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RÖVID INDOKOLÁS

The major floods in Central Europe in 2002 showed that emergency situations require action 
at EU level. As a consequence, the European Solidarity Fund (EUSF) was created (Council 
Regulation (EC) 2012/2002) and has since been mobilized to help Member States and countries 
negotiating their accession to cope with disasters of natural origin. 

The current Commission proposal is based on the existing EUSF while enlarging its scope 
and improving its operation mechanism. The thematic scope is enlarged to cover not only 
major crisis situations resulting from natural disasters but also to include industrial / 
technological disasters, public health threats and acts of terrorism.

Furthermore, it is suggested to lower the threshold for mobilisation of the Fund from EUR 3 
billion or 0.6% of GNI of the affected country to EUR 1 billion or 0.5% respectively.

The Draftwoman endorses in principle the enlarged scope and the new threshold. She feels, 
however, that the decision of whether to award financial assistance should not be left at the 
discretion of the European Commission, once the criteria for a major disaster have been 
fulfilled (Article 2 of the Commission proposal). 

The Draftswoman also believes that assistance to the victims of acts of terrorism should not 
be explicitly included in the list of eligible operations (Article 4), but should rather be 
mentioned in connection with the general assistance for victims of all kinds of emergency 
situations. Besides, she believes that it is not appropriate to include in this list assistance for 
victims without any time limit; long-term assistance, which is possibly necessary, should be 
provided by the Member States and their social security systems. Another important change 
the draftswoman would like to see concerns the deadline to submit an application for 
assistance. The reference to the first damage caused by the disaster risks to exclude 
applications where a disaster progresses slowly. The draftswoman tables further amendments 
where she feels that the text needs clarification.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
3. cikk (1) bekezdés

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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(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 ítél meg számára.

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

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

Indokolás

Amennyiben a 2. cikkben meghatározott kritériumok nem teljesülnek, a Bizottságot kötelezni 
kellene a pénzügyi támogatás nyújtására.

Módosítás: 2
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 
katasztrófák okán fennálló vészhelyzet 
folyamán használt védőoltások, 
gyógyszerek, gyógyászati termékek, 
felszerelések és infrastruktúra költségeinek 
fedezése;

Indokolás

A közegészség védelmét célzó rövid távú intézkedéseket minden fajta vészhelyzetre ki kell 
dogozni, legyen bár szó természeti, ipari vagy technológiai katasztrófáról, közegészségügyi 
vészhelyzetről vagy terrorcselekményről.

Módosítás: 3
4. cikk g) pont

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

törölve

Indokolás

Terrorcselekmények esetén az azonnali orvosi ellátásra a 4. cikk b) pontja vonatkozik. A rövid 
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távú pszichológiai és szociális támogatás a tagállamok felelőssége. Az EU nem tud hosszú 
távú támogatást biztosítani, amely inkább a nemzeti biztonsági rendszerek részét képezi.

Módosítás: 4
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 azt a dátumot követően kell 
benyújtania a Bizottsághoz, amelyen a 
hatóságokat először értesítették a jelentős
katasztrófa által okozott eredeti kár 
bekövetkeztéről, s azon az alábbi kérdések 
vonatkozásában valamennyi rendelkezésére 
álló információt fel kell tüntetnie:

Indokolás

Az eredeti kár időnként viszonylag észrevétlen maradhat a lassú előrehaladása miatt.  A 
tagállamoknak jogi bizonyosságot kell szerezniük a tényleges „első értesítés” jogosultságát a 
tíz hetes időtartamon belül.

Módosítás: 5
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, környezetre és 
gazdaságra gyakorolt hatása;

Indokolás

A környezet védelme az Európai Unió és különösen az Európai Parlament prioritásainak 
egyike, ezért a környezeti károknak a jogosult ország által szolgáltatott alapvető információk 
között kell lennie.

Módosítás: 6
7. cikk (2) bekezdés első albekezdés

(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 

(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 
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államot értesíti. államot a lehető leghamarabb értesíti.

Indokolás

Az (1) bekezdésből következően.

Módosítás: 7
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 azt a 
dátumot követő 18 hónapon belül 
felhasználja azon támogatható műveletek 
finanszírozására, melyeket a káreset 
bekövetkezte után végez el, amelyen a 
hatóságokat először értesítették a jelentős 
katasztrófa által okozott eredeti kár 
bekövetkeztéről.

Indokolás

Az 5. cikk bevezető részéből következően.

Módosítás: 8
19. cikk

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, valamint a pénzügyi 
támogatás megszüntetésével és az elvégzett 
műveletekkel kapcsolatban nyújt 
tájékoztatást.

Indokolás

Az éves jelentésnek nem csak végrehajtásokat és támogatási döntéseket kell tartalmaznia, 
hanem a befejezett műveletek rövid összefoglalásaként is használható. Jövőbeni nagyobb 
katasztrófa esetén a tagállamok az ésszerű és hasznos műveletek érdekében használhatják fel.
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