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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Európa a svet čelia rastúcemu počtu katastrof, s ktorými sú spojené veľké ľudské a materiálne 

straty. Frekvencia a intenzita prírodných katastrof, najmä povodní a lesných požiarov, sa 

zvyšuje aj v dôsledku zmeny klímy. Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (EUCPM)1 

má za cieľ podporovať, dopĺňať a uľahčovať koordináciu opatrení členských štátov s cieľom 

zvýšiť prevenciu, pripravenosť a reakciu na katastrofy. EUCPM môže byť aktivovaný v rámci 

reakcie na katastrofy v Únii i mimo nej (pričom katastrofy mimo EÚ predstavujú viac ako 

polovicu všetkých prípadov aktivácie mechanizmu). V reakcii na katastrofy mimo Únie je 

EUCPM často aktivovaný súbežne s poskytovaním humanitárnej pomoci zo strany EÚ. 

Cieľom návrhu Komisie2 na zmenu tohto rozhodnutia, ktorý v súčasnosti skúmajú Európsky 

parlament a Rada, je: 1) posilniť kapacity EÚ a členských štátov v oblasti reakcie na 

katastrofy prostredníctvom vytvorenia účelovej rezervy prostriedkov na úrovni EÚ (rescEU), 

ktorá bude aplikovaná na základe rozhodnutia Komisie, a tiež prostredníctvom úsilia o 

účinnejší príspevok členských štátov do európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany; 2) 

posilniť zameranie na prevenciu a súdržnosť s inými kľúčovými politikami EÚ; a 3) 

presadzovať zjednodušený a účinný administratívny postup pri činnostiach v rámci 

mechanizmu. 

V tomto stanovisku výboru DEVE pre výbor ENVI spravodajkyňa podporuje posilnenie 

kapacít EÚ a členských štátov v oblasti reakcie na katastrofy, pričom zdôrazňuje, že zásada 

subsidiarity sa musí v plnom rozsahu dodržiavať. V tejto súvislosti sa spravodajkyňa snaží 

presadiť niekoľko zmien návrhu Komisie a súčasného rozhodnutia, ktoré, okrem iného, 

vychádza zo zistení v nedávnych hodnoteniach3.  

Najdôležitejšie zmeny sú zamerané na: 

 posilnenie rozmeru medzinárodnej spolupráce v rámci EUCPM aj prostredníctvom 

rozšírenia kapacít v oblasti odbornej prípravy a výmeny poznatkov. Týmto by sa 

navyše mali podporiť medzinárodné záväzky týkajúce sa znižovania rizika katastrof 

(najmä sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030). 

 zdôraznenie potreby jasného vymedzenie rozsahu pôsobnosti operácií EUCPM počas 

situácií spôsobených ľudskou činnosťou alebo zložitých núdzových situácií a v súlade 

s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci. Je treba zdôrazniť, že tieto činnosti a 

nástroje ich financovania by mali zostať úplne diferencované, aj keď synergie a 

komplementárnosť medzi jednotlivými nástrojmi je žiadúca. 

 zabezpečenie, aby kapacity na úrovni EÚ (rescEU) boli komplementárne a 

nenahrádzali kapacity v oblasti rozvoja civilnej ochrany na vnútroštátnej úrovni, a to 

                                                 
 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ z 17. decembra 2013 

o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany. 

 Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 

o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany 2017/0309 (COD). 

Priebežné hodnotenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany za obdobie rokov 2014 – 2016, (záverečná 

správa), august 2017. 

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o priebežnom hodnotení mechanizmu Únie v oblasti civilnej 

ochrany za obdobie rokov 2014 – 2016, {SWD(2017) 287 final}. 

Európsky dvor audítorov, osobitná správa 33/2017, Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany: koordinácia 

reakcií na katastrofy mimo EÚ bola vo všeobecnosti účinná. 
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tak, že sa zachová spolufinancovanie nákladov na dopravu prostriedkov, ktoré nie sú 

súčasťou európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

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

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

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Aby sa zlepšila efektívnosť 

a účinnosť odbornej prípravy a posilnila sa 

spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi 

a útvarmi v oblasti civilnej ochrany, je 

potrebné vytvoriť vedomostnú sieť Únie 

v oblasti civilnej ochrany, ktorá bude 

založená na existujúcich štruktúrach. 

(9) Aby sa zlepšila efektívnosť 

a účinnosť odbornej prípravy a posilnila sa 

spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi 

a útvarmi v oblasti civilnej ochrany, je 

potrebné vytvoriť vedomostnú sieť Únie 

v oblasti civilnej ochrany, ktorá bude 

založená na existujúcich štruktúrach. Táto 

sieť by mala podporovať a posilňovať 

vzťahy s medzinárodnými organizáciami 

a tretími krajinami s cieľom posilniť 

spoluprácu v oblasti znižovania rizika 

katastrof a zároveň prispievať k záväzkom 

sendaiského rámca pre znižovanie rizika 

katastrof na roky 2015 – 2030. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 12 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) S cieľom maximalizovať využitie 

existujúcich nástrojov financovania 

a podpory členských štátov pri poskytovaní 

pomoci, najmä v reakcii na katastrofy 

mimo Únie, by sa mala stanoviť odchýlka 

od článku 129 ods. 1 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 

Euratom) č. 966/201214, ak sa poskytuje 

(12) S cieľom maximalizovať využitie 

existujúcich nástrojov financovania 

a podpory členských štátov pri poskytovaní 

pomoci, najmä v reakcii na katastrofy 

mimo Únie, by sa mala stanoviť odchýlka 

od článku 129 ods. 1 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 

Euratom) č. 966/201214, ak sa poskytuje 
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financovanie podľa článkov 21, 22 a 23 

rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ. 

financovanie podľa článkov 21, 22 a 23 

rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ. Bez ohľadu 

na túto odchýlku by financovanie činností 

v oblasti civilnej ochrany a najmä 

humanitárnej pomoci malo zostať v rámci 

akejkoľvek budúcej infraštruktúry Únie 

na financovanie jasne oddelené a plne v 

súlade s rozdielnymi cieľmi a právnymi 

požiadavkami takejto infraštruktúry.  

__________________ __________________ 

14 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

z 25. októbra 2012 o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady 

(ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 

298, 26.10.2012, s. 1). 

14 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

z 25. októbra 2012 o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady 

(ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 

298, 26.10.2012, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 13 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Je dôležité zabezpečiť, aby členské 

štáty prijali všetky potrebné opatrenia na 

účinné zabraňovanie prírodným 

katastrofám a katastrofám spôsobeným 

ľudskou činnosťou a na zmierňovanie ich 

účinkov. Ustanovenia by mali posilniť 

väzby medzi opatreniami týkajúcimi sa 

prevencie, pripravenosti a reakcie v rámci 

mechanizmu Únie. Mala by sa zabezpečiť 

aj súdržnosť s inými relevantnými 

právnymi predpismi Únie v oblasti 

prevencie a riadenia rizika katastrof 

vrátane cezhraničných preventívnych 

opatrení a reakcie na hrozby, ako sú 

závažné cezhraničné ohrozenia zdravia15. 

Podobne by sa mal zabezpečiť súlad 

s medzinárodnými záväzkami, ako je 

napríklad sendaiský rámec pre znižovanie 

rizika katastrof na roky 2015 – 2030, 

Parížska dohoda a program trvalo 

(13) Je dôležité zabezpečiť, aby členské 

štáty prijali všetky potrebné opatrenia na 

účinné zabraňovanie prírodným 

katastrofám a katastrofám spôsobeným 

ľudskou činnosťou a na zmierňovanie ich 

účinkov. Ustanovenia by mali posilniť 

väzby medzi opatreniami týkajúcimi sa 

prevencie, pripravenosti a reakcie v rámci 

mechanizmu Únie. Mala by sa zabezpečiť 

aj súdržnosť s inými relevantnými 

právnymi predpismi Únie v oblasti 

prevencie a riadenia rizika katastrof 

vrátane cezhraničných preventívnych 

opatrení a reakcie na hrozby, ako sú 

závažné cezhraničné ohrozenia zdravia15. 

Okrem toho by všetky opatrenia mali byť 

koherentné s medzinárodnými záväzkami, 

akými sú napríklad sendaiský rámec pre 

znižovanie rizika katastrof na roky 2015 –

 2030, Parížska dohoda a program trvalo 

udržateľného rozvoja do roku 2030, a 
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udržateľného rozvoja do roku 2030.  aktívne a prispievať k ich plneniu.  

__________________ __________________ 

15 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 

a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 

2013 o závažných cezhraničných 

ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje 

rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ 

L 293, 5.11.2013, s. 1). 

15 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 

a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 

2013 o závažných cezhraničných 

ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje 

rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ 

L 293, 5.11.2013, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový) 

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 

Článok 5 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (3a) V článku 5 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

2. Komisia môže na žiadosť členského 

štátu, tretej krajiny alebo Organizácie 

Spojených národov alebo jej agentúr 

nasadiť tím odborníkov na mieste na 

poskytovanie poradenstva o preventívnych 

opatreniach. 

“2. Komisia zároveň môže na žiadosť 

členského štátu, tretej krajiny alebo 

Organizácie Spojených národov alebo jej 

agentúr alebo z vlastnej iniciatívy po 

pokuse o dosiahnutie dohody s 

relevantnými zainteresovanými stranami 

nasadiť tím odborníkov na mieste, ktorí 

budú poskytovať poradenstvo 
o preventívnych opatreniach. 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu k súčasnému rozhodnutiu je umožniť aktívnejšiu úlohu 

Komisie pri využívaní expertných prevenčných misií, a to aj v tretích krajinách, keďže to môže 

zvýšiť ich viditeľnosť a dostupnosť. Tieto misie môžu, ako je zdôraznené v priebežnom 

hodnotení, prispieť spolu s ďalšími nástrojmi k posilneniu medzinárodnej spolupráce v oblasti 

civilnej ochrany a zlepšiť koherentnosť so sendaiským rámcom. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 

Článok 12 – odsek 2 – písmeno a a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) suchozemské hasenie lesných 

požiarov; 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 

Článok 12 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Na základe zistených rizík a po 

zohľadnení prístupu zameraného na 

viacnásobné nebezpečenstvo je Komisia 

splnomocnená prijímať delegované akty 

v súlade s článkom 30 s cieľom vymedziť 

druhy kapacít v oblasti reakcie, ktoré sú 

potrebné okrem kapacít identifikovaných 

v odseku 2 tohto článku, a zodpovedajúcim 

spôsobom revidovať zloženie rescEU. 

Zabezpečí sa súlad s ostatnými politikami 

Únie. 

4. Na základe zistených rizík a po 

zohľadnení prístupu zameraného na 

viacnásobné nebezpečenstvo a skúseností 

členských štátov s civilnou ochranou a po 

konzultovaní s príslušnými regiónmi 

náchylnými na krízové situácie je Komisia 

splnomocnená prijímať delegované akty 

v súlade s článkom 30 s cieľom vymedziť 

druhy kapacít v oblasti reakcie, ktoré sú 

potrebné okrem kapacít identifikovaných 

v odseku 2 tohto článku, a zodpovedajúcim 

spôsobom revidovať zloženie rescEU. 

Zabezpečí sa súlad s ostatnými politikami 

Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 

Článok 12 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Kapacity rescEU sú k dispozícii pre 

operácie reakcie v rámci mechanizmu 

Únie, a to na žiadosť o pomoc 

prostredníctvom ERCC. Rozhodnutie o ich 

nasadení prijíma Komisia, ktorá si 

ponecháva velenie kapacít rescEU 

a kontrolu nad nimi. 

7. Kapacity rescEU sú k dispozícii pre 

operácie reakcie v rámci mechanizmu 

Únie, a to na žiadosť o pomoc 

prostredníctvom ERCC. Rozhodnutie o ich 

nasadení prijíma Komisia, ktorá si ponechá 

právomoc rozhodovať o nasadení kapacít 

rescEU. 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový) 

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 

Článok 13 – odsek 3 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 9a. V článku 13 sa odsek 3 nahrádza 

týmto textom: 

3. Komisia môže na žiadosť členského 

štátu, tretej krajiny, Organizácie Spojených 

národov alebo jej agentúr nasadiť tím 

odborníkov na mieste na poskytnutie 

poradenstva o opatreniach v oblasti 

pripravenosti. 

„3. Komisia zároveň môže na žiadosť 

členského štátu, tretej krajiny alebo 

Organizácie Spojených národov alebo jej 

agentúr alebo z vlastnej iniciatívy po 

pokuse o dosiahnutie dohody s 

relevantnými zainteresovanými stranami 

nasadiť tím odborníkov na mieste, ktorí 

budú poskytovať poradenstvo 
o opatreniach zameraných na prípravu. 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu k súčasnému rozhodnutiu je umožniť aktívnejšiu úlohu 

Komisie pri využívaní expertných misií v oblasti pripravenosti, a to aj v tretích krajinách, 

keďže to môže zvýšiť ich viditeľnosť a dostupnosť. Tieto misie môžu, ako je zdôraznené v 

priebežnom hodnotení, prispieť spolu s ďalšími nástrojmi k posilneniu medzinárodnej 

spolupráce v oblasti civilnej ochrany a zlepšiť koherentnosť so sendaiským rámcom. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 b (nový) 

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 

Článok 13 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9b. V článku 13 sa vkladá tento odsek: 

 „3a. Komisia rozšíri kapacity pre 

odbornú prípravu a zintenzívni výmenu 

poznatkov a skúseností medzi 

vedomostnou sieťou Únie v oblasti 

civilnej ochrany a medzinárodnými 

organizáciami a tretími krajinami s 
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cieľom prispieť k plneniu 

medzinárodných záväzkov so zreteľom na 

znižovanie rizika katastrof, najmä tých, 

ktoré vyplývajú zo sendaiského rámca.“ 

Odôvodnenie 

Tento dodatočný odsek má za cieľ podporovať výmenu poznatkov a skúseností, ako aj 

potenciál na rozšírenie kapacít odbornej prípravy do tretích krajín (ako je uvedené v 

priebežnom hodnotení) s cieľom zlepšiť budúce operácie v oblasti reakcie a zlepšiť 

koherentnosť so sendaiským rámcom. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 a (nový) 

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 

Článok 16 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 11a. V článku 16 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

2. Zásahy podľa tohto článku sa môžu 

vykonať ako autonómne podporné zásahy, 

alebo ako príspevky k zásahu vedeného 

medzinárodnou organizáciou. Koordinácia 

Únie je úplne integrovaná s celkovou 

koordináciou zabezpečovanou Úradom 

OSN pre koordináciu humanitárnych 

záležitostí (OCHA) a rešpektuje jej vedúcu 

úlohu. 

“2. Zásahy podľa tohto článku sa môžu 

vykonať ako autonómne podporné zásahy, 

alebo ako príspevky k zásahu vedeného 

medzinárodnou organizáciou. Koordinácia 

Únie je úplne integrovaná s celkovou 

koordináciou zabezpečovanou Úradom 

OSN pre koordináciu humanitárnych 

záležitostí (OCHA) a rešpektuje jej vedúcu 

úlohu. V prípadoch katastrof spôsobených 

ľudskou činnosťou alebo pri zložitých 

núdzových situáciách Komisia v 

spolupráci s humanitárnymi aktérmi 

jasne vymedzí rozsah svojej intervencie a 

svoj vzťah so stranami zapojenými do 

širšej humanitárnej reakcii, pričom 

zabezpečí súlad s Európskym konsenzom 

o humanitárnej pomoci a dodržiavanie 

humanitárnych zásad.“ 

Odôvodnenie 

V rámci priebežného hodnotenia mechanizmu civilnej ochrany sa zistilo, že v meniacom sa 

prostredí operácií v oblasti reakcie ovplyvnilo nejasné vymedzenie zásahov civilnej ochrany v 

humanitárnych operáciách schopnosť mechanizmu dosahovať svoje ciele. Cieľom tohto 
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pozmeňujúceho návrhu k súčasnému rozhodnutiu je pomôcť objasniť pôsobnosť zásahov 

civilnej ochrany v prípade katastrof spôsobených ľudskou činnosťou a zložitých núdzových 

situácií, do ktorých za zapájajú aj operácie humanitárnej pomoci. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno b 

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 

Článok 23 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. V prípade prostriedkov, ktoré 

neboli vopred určené pre európske 

zoskupenie v oblasti civilnej ochrany, 

výška finančnej podpory Únie pre 

dopravné zdroje nepresiahne 55 % 

celkových oprávnených nákladov. Na to, 

aby boli členské štáty oprávnené na 

získanie takéhoto financovania, zavedú 

register všetkých prostriedkov civilnej 

ochrany, ktoré majú k dispozícii na 

reakciu na katastrofy, nad rámec tých, 

ktoré sú určené pre európske zoskupenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 16 

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 

Článok 26 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Treba sa usilovať o synergiu 

a komplementárnosť s inými nástrojmi 

Únie, ako sú nástroje na podporu 

súdržnosti, rozvoja vidieka, výskumu, 

zdravia, ako aj migračnej a bezpečnostnej 

politiky. Komisia v prípade reakcie na 

humanitárne krízy v tretích krajinách 

zabezpečí komplementárnosť a súdržnosť 

opatrení financovaných podľa tohto 

rozhodnutia a opatrení financovaných 

podľa nariadenia (ES) č. 1257/96. 

2. Treba sa usilovať o synergiu 

a komplementárnosť s inými nástrojmi 

Únie, ako sú nástroje na podporu 

súdržnosti, rozvoja vidieka, výskumu, 

zdravia, ako aj migračnej a bezpečnostnej 

politiky. Komisia v prípade reakcie na 

humanitárne krízy v tretích krajinách 

zabezpečí komplementárnosť a súdržnosť 

opatrení financovaných podľa tohto 

rozhodnutia a opatrení financovaných 

podľa nariadenia (ES) č. 1257/96, pričom 
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bude rešpektovať osobitnú a nezávislú 

povahu opatrení a ich financovania, a to, 

aby boli v súlade s Európskym konsenzom 

o humanitárnej pomoci. 

Odôvodnenie 

So zreteľom na návrh Komisie článku 26 ods. 1, ktorý umožňuje financovanie z rôznych 

zdrojov na činnosti v oblasti civilnej ochrany má navrhovaný pozmeňujúci návrh za cieľ 

zabezpečiť jasné rozlišovanie medzi humanitárnou pomocou a operáciami civilnej ochrany a 

ich financovaním. 
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