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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom získať operačnú 
kapacitu potrebnú na rýchlu reakciu na 
núdzovú situáciu veľkého rozsahu alebo na 
nízko pravdepodobnú udalosť s veľkým 
dosahom, akou je napríklad pandémia 
COVID-19, by Únia mala mať možnosť 
nadobúdať, prenajímať, zabezpečovať 
formou lízingu alebo inak zmluvne 
zabezpečovať kapacity rescEU, aby bola 
schopná pomôcť členským štátom, na ktoré 
doľahla núdzová situácia veľkého rozsahu, 
v súlade s podpornými právomocami 
v oblasti civilnej ochrany a s osobitným 
dôrazom na zraniteľné osoby. Tieto 
kapacity majú byť predbežne umiestnené 
v logistických centrách v rámci Únie alebo 
zo strategických dôvodov prostredníctvom 
dôveryhodných sietí centier, ako sú 
napríklad sklady humanitárnej reakcie 
OSN.

(10) Aby členské štáty získali operačné 
kapacity, ktoré im umožnia rýchlo 
reagovať na núdzovú situáciu veľkého 
rozsahu alebo na nízko pravdepodobnú 
udalosť s veľkým dosahom, akou je 
napríklad pandémia COVID-19, Únia by 
mala mať ďalej možnosť podporovať 
nadobúdanie, prenájom alebo lízing 
kapacity rescEU členskými štátmi, aby 
bola schopná pomôcť členským štátom, na 
ktoré doľahla núdzová situácia veľkého 
rozsahu, v súlade s podpornými 
právomocami v oblasti civilnej ochrany 
a s osobitným dôrazom na zraniteľné 
osoby. Tieto kapacity majú byť predbežne 
umiestnené v logistických centrách v rámci 
Únie alebo zo strategických dôvodov 
prostredníctvom dôveryhodných sietí 
centier, ako sú napríklad sklady 
humanitárnej reakcie OSN.
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