont

(g) a terrorcselekmények közvetlen 
áldozatainak és azok családjának nyújtott 
orvosi, pszichológiai és szociális segítség.

g) a terrorcselekmények, természeti 
katasztrófák és az 1. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott bármely egyéb esemény 
közvetlen áldozatainak és azok családjának 
nyújtott orvosi, pszichológiai és szociális 
segítség.

Or. es

Indokolás

Orvosi, pszichológiai és szociális segítséget kell nyújtani a súlyos katasztrófák valamennyi 
áldozatának és családjaiknak. 
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Módosítás, előterjesztette: Yiannakis Matsis

Módosítás: 104
4. cikk, g) pont

(g) a terrorcselekmények közvetlen 
áldozatainak és azok családjának nyújtott 
orvosi, pszichológiai és szociális segítség.

g) a terrorcselekmények és természeti 
katasztrófák közvetlen áldozatainak és azok 
családjának nyújtott orvosi, pszichológiai és 
szociális segítség.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Marques

Módosítás: 105
4. cikk, g) pont

(g) a terrorcselekmények közvetlen 
áldozatainak és azok családjának nyújtott 
orvosi, pszichológiai és szociális segítség.

g) a közvetlen áldozatoknak és azok 
családjának nyújtott orvosi, pszichológiai 
és szociális segítség.

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 106
4. cikk, g) pont

(g) a terrorcselekmények közvetlen 
áldozatainak és azok családjának nyújtott 
orvosi, pszichológiai és szociális segítség.

g) a közvetlen áldozatoknak és azok 
családjának nyújtott orvosi, pszichológiai 
és szociális segítség.

Or. pt

Indokolás

Nyelvi szempontból történő tisztázás az 5. cikk 1. bekezdése a) pontjának módosításával 
összhangban. 
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Módosítás, előterjesztette: Alfonso Andria

Módosítás: 107
4. cikk, ga) pont (új)

ga) az érintett lakosságok és/vagy régiók 
társadalmi és gazdasági életének 
helyreállítására itányuló egyéb közérdekű 
intézkedések.

Or. it

Indokolás

Ezt a módosítást az a tény indokolja, hogy lehetetlen előre látni minden olyan katasztrófát és 
az ezekkel esetlegesen együttjáró hatásokat, amelyre az alap tevékenysége kiterjed, a 
módosítást az a szándék is indokolja, hogy rugalmas döntéshozatalt vezessenek be azokban a 
rendkívül egyedi esetekben, amelyek veszélyeztethetik a régió társadalmi szervezetét és 
termelési rendszerét, mivel lehetetlen az érintettek által elszenvedett károk kompenzálása. 

Módosítás, előterjesztette: Luis Manuel Capoulas Santos

Módosítás: 108
4. cikk, ga) pont (új)

ga) Az állatállomány genetikai és 
szaporodási potenciáljának fenntartására 
irányuló támogató intézkedések az érintett 
területeken.

Or. pt

Indokolás

Súlyos aszály esetén a takarmányhiány veszélyezteti az érintett területek állatállományának 
fennmaradását , és különösen a nagy genetikai értékű tenyészállomány helyreállítása 
rendkívül lassú és nehéz, ezért alapvető fontosságú az ilyen jellegű intézkedéseknek a rendelet 
értelmében támogatásra jogosult intézkedések közé történő felvétele. 

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 109
4. cikk, ga) pont (új)
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ga) tűzoltási és az erdők helyreállítására 
vonatkozó intézkedések;

Or. es

Indokolás

Magától értetődik. 

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Módosítás: 110
4. cikk, ga) pont (új)

ga) az érintett katasztrófák 
megismétlődésének megelőzésére irányuló 
intézkedések.

Or. en

Indokolás

A rendelet hatálya alá tartozó műveletek során figyelembe kell venni az érintett katasztrófák 
megismétlődésének megelőzésére irányuló intézkedéseket. 

Módosítás, előterjesztette: Jamila Madeira

Módosítás: 111
4. cikk, ga) pont (új)

(ga) – A földi és légi tűzoltóegységek 
haladéktalan – korlátozott időtartamra való 
– rendelkezésre bocsátásához szükséges,
alapvető fontosságú szükséghelyzeti 
műveletek.

Or. pt

Indokolás

Erdőtüzek esetén támogathatónak kell lennie azon szükséghelyzeti egységek költségei, 
amelyeket a hatóságoknak a katasztrófa megfékezésére kell igénybe venniük. 
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Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás: 112
5. cikk, 1. bekezdés, bevezető rész 

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 súlyos katasztrófa által okozott 
kárra vonatkozó első értesülését követően 
kell benyújtania a Bizottsághoz, s azon az 
alábbi kérdések vonatkozásában valamennyi 
rendelkezésére álló információt fel kell 
tüntetnie:

Or. en

Indokolás

Az eredeti kár – lassú terjedése miatt – gyakran viszonylag észrevétlen marad. A 
tagállamoknak jogi bizonyosságot kell szerezniük arról, hogy támogatásra jogosulttá teszi 
őket a tízhetes időszakon belül adott „első értesítés”. 

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 113
5. cikk, 1. bekezdés, bevezető rész 

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. Ez a határidő tizenkét
hónapra meghosszabbítható, ha az okozott 
kár olyan hatások halmozódásának 
eredménye, amelyeket nem lehet azonnal 
számszerűsíteni, mint például aszály esetén. 
Az alábbi kérdések vonatkozásában 
valamennyi rendelkezésére álló információt 
fel kell tüntetni:

Or. es
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Indokolás

A Szolidaritási Alapra vonatkozó rendelet bizonyos problémákat vet fel, amikor egyes 
időjárási jelenségek – például aszály vagy fagy – hatását kell számszerűsíteni az előírt 
határidőn belül. 

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 114
5. cikk, 1a. bekezdés (új)

1a. Lassan kifejlődő katasztrófák –
különösen aszály vagy közegészségi 
szükséghelyzet – esetén, az előző 
bekezdésben említett határidő hat hónapra 
hosszabodik meg.

Or. pt

Indokolás

E módosítás célja választ adni több tagállam azon bírálataira, amelyek szerint rövid a 
Szolidaritási Alap szerinti beavatkozásra irányuló kérelem benyújtására rendelkezésre álló 
határidő, és kibővíteni ezt a határidőt olyan különleges esetekben, amikor a kérelmet nem 
lehet előbb benyújtani. 

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Marques

Módosítás: 115
5 cikk, 1a. bekezdés (új)

1a. Lassan kifejlődő katasztrófák –
különösen aszály vagy közegészségi 
szükséghelyzet esetén – az előző 
bekezdésben említett határidő hat hónapra 
meghosszabbodik.

Or. pt
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Módosítás, előterjesztette: Luis Manuel Capoulas Santos

Módosítás: 116
5. cikk, 1a. bekezdés (új)

1a. Lassan kifejlődő katasztrófák –
különösen aszály vagy közegészségi 
szükséghelyzet esetén – az előző 
bekezdésben említett határidő hat hónapra 
meghosszabbodik.

Or. pt

Indokolás

Lassan kifejlődő, nagy méretű katasztrófák esetén célszerű azon határidő 
meghosszabbításának előírása, amelyen belül az alap szerinti beavatkozásra irányuló 
kérelmek a Bizottságnak benyújthatók.

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro

Módosítás: 117
5 cikk, 1a. bekezdés (új) 

1a. Lassan kifejlődő katasztrófák –
különösen aszály vagy közegészségi 
szükséghelyzet esetén – az előző 
bekezdésben említett határidő hat hónapra 
meghosszabbodik.

Or. pt

Indokolás

Fontos meghosszabbítani a kérelmek benyújtására vonatkozó határidőt olyan lassan kifejlődő 
katasztrófák esetén, mint az aszály vagy a közegészségi szükséghelyzetek. 

Módosítás, előterjesztette: Jamila Madeira

Módosítás: 118
5 cikk, 1a. bekezdés (új) 

1a. Lassan kifejlődő katasztrófák –
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különösen aszály vagy közegészségi 
szükséghelyzet esetén – az előző 
bekezdésben említett határidő hat hónapra 
meghosszabbodik.

Or. pt

Indokolás

Aszály esetén nehéz lehet rövid időn belül megállapítani a katasztrófa méretét, mivel ez a 
természeti katasztrófa lassan alakul ki, és az ez által okozott károkat csak ésszerű idő után 
lehet megállapítani. Ezért a kérelmek nem válnak támogatásra jogosulatlanná az olyan rövid 
határidők miatt, amelyek más jellegű természeti katasztrófa esetén megfelelőek. 

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Módosítás: 119
5 cikk, 1. bekezdés, a) pont 

(a) a katasztrófa által okozott kár, valamint 
annak az érintett lakosságra és gazdaságra 
gyakorolt hatása;

a) a katasztrófa által okozott kár, valamint 
annak az érintett lakosságra és gazdaságra, 
továbbá a kulturális, természeti és 
környezeti örökségre gyakorolt hatása;

Or. es

Indokolás

Egyes események és természeti katasztrófák olyan károkat okoznak, amelyeket nehéz rövid 
időn belül értékelni, különösen akkor, ha a katasztrófa folyamatosan fennáll, mint például 
tartós aszály esetében. Sajnálatos módon az ilyen helyzetek elhúzódnak és az általuk okozott 
kárt nem lehet a maximális tízhetes időszakon belül megállapítani. Ezért ennek a 
követelménynek rugalmasabbnak kell lennie, hogy az érintett állam össze tudja gyűjteni és 
rendezni tudja a kérelmek benyújtásához szükséges, a valósággal jobban összhangban álló 
adatokat. 

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás: 120
5. cikk, 1. bekezdés, (a) pont 

(a) a katasztrófa által okozott kár, valamint (a) a katasztrófa által okozott kár, valamint 
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annak az érintett lakosságra és gazdaságra 
gyakorolt hatása;

annak az érintett lakosságra, környezetre és 
gazdaságra gyakorolt hatása;

Or. en

Indokolás

A környezet védelme az Európai Unió és különösen az Európai Parlament egyik prioritása, 
ezért a környezeti károk azon legfontosabb információk közé tartoznak, amelyet a 
támogatásra jogosult tagállamnak továbbítania kell. 

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Módosítás: 121
5. cikk, 1. bekezdés, b) pont 

(b) a 4. cikkben felsorolt kategóriákba 
tartozó, s az adott katasztrófa esetében 
szükséges műveletek becsült költségeinek 
eloszlása;

b) a 4. cikkben felsorolt kategóriákba 
tartozó, s az adott katasztrófa esetében 
szükséges műveletek becsült költségeinek 
eloszlása, beleértve minden esetben a 
kérdéses katasztrófa megismétlődésének 
megelőzésére irányuló intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A rendelet hatálya alá tartozó műveletek során figyelembe kell venni az érintett katasztrófák 
megismétlődésének megelőzésére irányuló intézkedéseket. 

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Módosítás: 122
5. cikk, 1. bekezdés, 2. albekezdés

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.

Tekintettel arra, hogy nehéz megállapítani 
az olyan katasztrófák által okozott károkat, 
mint például az aszály, amelynek hatása 
tartós és folyamatos, a Bizottság – az 
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érintett tagállam kérésére – enyhíti az 
alapból történő segítségnyújtásra irányuló 
kérelem beterjesztésére előírt tízhetes 
határidőt.

Or. es

Indokolás

Egyes események és természeti katasztrófák olyan károkat okoznak, amelyeket nehéz rövid 
időn belül értékelni, különösen akkor, ha a katasztrófa folyamatosan fennáll, mint például 
tartós aszály esetében. Sajnálatos módon az ilyen helyzetek elhúzódnak és az általuk okozott 
kárt nem lehet a maximális tízhetes időszakon belül megállapítani. Ezért ennek a 
követelménynek rugalmasabbnak kell lennie, hogy az érintett állam össze tudja gyűjteni és 
rendezni tudja a kérelmek benyújtásához szükséges, a valósággal jobban összhangban álló 
adatokat

Módosítás, előterjesztette: Bastiaan Belder

Módosítás: 123
5. cikk, 2a. bekezdés (új)

2a. Minden év október 1-jén az éves összeg 
legalább egy negyedének rendelkezésre kell 
állnia az év végéig felmerülő igények 
kielégítésére.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a katasztrófa által az év vége felé sújtott országok ne maradjanak 
megfelelő segítség nélkül, az alap bizonyos részének az év végéig rendelkezésre kell állnia. 

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás: 124
7. cikk, 2. bekezdés 

2. Amennyiben az 5. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elvégzett vizsgálat alapján a 
Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a 
támogatás e rendeletben meghatározott 
feltételei nem teljesülnek, erről az érintett 
államot értesíti.

2. Amennyiben az 5. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elvégzett vizsgálat alapján a 
Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a 
támogatás e rendeletben meghatározott 
feltételei nem teljesülnek, erről az érintett 
államot a lehető leghamarabb értesíti.
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Or. en

Indokolás

Illeszkedik az 1. bekezdéshez. 

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro

Módosítás: 125
8. cikk, 1. bekezdés 

1. Ha a Bizottság az alapból pénzügyi 
támogatást ítél meg, a költségvetési 
hatósághoz benyújtja a 7. cikk (1) bekezdése 
alapján meghatározott összegnek megfelelő 
előirányzatok engedélyezéséhez szükséges 
javaslatokat.

1. Ha a Bizottság az alapból pénzügyi 
támogatást ítél meg, a költségvetési 
hatósághoz haladéktalanul benyújtja a 7. 
cikk (1) bekezdése alapján meghatározott 
összegnek megfelelő előirányzatok 
engedélyezéséhez szükséges javaslatokat.

Or. pt

Indokolás

A Bizottságnak haladéktalanul továbbítania kell a pénzügyi segítségre irányuló kérelmet a 
költségvetési szervhez. 

Módosítás, előterjesztette: Alfonso Andria

Módosítás: 126
8. cikk, 2a. bekezdés (új)

2a. A kérdéses évre az alap rendelkezésére 
álló azon pénzeszközöket, amelyek 
felhasználását az 1. bekezdés keretében 
nem engedélyezték, továbbá azokat a 
pénzeszközöket, amelyek felhasználását az 
említett bekezdés értelmében engedélyezték, 
de amelyeket a 17. cikk (1) bekezdése 
értelmében visszafizettek, a következő év 
költségvetésébe kell átvezetni, ezáltal 
növelve az alap rendelkezésére álló 
forrásokat.

Or. it
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Indokolás

Rugalmasabbá kell tenni ezt a jelenleg korlátozott mértékű pénzügyi eszközt, nagyobb 
pénzügyi autonómiá biztosításávali, és a fel nem használt összegeknek az egyik évről a 
következő évre történő átvezetésének lehetővé tételével. 

Módosítás, előterjesztette: Alfonso Andria

Módosítás: 127
9. cikk, 1. bekezdés 

1. A támogatás folyósításáról szóló határozat 
elfogadását követően a Bizottság –
közvetlenül az után, hogy a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett megállapodás 
aláírására sor kerül – egy összegben kifizeti 
a támogatást a kedvezményezett államnak.

1. A támogatás folyósításáról szóló határozat 
elfogadását követően a Bizottság – a 10. 
cikk (1) bekezdésében említett megállapodás 
aláírását követő 15 napon belül – egy 
összegben kifizeti a támogatást a 
kedvezményezett államnak.

Or. it

Indokolás

Olyan szükséghelyzetekben, amikor létfontosságú a gyors cselekvés, egyértelmű határidőket 
kell meghatározni, hogy – az összetett műveletekhez szükséges minimális fokú rugalmassággal 
együtt – azonnali választ lehessen adni. 

Módosítás, előterjesztette: Alfonso Andria

Módosítás: 128
9. cikk, 2. bekezdés 

2. A kedvezményezett állam a támogatást 
annak esetleges kamataival együtt az első 
káreseményt követő 18 hónapon belül 
felhasználja azon támogatható műveletek 
finanszírozására, melyeket a káreset 
bekövetkezte után végez el.

2. A kedvezményezett állam a támogatást 
annak esetleges kamataival együtt a 10. cikk 
(1) bekezdésében említett megállapodás 
aláírásától számított 12 hónapon belül, de 
mindenképpen az első káreseményt követő 
8 hónapon belül felhasználja azon 
támogatható műveletek finanszírozására, 
melyeket a katasztrófa bekövetkezte után 
végez el.

Or. it
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Indokolás

E rendelet célja az, hogy szükséghelyzeteket kezeljen a rendes életkörülmények helyreállítása 
céljából. Ezért a rendkívüli segítségnyújtásra meghatározott 12 hónapos időkeretnek 
elegendőnek kell lennie. Ezen túlmenően, az alap igénybevételére meghatározott időkeret nem 
függhet a tagállam ellenőrzésén kívül álló tényezőktől, beleértve a 10. cikk (1) bekezdésében 
említett megállapodás megkötésében bekövetkező késedelmet. Hasonlóképpen, nem szabad 
megengedni, hogy a tagállam szándékosan késleltesse a 10. cikk (1) bekezdésében említett 
megállapodás megkötését azzal a céllal, hogy meghosszabbítsa a támogatás igénybevételére 
szolgáló időszakot.

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás: 129
9. cikk, 2. bekezdés 

2. A kedvezményezett állam a támogatást 
annak esetleges kamataival együtt az első 
káreseményt követő 18 hónapon belül 
felhasználja azon támogatható műveletek 
finanszírozására, melyeket a káreset 
bekövetkezte után végez el.

2. A kedvezményezett állam a támogatást 
annak esetleges kamataival együtt az azt 
követő 18 hónapon belül felhasználja, hogy 
a hatóságokat első ízben figyelmeztették a 
súlyos katasztrófa által okozott eredeti
káresetre, azon támogatható műveletek 
finanszírozására, melyeket ezen időpont után 
végez el.

Or. en

Indokolás

Illeszkedik az 5. cikk bevezető részében végzett változtatáshoz. 

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 130
9. cikk, 2. bekezdés 

2. A kedvezményezett állam a támogatást 
annak esetleges kamataival együtt az első 
káreseményt követő 18 hónapon belül 
felhasználja azon támogatható műveletek 
finanszírozására, melyeket a káreset 
bekövetkezte után végez el.

2. A kedvezményezett állam a támogatást 
annak esetleges kamataival együtt az első 
káreseményt követő 24 hónapon belül 
felhasználja azon támogatható műveletek 
finanszírozására, melyeket a káreset 
bekövetkezte után végez el.
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Or. pt

Indokolás

A javasolt módosítás célja a finanszírozás hatékony igénybevételének megkönnyítése. 

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Módosítás: 131
15. cikk, 1. bekezdés 

1. Abban az esetben, ha a 8. cikknek 
megfelelően javaslatot nyújtanak be, s az 
adott évben fennmaradó, az alap számára 
rendelkezésre álló pénzügyi források nem 
tudják fedezni a szükségesnek ítélt pénzügyi 
támogatást, a Bizottság javasolhatja, hogy a 
különbözetet az alap számára elkülönített 
következő évi pénzügyi előirányzatok 
terhére finanszírozzák.

1. Abban az esetben, ha a 8. cikknek 
megfelelően javaslatot nyújtanak be, s az 
adott évben fennmaradó, az alap számára 
rendelkezésre álló pénzügyi források nem 
tudják fedezni a szükségesnek ítélt pénzügyi 
támogatást, a Bizottság javasolhatja a 
költségvetési ellenőrzést gyakorló Európai 
Parlamentnek, hogy a különbözetet az alap 
számára elkülönített következő évi pénzügyi 
előirányzatok terhére finanszírozzák.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlamentnek lehetőséget kell kapnia arra, hogy ellenőrzést gyakoroljon a 
forrásoknak az EU költségvetésből egyik évről a másikra történő átvezetése felett, mielőtt 
engedélyezné, hogy a Bizottság végrehajtsa a költségvetést. 

Módosítás, előterjesztette: Simon Busuttil

Módosítás: 132
15. cikk, 1. bekezdés 

1. Abban az esetben, ha a 8. cikknek 
megfelelően javaslatot nyújtanak be, s az 
adott évben fennmaradó, az alap számára 
rendelkezésre álló pénzügyi források nem 
tudják fedezni a szükségesnek ítélt pénzügyi 
támogatást, a Bizottság javasolhatja, hogy a 
különbözetet az alap számára elkülönített 
következő évi pénzügyi előirányzatok 

1. Abban az esetben, ha a 8. cikknek 
megfelelően javaslatot nyújtanak be, s az 
adott évben fennmaradó, az alap számára 
rendelkezésre álló pénzügyi források nem 
tudják fedezni a szükségesnek ítélt pénzügyi 
támogatást, a különbözetet az alap számára 
elkülönített következő két évi pénzügyi 
előirányzatok terhére finanszírozzák;
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terhére finanszírozzák.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro

Módosítás: 133
15. cikk, 2. bekezdés 

2. A katasztrófa bekövetkezésének évében és 
az azt követő évben minden körülmények 
között tiszteletben kell tartani az alap éves 
költségvetésének felső határát.

2. A katasztrófa bekövetkezésének évében és 
az azt követő évben a rendkívüli 
körülmények kivételével tiszteletben kell 
tartani az alap éves költségvetésének felső 
határát.

Or. pt

Indokolás

Mozgásteret kell biztosítani a rendkívüli helyzetek esetében. 

Módosítás, előterjesztette: Bastiaan Belder

Módosítás: 134
17. cikk, 2a. bekezdés (új)

2a. Ha a kedvezményezett állam az előző 
súlyos katasztrófa után nem tett megelőző 
intézkedéseket, és a súlyos katasztrófa 
nyomán bekövetkező kár csökkenthető vagy 
megelőzhető lett volna a megelőző 
intézkedések meghozatalával, akkor a 
Bizottság felszólítja a kedvezményezett 
államot, hogy teljes egészében vagy részben 
fizesse vissza a kapott pénzügyi támogatást.

Or. en

Indokolás

Az alapból nyújtott támogatásnak nem gátolnia, hanem sokkal inkább ösztönöznie kell a 
tagállamokat arra, hogy intézkedéseket tegyenek a súlyos katasztrófák újbóli bekövetkeztének 
megelőzésére, vagy hatásuk csökkentésére. Amennyiben a tagállamok nem tesznek megelőző 
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intézkedéseket – feltéve, hogy ezt megtehették volna –, akkor felül kell vizsgálni a súlyos 
katasztrófa esetén az alapból történt támogatásukat. 

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Módosítás: 135
18. cikk, 1. bekezdés 

1. A Bizottság kezdeményezésére az alap 
felhasználható az ennek a rendeletnek a 
végrehajtásához szükséges előkészülettel, 
monitoringgal, adminisztratív és technikai 
segítségnyújtással, pénzügyi ellenőrzéssel és 
felügyelettel kapcsolatos intézkedések 
finanszírozására. E célra legfeljebb az adott 
évben rendelkezésre álló pénzügyi források 
0,20%-a fordítható.

A fenti intézkedéseket a költségvetési 
rendelet 53. cikke (2) bekezdésével, 
valamint a rendelet és a rendelet végrehajtási 
szabályainak azon rendelkezéseivel 
összhangban kell végrehajtani, melyek a 
költségvetés ilyen jellegű végrehajtására 
vonatkoznak.

Ezen intézkedések elengedhetetlen része 
olyan szakértői jelentések elkészítése, 
melyek segítségével a Bizottság az 5. cikk 
(2) bekezdésének megfelelően elbírálja a 
támogatási kérelmeket.

1. A Bizottság kezdeményezésére az alap 
felhasználható az ennek a rendeletnek a 
végrehajtásához szükséges előkészülettel, 
monitoringgal, pénzügyi ellenőrzéssel és 
felügyelettel kapcsolatos intézkedések 
finanszírozására. E célra legfeljebb az adott 
évben rendelkezésre álló pénzügyi források 
0,15%-a fordítható.

A fenti intézkedéseket a költségvetési 
rendelet 53. cikke (2) bekezdésével, 
valamint a rendelet és a rendelet végrehajtási 
szabályainak azon rendelkezéseivel 
összhangban kell végrehajtani, melyek a 
költségvetés ilyen jellegű végrehajtására 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Az alapból nyújtott pénzügyi támogatás nem finanszírozhat meghatározatlan adminisztratív 
feladatokat, hanem az a súlyos katasztrófa által előidézett károk enyhítésére irányul. 

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás: 136
19. cikk 
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Minden év július 1-je előtt – [a 
hatálybalépés évét követő év]. évi hatállyal –
a Bizottság jelentést terjeszt be az Európai 
Parlament és a Tanács elé az ennek a 
rendeletnek alapján az előző évben végzett 
tevékenységekről. A jelentés elsősorban a 
benyújtott kérelmekkel, a megítélt 
támogatások folyósításáról hozott 
határozatokkal, valamint a pénzügyi 
támogatás megszüntetésével kapcsolatban 
nyújt tájékoztatást.

Minden év július 1-je előtt – [a 
hatálybalépés évét követő év]. évi hatállyal –
a Bizottság jelentést terjeszt be az Európai 
Parlament és a Tanács elé az ennek a 
rendeletnek alapján az előző évben végzett 
tevékenységekről. A jelentés elsősorban a 
benyújtott kérelmekkel, a megítélt 
támogatások folyósításáról hozott 
határozatokkal, a pénzügyi támogatás 
megszüntetésével, valamint az elvégzett 
műveletekkel kapcsolatban nyújt 
tájékoztatást.

Or. en

Indokolás

Az éves jelentésnek nem csak a kérelmeket és a megítélt támogatásokat kell felsorolnia, 
hanem szolgálhat a megvalósított műveletek összefoglalásául is. A későbbi súlyos katasztrófák 
esetén a tagállamok ezt az ésszerű és hasznos műveletekhez használhatják fel. 

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro

Módosítás: 137
21. cikk 

A 2012/2002/EK rendelet 2007. január 1-
jétől hatályát veszti.
A hatályon kívül helyezett rendeletre 
vonatkozó hivatkozásokat e rendeletre 
vonatkozó hivatkozásként kell értelmezni.

A 2012/2002/EK rendelet e rendelet 
hatálybalépésének napjától hatályát veszti.
A hatályon kívül helyezett rendeletre 
vonatkozó hivatkozásokat e rendeletre 
vonatkozó hivatkozásként kell értelmezni.

Or. pt

Indokolás

A rendelet hatálybalépését kell figyelembe venni.

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro

Módosítás: 138
22. cikk 
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A Bizottsághoz 2006. december 31-én vagy 
31-e előtt benyújtott kérelmek 
vonatkozásában továbbra is a 2012/2002/EK 
rendeletet kell alkalmazni.

A Bizottsághoz a 2012/2002/EK rendelet 
lejáratának napján vagy az előtt benyújtott 
kérelmek vonatkozásában továbbra is a 
2012/2002/EK rendeletet kell alkalmazni.

Or. pt

Indokolás

A 2012/2002/EK rendeletet a lejárata napjáig kell alkalmazni. 

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro

Módosítás: 139
23. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba. Ezt a rendeletet 2007. 
január 1-jétől kell alkalmazni. Ez a rendelet 
teljes egészében kötelező és közvetlenül 
alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba. Ez a rendelet teljes 
egészében kötelező és közvetlenül 
alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Or. pt

Indokolás

A rendelet attól kezdve érvényes, hogy azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik. 


