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Eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  
leadott szavazatok többsége 

 **I. Együttműködési eljárás (első olvasat)  
leadott szavazatok többsége 

 II. Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához 

 *** Hozzájárulási eljárás  
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben 

 ***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat)  
leadott szavazatok többsége 

 II. Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához 

 III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)  
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához 
 

 
(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.) 
 

 
 
 
 

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez 

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt 
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal. 
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EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET 

a polgári védelem területén indított közösségi cselekvési program meghosszabbításával 
kapcsolatos 1999/847/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról 
(COM(2004)0512 – C6–0111/2004 – 2004/0162(CNS)) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0512)1, 

– tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C6–0111/2004), 

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
jelentésére (A6–0000/2004), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, 

2. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 
jóváhagyott szövegtől el kíván térni, 

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen 
kívánja módosítani a Bizottság javaslatát, 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz. 

                                                 
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
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INDOKOLÁS 

 
A polgári védelem területén indított közösségi cselekvési program meghosszabbításával 
kapcsolatos 1999/847/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozat 
 
A jelenlegi közösségi polgári védelmi cselekvési program 2004. december 31-én hatályát 
veszti. A jelenlegi program lejárata és az új jogi eszköz használatának dátuma közötti szünet 
elkerülése végett a Bizottság a program két évvel történő meghosszabbítását javasolja 2005. 
januári kezdettel, 2006 decemberéig.  
 
Javaslatában a Bizottság a polgári védelmi cselekvési program költségvetésének 2004. évi 1,5 
millió euróról 2,4 millió euróra való növelését kérte (2005 és 2006 évekre). Ez éves 0,9 millió 
eurós növekedést jelent, részben az EU bővítése, részben a tengeri környezetszennyezési 
cselekvési program az Európai Parlament által elhatározott költségvetési megerősítése 
következtében.  
 
Megfelelő módon figyelembe véve a polgári védelmi beavatkozásokat, az előadónak az a 
véleménye, hogy a Bizottság javaslata észszerű és ezért egyetért a program 
meghosszabbításával és a javasolt költségvetéssel. 
 
A Bizottság közleménye: az Európai Unió polgári védelmi képességének megerősítése 
 
A Bizottság az Európai Unió polgári védelmi kapacitásának megerősítéséről közleményt is 
elfogadott (COM (2004) 200).  
 
E közlemény háttere az, hogy az elmúlt években számos katasztrófát éltünk meg: árvizeket, 
meleghullámokat, erdőtüzeket, földrengéseket, mérgező hulladékok lerakásából származó 
környezetszennyezéseket, komoly ipari baleseteket és terrortámadásokat. Ezen felül ember 
által okozott katasztrófák is történtek, mint például a Prestige-olajszennyezés. Mindezen 
katasztrófák számtalan áldozatot követeltek, egyre növekvő és jelentős gazdasági károkat 
okoztak és világszerte emberek millióinak életét tették tönkre. E katasztrófák megtörik az 
érintett országok gazdaságát, a legszegényebb és legsérülékenyebb rétegeket találják el a 
fejlett világban, a legszegényebb országokat érintik a legjobban; általánosan a fenntartható 
fejlődés és a szegénység leküzdésére irányuló törekvések legnagyobb akadályának tekintik 
őket. Mindezen események cselekvést kívánnak a kormányok részéről a megelőző 
intézkedések megerősítése és a reagálási képességek megerősítése érdekében. A Parlament 
már kifejezte szolidaritását egy állásfoglalás elfogadásával 2003-ban (2003/206) a nyári 
hőhullámot követően, amelyben egy európai polgári védelmi erő létrehozására szólított fel.  
 
HÁTTÉR 
 
A közlemény elemzést és vizsgálatot közöl a Közösség 2001-ben ( a 2001/792 tanácsi 
határozattal) felállított katasztrófakezelési mechanizmusának kapacitásáról. A közösségi 
polgári védelmi mechanizmus azonnali segítséget nyújt a résztvevő országok polgári védelmi 
csoportjain keresztül. A Felügyeleti és Információs Központ helyezkedik el a közösségi 
mechanizmus középpontjában. Napi 24 órán át működik egy adatbázis, képzési és 
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munkaműhely-programok és egy közös vészhelyzeti kommunikációs és információs rendszer 
támogatásával. Amikor egy katasztrófa mértéke túllép a nemzeti reagálási kapacitásokon, 
rövid időn belül további létfontosságú segítség adható, ha a többi ország meg kívánják osztani 
szakértelmüket és felszerelésüket a bajbajutottakkal.  
 
Az előadó úgy véli, hogy az integrációs menedzsmentet minden szinten használni kell, ha azt 
akarjuk, hogy teljes mértékben hatékony legyen. Véleménye szerint a fő szintek a 
következők: 
 
– megelőzés: ez a fázis olyan intézkedéseket ölel fel, amelyeket a vészhelyzet előtt előre 

elfogadnak és amelyek megpróbálják megelőzni azt vagy súlyosságát csökkenteni (pl. a 
kockázati területek feltérképezése, a kár elkerülése azáltal, hogy a kockázatos 
helyszíneken nem engedik meg a letelepedést), 

– felkészültség: ez a „biztosítási politika”, amely az ismert kockázatokra történő reagálásra 
és az előre nem látható eseményekre való felkészülésből áll. A tervezést képzéssel, 
gyakorlatokkal és a közvéleménynek a fenyegetésekről való rendszeres és megfelelő 
tájékoztatásával, a biztonsági oktatással és a veszély esetén tanúsítandó megfelelő 
viselkedéssel lehet megerősíteni. 

– védekezés: intézkedések specifikus helyszíneken, 
– vészhelyzeti intézkedések: a vészhelyzeti intézkedések alapvető célja az élet, a tulajdon 

és a környezet védelme, az esemény káros hatásainak minimálisra csökkentése és 
eszkalációjának megakadályozása, 

– helyreállítási intézkedések: ide a normális körülményekhez való gyors visszatérést 
elősegítő tevékenységek tartoznak. 

 
Papíron a rendszer jól néz ki. Mégis, a földön járva, a valóságban a mechanizmusnak súlyos 
hiányosságai vannak. Különösen hét területen van szükség a cselekvés javítására: 

1. Az elérhető források, szakértelem és a sikeres stratégiákkal és gyakorlatokkal 
kapcsolatos információk jobb közzététele nemzeti szinten: A bizottsági adatbázis 
azonosítja a potenciálisan elérhető segítséget. Jelenleg ez az adatbázis meglehetősen 
kezdetleges és főként beavatkozási csoportokról tartalmaz információkat. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy az adatbázist fel kell újítani, hogy tartalmazza a megfelelő információt a 
válaszadási kapacitásokról, az idetartozó költségekről, hogy milyen felszerelés áll 
rendelkezésre és hogy hol helyezkedik el.  

2. Több képzés a beavatkozási csoportoknak:  A tapasztalat azt is mutatja, hogy az 
alapképzést, a jobb együttműködéssel és interoperabilitással kapcsolatos általános 
gyakorlatokat és az együttműködés más formáit is bővíteni kell. Ez hasznos lesz a 
gyakorlati nehézségek kiemeléséhez, mint amilyen a kommunikáció és a technikai 
felszerelés kompatibilitása, ami alapvető fontosságú a gyors válaszadás érdekében. 
Különös hangsúlyt kell fektetni a toborzásra és az önkéntesek megfelelő kiképzésére mind 
a 25 európai államban. 

3. Jobb kommunikáció, együttműködés, a közvélemény tájékoztatása érdekében korszerű 
információs rendszerek és a többi hálózattal való összeköttetés: A kommunikációt, az 
együttműködést és a párhuzamos munka elkerülése módozatainak vizsgálatát is javítani 
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kell. Érdekes megjegyezni, hogy a jelenlegi határozat hatálya alatt a tagországoknak nem 
kell tájékoztatniuk a Felügyeleti és Információs Központot jelentős katasztrófahelyzet 
esetén, akkor sem, ha határokon átívelő hatása is lehet. A Bizottság javasolni szeretné a 
2001/792 sz. tanácsi rendelet módosítását annak biztosítására, hogy ezen információ 
rendelkezésre álljon. Az előadó támogatja a Bizottságot ez ügyben. Ahol a nem EU-
országok számára nyújtanak segítséget, meg kell vizsgálni és javítani kell a különböző 
részt vevő országok csoportjainak koordinálását és javítani kell a kommunikációs 
csatornák létrehozását az összes szereplővel. 

4. Finanszírozás: Vannak pénzügyi nehézségek. A rendelkezésre álló anyagi eszközök és a 
közösségi eljárások (például vészhelyzeti beavatkozás vagy utólagos kárpótlás a 
Szolidaritás Alapból) vagy komplexek vagy nem elegendők és gyakran túl lassan kerülnek 
megvalósításra. A Bizottság kifejti, hogy a 2003 nyarán történt erdőtüzek miatti 
tapasztalat világosan megmutatta egy olyan finanszírozási forrás szükségességét, amit 
gyorsan rendelkezésre lehet bocsátani. Hasonló problémák merülnek fel az EU külső 
beavatkozásaival kapcsolatosan. A jövőbeni jogi eszközhöz társítani kell a megfelelő 
pénzügyi eszközöket, többek között a megújított Szolidaritási Alapot, amelybe az összes 
EU-n belüli tevékenység és az EU-n kívüli tevékenységekre szánt vésztartalék is 
beletartozik. 

5. A szociális partnerség megerősítése a civil társadalom és a helyi hatóságok aktívabb 
bevonásával. Mindenkit tájékoztatni kell a kockázatokról, amelyekkel szembe kell 
néznünk, hogy kezelhessük azt a tudást, amire ahhoz van szükségünk, hogy felelősen és 
szolidaritásban cselekedhessünk, amikor katasztrófahelyzet áll elő. Szoros 
együttműködésben kell cselekednünk a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal, 
különösen az Unió elszigetelt és ultra-periferikus régióiban. 

 
6. A vészhelyzeti rendszerek kutatása és fejlesztésének megerősítése egy hatékonyabb 

katasztrófakezelésért. 

7. A szubszidiaritás elvének megvalósítása és a vészhelyzeti együttműködésre vonatkozó 
nemzeti tervek elkészítése. A létező nemzeti operációs képességek továbbfejlesztése a 
polgári védelem és az EU-n belüli krízis-válaszadás területén.  

 
Az előadónak az a véleménye, hogy ezen intézkedésekre sürgősen szükség van, mivel csak a 
specializált képességek javítása, a szoros együttműködés, a források egyesítése és a támogatás 
növelése által tud az EU jobban felkészülni polgárai védelmére, amikor katasztrófák sújtják a 
világot az EU-n belül vagy kívül. Így azokat, akik egy ilyen esemény traumájában vergődnek, 
biztosítani lehet, hogy a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb segítségben fognak részesülni. 
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