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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Spravodajca víta návrh na zmenu súčasného mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany s 

cieľom zabezpečiť, aby Únia mohla poskytovať lepšiu krízovú a núdzovú podporu svojim 

občanom i občanom mimo Európy, a to aj prostredníctvom posilneného úsilia zameraného na 

prevenciu katastrof. Pripomína, že mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany je jedným z 

najkonkrétnejších prejavov solidarity – základnej hodnoty EÚ.  

Spravodajca zdôrazňuje, že investovanie do prevencie a pripravenosti na katastrofy je 

najlepším spôsobom ochrany, a to nielen preto, lebo má najväčší potenciál záchrany životov a 

predchádzania ľudskému utrpeniu, ale aj preto, lebo môže zabrániť obrovským nákladom na 

obnovu v prípade, že dôjde ku katastrofe. Podľa výpočtov Komisie jedno euro vynaložené na 

pripravenosť na katastrofy ušetrí až 7 EUR pri zmierňovaní následkov. 

Spravodajca je presvedčený, že revízia súčasného systému sa mala uskutočniť už dávno. 

Nedostatočnosť súčasného dobrovoľného systému sa trpko prejavila pri reakcii Únie na 

viacero nedávnych katastrof, najmä v dôsledku nedostatku dostupných prostriedkov počas 

lesných požiarov v rokoch 2016 a 2017, keď sa mohla poskytnúť pomoc iba desiatim zo 17 

žiadostí a aj to so značným oneskorením, čo malo za následok stratu viac ako 100 životov. 

Okrem toho niekoľko správ už poukázalo na nedostatky, pokiaľ ide o dostupnosť určitých 

kritických kapacít reakcie, najmä pokiaľ ide o lietadlá na hasenie lesných požiarov, prístrešie 

a prípadne aj iné druhy prostriedkov.  

Spravodajca sa domnieva, že navrhovaná štruktúra dvoch dopĺňajúcich sa pilierov 

pozostávajúca na jednej strane z Európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany, čiže 

rezervy predbežne viazaných kapacít reakcie členských štátov, a na druhej strane z 

takzvaného rescEU, čiže vyhradenej rezervy kapacít reakcie s velením a riadením na úrovni 

Únie, ktorá má slúžiť ako kapacita poslednej inštancie, je najvhodnejší a najúčinnejší spôsob, 

ako prekonať obmedzenia súčasného rámca. Vďaka optimálnemu zlúčeniu zdrojov a 

rozsiahlym úsporám posilnený mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany prinesie aj 

značné úspory pre členské štáty. 

Spravodajca pripomína, že celkové náklady na návrh Komisie sa odhadujú na 280 miliónov 

EUR na roky 2018 – 2020, z čoho 256,9 miliónov EUR v rámci okruhu 3 Bezpečnosť a 

občianstvo, 6,3 miliónov EUR v rámci okruhu 4 Globálna Európa a 16,9 miliónov EUR v 

rámci okruhu 5 Administratívne výdavky. Z navrhovaných prevádzkových výdavkov by sa 

54 % vyčlenilo na pripravenosť vrátane nadobudnutia alebo prenájmu aktív rescEU, 37 % na 

reakciu a 9 % na činnosti v oblasti prevencie. Návrh predpokladá aj prijatie ďalších 100 

zamestnancov počas troch rokov. Spravodajca sa domnieva, že tieto návrhy sú primerané 

rozsahu a účelu revízie.  

Spravodajca víta navrhované použitie nástroja flexibility na pokrytie väčšiny (88 %) 

potrebných dodatočných zdrojov. Dôrazne však odmieta navrhované prerozdelenie 

finančných prostriedkov z existujúcich programov v rámci okruhov 3 a 4 vo výške 31,3 
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miliónov EUR. Ako pri viacerých príležitostiach zdôraznil Výbor pre rozpočet, významné 

nové politické návrhy by mali sprevádzať nové zdroje. Okrem toho mnohé z dotknutých 

programov, ako sú program Práva, rovnosť a občianstvo a program Spravodlivosť, sa môžu 

pochváliť vynikajúcimi mierami plnenia a boli mnoho rokov nedostatočne financované. 

Spravodajca preto navrhuje financovať v plnej výške dodatočné zdroje potrebné v rámci 

okruhov 3 a 4, a to prostredníctvom nástroja flexibility, ako sa podrobne uvádza v novej 

prílohe I. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek  2 a (nový) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. Vyzýva Komisiu, aby sa zdržala 

prerozdelenia rozpočtových prostriedkov 

na financovanie nových politických 

priorít, ktoré sa pridávajú počas 

prebiehajúceho viacročného finančného 

rámca, pretože to bude nevyhnutne mať 

negatívny vplyv na vykonávanie ďalších 

kľúčových činností Únie. 

Odôvodnenie 

Nové politické návrhy by mali sprevádzať nové zdroje. Spravodajca dôrazne odmieta 

akékoľvek prerozdelenia na úkor úspešných, chronicky nedostatočne financovaných 

programov, ako sú program Práva, rovnosť a občianstvo a program Spravodlivosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh legislatívneho uznesenia  

Odsek 2 b (nový) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2b. Vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 

dostatočné financovanie mechanizmu 
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Únie v oblasti civilnej ochrany v rámci 

ďalšieho viacročného finančného rámca, 

ktorý začne v roku 2021, a aby vychádzala 

zo súčasného prepracovania. 

Odôvodnenie 

S cieľom nadviazať na súčasnú revíziu mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorou sa 

posilňuje politika i financovanie, bude dôležité, aby Komisia pri predkladaní nových návrhov 

týkajúcich sa budúceho viacročného finančného rámca navrhla ambiciózny finančný balík pre 

mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany na obdobie po roku 2020. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Únia by mala byť schopná podporovať 

členské štáty, ak dostupné kapacity nie sú 

dostatočné na umožnenie účinnej reakcie 

na katastrofy, a to prispievaním 

k financovaniu lízingu alebo prenájmu, 

ktorými sa zabezpečí rýchly prístup 

k takýmto kapacitám, alebo financovaním 

ich nadobudnutia. To by podstatným 

spôsobom zvýšilo účinnosť mechanizmu 

Únie tým, že by sa zabezpečila dostupnosť 

kapacít v prípadoch, v ktorých by inak 

nebolo možné zabezpečiť účinnú reakciu 

na katastrofy, najmä pokiaľ ide 

o katastrofy so širokým spektrom dosahov 

na značný počet členských štátov. 

Obstarávanie kapacít Úniou by malo viesť 

k úsporám z rozsahu a lepšej koordinácii 

pri reakcii na katastrofy. 

(7) Únia by mala byť schopná podporovať 

členské štáty, ak dostupné kapacity nie sú 

dostatočné na umožnenie účinnej reakcie 

na katastrofy, a to prispievaním 

k financovaniu lízingu alebo prenájmu, 

ktorými sa zabezpečí rýchly prístup 

k takýmto kapacitám, alebo financovaním 

ich nadobudnutia. To by podstatným 

spôsobom zvýšilo účinnosť a schopnosť 

nasadenia mechanizmu Únie tým, že by sa 

zabezpečila rýchla dostupnosť kapacít 

v prípadoch, v ktorých by inak nebolo 

možné zabezpečiť účinnú reakciu na 

katastrofy, najmä pokiaľ ide o katastrofy so 

širokým spektrom dosahov na značný 

počet členských štátov. Obstarávanie 

kapacít Úniou by malo viesť k úsporám 

z rozsahu a lepšej koordinácii pri reakcii na 

katastrofy. Malo by sa zabezpečiť 

optimálne a transparentné využívanie 

finančných zdrojov. 

Odôvodnenie 

Pri mobilizácii kapacít prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany je 

mimoriadne dôležitá rýchlosť, ako to dokazujú tragické dôsledky oneskoreného nasadenia 

protipožiarnych lietadiel počas posledného obdobia lesných požiarov v južnej Európe. 
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Spolufinancovanie EÚ by sa malo vždy poskytovať za plnej transparentnosti a zodpovednosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 10 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Aby sa dosiahlo fungovanie kapacity 

rescEU, mali by sa dať k dispozícii 

dodatočné finančné prostriedky na 

financovanie opatrení v rámci mechanizmu 

Únie. 

(10) Aby sa dosiahlo fungovanie kapacity 

rescEU, mali by sa dať k dispozícii 

dodatočné finančné prostriedky na 

financovanie opatrení v rámci mechanizmu 

Únie, nie však na úkor finančných 

prostriedkov vyčlenených na iné kľúčové 

politiky Únie, ako sú politiky presadzujúce 

práva, rovnosť a občianstvo, 

spravodlivosť alebo ľudský rozvoj na 

celom svete. 

Odôvodnenie 

Pri mobilizácii kapacít prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany je 

mimoriadne dôležitá rýchlosť, ako to dokazujú tragické dôsledky oneskoreného nasadenia 

protipožiarnych lietadiel počas posledného obdobia lesných požiarov v južnej Európe. 

Spolufinancovanie EÚ by sa malo vždy poskytovať za plnej transparentnosti a zodpovednosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10 a) Malo by sa zabezpečiť samostatné 

financovanie a prideľovanie rozpočtových 

prostriedkov pre revidovaný mechanizmus 

Únie v oblasti civilnej ochrany. Vzhľadom 

na to, že je potrebné zabrániť 

akémukoľvek negatívnemu vplyvu na 

financovanie existujúcich viacročných 

programov by sa zvýšenie financovania na 

cielenú revíziu mechanizmu Únie v oblasti 

civilnej ochrany v rokoch 2018, 2019 a 
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2020 malo čerpať výlučne zo všetkých 

prostriedkov dostupných podľa 

nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 13111a, 

najmä využitím nástroja flexibility. 

 ___________________ 

 1a Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 

1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa 

ustanovuje viacročný finančný rámec na 

roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 

20.12.2013, s. 884). 

Odôvodnenie 

Nové politické návrhy by mali sprevádzať nové zdroje. Spravodajca dôrazne odmieta 

akékoľvek prerozdelenia na úkor úspešných, chronicky nedostatočne financovaných 

programov, ako sú program Práva, rovnosť a občianstvo a program Spravodlivosť. Namiesto 

toho by sa mali uvoľniť potrebné dodatočné finančné prostriedky prostredníctvom ustanovení 

o flexibilite nariadenia o VFR. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ 

Článok 12a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia každé dva roky informuje 

Európsky parlament a Radu o operáciách 

a dosiahnutom pokroku podľa článkov 11 

a 12.“ 

Komisia každý rok informuje Európsky 

parlament a Radu o operáciách 

a dosiahnutom pokroku podľa článkov 11 

a 12. 

Odôvodnenie 

S cieľom zabezpečiť úplnú parlamentnú kontrolu a dohľad nad procesom a s cieľom čo 

najskôr odhaliť možné zmeny s vplyvom na rozpočet sa navrhuje, aby Európsky parlament a 

Rada každoročne dostávali aktualizované informácie o pokroku pri posilňovaní mechanizmu 

Únie v oblasti civilnej ochrany, vrátane povinných informácií o vývoji v oblasti rozpočtu a 

nákladov. 
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Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ 

Článok 12a – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Tieto informácie obsahujú prehľad o 

vývoji v oblasti rozpočtu a nákladov s 

podrobným technickým a finančným 

posúdením, presnými informáciami o 

zvýšení nákladov a zmenách druhov 

požadovaných kapacít v oblasti reakcie a 

ich prípadných požiadaviek na ich kvalitu, 

ako aj dôvody každého zvýšenia alebo 

zmien.“ 

Odôvodnenie 

S cieľom zabezpečiť úplnú parlamentnú kontrolu a dohľad nad procesom a s cieľom čo 

najskôr odhaliť možné zmeny s vplyvom na rozpočet sa navrhuje, aby Európsky parlament a 

Rada každoročne dostávali aktualizované informácie o pokroku pri posilňovaní mechanizmu 

Únie v oblasti civilnej ochrany, vrátane povinných informácií o vývoji v oblasti rozpočtu a 

nákladov. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ 

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Rozpočtové prostriedky potrebné na 

mechanizmus Únie postupne schvaľuje 

Európsky parlament a Rada v rámci 

ročného rozpočtového postupu, pričom sa 

náležite zohľadňujú všetky dostupné 

možnosti podľa nariadenia Rady (EÚ, 

Euratom) č. 1311/2013*, najmä pokiaľ ide 

o využitie nástroja flexibility, ako sa 

uvádza v prílohe I.“ 

 ____________________ 
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 * Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 

1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa 

ustanovuje viacročný finančný rámec na 

roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 

20.12.2013, s. 884). 

Odôvodnenie 

Nové politické návrhy by mali sprevádzať nové zdroje. Spravodajca dôrazne odmieta 

akékoľvek prerozdelenia na úkor úspešných, chronicky nedostatočne financovaných 

programov, ako sú program Práva, rovnosť a občianstvo a program Spravodlivosť. Namiesto 

toho by sa mali uvoľniť potrebné dodatočné finančné prostriedky prostredníctvom ustanovení 

o flexibilite nariadenia o VFR. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I (nová) 

 

Text predložený Komisiou 

  

Pozmeňujúci návrh 

PRÍLOHA I 

ORIENTAČNÉ DODATOČNÉ PRIDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA 

OBDOBIE ROKOV 2018 – 2020 

  2018 2019 2020 SPOLU 

Celkové dodatočné 

rozpočtové 

prostriedky v rámci 

okruhu 3* 

CA 19,157 115,2 122,497 256,854 

 PA 11 56,56 115,395 182,955 

Celkové dodatočné 

rozpočtové 

prostriedky v rámci 

okruhu 4* 

CA 2 2 2,284 6,284 

 PA 0,8 1,8 2,014 4,614 

Celkové dodatočné 

rozpočtové 

prostriedky v rámci 

okruhov 3 a 4 spolu* 

CA 21,157 117,2 124,781 263,138 

 PA 11,8 58,36 117,409 187,569 
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(číselné údaje v miliónoch EUR) 

* Celé sumy sa poskytnú prostredníctvom nástroja flexibility. 

Odôvodnenie 

Dodatočné finančné prostriedky potrebné na súčasnú revíziu mechanizmu Únie v oblasti 

civilnej ochrany v rokoch 2018 – 2020 by mali byť presnejšie vymedzené v samotnom 

rozhodnutí, a to prostredníctvom samostatnej podrobnej prílohy I. Akékoľvek dodatočné 

finančné prostriedky potrebné na financovanie tejto revízie mechanizmu Únie v oblasti 

civilnej ochrany by sa mali mobilizovať prostredníctvom ustanovení o flexibilite nariadenia o 

VFR. 
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