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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V nadväznosti na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/420 z 13. marca 
2019, ktorým sa podstatne zmenilo rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v 
oblasti civilnej ochrany, má tento návrh stanoviska Výboru pre rozvoj obmedzený rozsah 
pôsobnosti. Jeho cieľom je zdôrazniť tri dôležité aspekty mechanizmu počas nasledujúceho 
viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027, ktoré súvisia s jeho aktiváciou mimo 
Únie a v kontexte humanitárnych kríz.

Po prvé, v návrhu stanoviska sa zdôrazňuje potreba posilniť kapacitu mechanizmu v súvislosti 
s prírodnými katastrofami, ktoré súvisia s klímou – najmä lesnými požiarmi – a ktoré osobitne 
ohrozujú rozvojové krajiny.

Po druhé, cieľom návrhu je zvýšiť finančnú pomoc Únie na kapacity vopred vyčlenené pre 
európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany, keď sa používa ako reakcia na katastrofy 
mimo Únie. V súlade s pozíciou Rady a návrhom správy Výboru pre životné prostredie, 
verejné zdravie a bezpečnosť potravín sa navrhuje, aby až 75 % nákladov na prevádzku 
kapacít vrátane dopravy bolo financovaných Úniou – čo predstavuje rovnakú úroveň ako v 
prípade aktivácie v rámci Únie.

Po tretie, zavádza sa požiadavka na konzultácie s humanitárnymi aktérmi pred zásahmi v 
prípade katastrof spôsobených človekom alebo zložitých núdzových situácií.

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 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Keďže zmena klímy vedie k 
zvýšeniu frekvencie, intenzity a 
komplexnosti prírodných katastrof na 
celom svete a rozvojové krajiny, najmä 
najmenej rozvinuté krajiny a malé 
ostrovné rozvojové štáty, sú mimoriadne 
zraniteľné, a to na jednej strane z dôvodu 
ich obmedzenej schopnosti adaptovať sa 
na dôsledky zmeny klímy a zmierňovať 
ich a reagovať na katastrofy súvisiace s 
klímou, a na druhej strane z dôvodu ich 
geografickej expozície voči povodniam, 
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suchám a lesným požiarom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Lesné požiare nielenže ohrozujú 
alebo ničia život, živobytie a biodiverzitu, 
ale spôsobujú aj uvoľňovanie vysokého 
množstva emisií uhlíka a znižujú 
schopnosť planéty absorbovať uhlík, čím 
sa ešte viac prehlbuje zmena klímy. 
Osobitné obavy vyvolávajú situácie, keď 
požiare ničia pralesy, ako sa to v 
poslednom čase stalo v určitých 
rovníkových regiónoch.  Nárast katastrof 
súvisiacich s klímou vrátane lesných 
požiarov si vyžaduje posilnenie operácií 
mechanizmu Únie v oblasti civilnej 
ochrany mimo Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 16 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) 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 

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 
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OSN pre koordináciu humanitárnych 
záležitostí (OCHA) a rešpektuje jej vedúcu 
úlohu. V prípade katastrof spôsobených 
ľudskou činnosťou alebo zložitých 
núdzových situácií Komisia zabezpečí 
konzistentnosť s Európskym konsenzom 
o humanitárnej pomoci (*) a dodržiavanie 
humanitárnych zásad.

OSN pre koordináciu humanitárnych 
záležitostí (OCHA) a rešpektuje jej vedúcu 
úlohu. V prípade katastrof spôsobených 
ľudskou činnosťou alebo zložitých 
núdzových situácií Komisia konzultuje s 
humanitárnymi aktérmi pred zásahmi a 
zabezpečí konzistentnosť s Európskym 
konsenzom o humanitárnej pomoci (*) a 
dodržiavanie humanitárnych zásad.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 23 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2a) v článku 23 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

2. Suma finančnej pomoci Únie na 
kapacity vopred poskytnuté do európskeho 
zoskupenia v oblasti civilnej ochrany v 
prípade katastrofy alebo bezprostrednej 
hrozby katastrofy v Únii alebo 
zúčastnenom štáte nepresahuje 75 % 
nákladov na prevádzku kapacít vrátane 
dopravy.

2. Suma finančnej pomoci Únie na 
kapacity vopred poskytnuté do európskeho 
zoskupenia v oblasti civilnej ochrany 
v prípade katastrofy alebo bezprostrednej 
hrozby katastrofy v Únii alebo mimo nej 
nepresahuje 75 % nákladov na prevádzku 
kapacít vrátane dopravy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) V článku 23 sa vypúšťa odsek 3.
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Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh 5 je potrebný na to, aby sa zabránilo akejkoľvek nezrovnalosti 
vyplývajúcej z možného prijatia pozmeňujúceho návrhu 4 týkajúceho sa finančnej pomoci na 
kapacity vopred vyčlenené pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany v prípade 
katastrofy mimo Únie.


