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9.9.2020 A9-0148/88

Pozmeňujúci návrh 88
Nuno Melo, Peter Liese
v mene skupiny EPP

Správa A9-0148/2020
Nikos Androulakis
Zmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
(2020/0097(COD))

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) S cieľom zlepšiť plánovanie 
v oblasti prevencie a pripravenosti by Únia 
mala naďalej presadzovať investície do 
predchádzania katastrofám naprieč 
odvetviami a komplexné prístupy 
k riadeniu rizík, ktoré sú základom 
prevencie a pripravenosti, s prihliadnutím 
na prístup zameraný na viacnásobné 
nebezpečenstvo, ekosystémový prístup 
a pravdepodobné vplyvy zmeny klímy, a to 
v úzkej spolupráci s príslušnými 
vedeckými kruhmi a kľúčovými 
hospodárskymi subjektmi. Na tento účel by 
sa mali vysunúť do popredia 
medzisektorové prístupy a prístupy 
zohľadňujúce všetky riziká, ktoré by mali 
vychádzať z celoúnijných cieľov 
týkajúcich sa odolnosti, z ktorých vyplýva 
základné vymedzenie kapacít 
a pripravenosti. Pri stanovovaní 
celoúnijných cieľov týkajúcich sa odolnosti 
bude Komisia spolupracovať s členskými 
štátmi.

(6) S cieľom zlepšiť odolnosť a 
plánovanie v oblasti prevencie 
a pripravenosti by Únia mala posilniť 
investície do predchádzania katastrofám 
naprieč hranicami a odvetviami, a to 
vrátane katastrof, ktoré vznikajú 
následkom seizmickej činnosti, ako sú 
zemetrasenia, alebo následkom záplav či 
hydrogeologickej nestability, ako sú 
zosuvy pôdy, a komplexné prístupy 
k riadeniu rizík, ktoré sú základom 
prevencie a pripravenosti, s prihliadnutím 
na prístup zameraný na viacnásobné 
nebezpečenstvo, ekosystémový prístup 
a pravdepodobné vplyvy zmeny klímy, a to 
v úzkej spolupráci s príslušnými 
vedeckými kruhmi, kľúčovými 
hospodárskymi subjektmi a regionálnymi 
a miestnymi samosprávami, ktoré sú 
kľúčovými aktérmi v cykle zvládania 
katastrof, ako aj s tretím sektorom a 
dobrovoľníckymi organizáciami 
pôsobiacimi v tejto oblasti, a nesmie 
ohroziť ustálené koordinačné 
mechanizmy Únie. Na tento účel by sa 
mali vysunúť do popredia medzisektorové 
a cezhraničné prístupy a prístupy 
zohľadňujúce všetky riziká, ktoré by mali 
vychádzať z celoúnijných cieľov 
týkajúcich sa odolnosti, z ktorých vyplýva 
základné vymedzenie kapacít 
a pripravenosti. Komisia bude 
spolupracovať s členskými štátmi a 
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Európskym parlamentom pri 
vymedzovaní celoúnijných cieľov 
týkajúcich sa odolnosti a zohľadňovať 
všetky operačné plány v oblasti reakcie na 
núdzové situácie, ktoré už existujú na 
vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni.
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9.9.2020 A9-0148/89

Pozmeňujúci návrh 89
Nuno Melo, Peter Liese
v mene skupiny EPP

Správa A9-0148/2020
Nikos Androulakis
Zmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
(2020/0097(COD))

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6 a) Úloha regionálnych a miestnych 
orgánov pri prevencii a riadení katastrof 
je mimoriadne dôležitá a ich kapacity v 
oblasti reakcie musia byť náležite 
zapojené do všetkých činností koordinácie 
a nasadenia vykonávaných podľa tohto 
rozhodnutia, a to v súlade 
inštitucionálnymi a právnymi rámcami 
členských štátov a s cieľom 
minimalizovať prekrývanie a posilniť 
interoperabilitu. Tieto orgány môžu 
zohrať dôležitú preventívnu úlohu a sú 
tiež prvými, ktoré reagujú bezprostredne 
po katastrofe spolu s dobrovoľníckymi 
kapacitami. Preto je potrebná sústavná 
spolupráca na miestnej, regionálnej a 
cezhraničnej úrovni s cieľom vytvoriť 
spoločné systémy varovania pre rýchly 
zásah pred mobilizáciou rescEU, ako aj 
pravidelné verejné informačné kampane 
týkajúce sa opatrení bezprostrednej 
reakcie.
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