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B9-0059/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o zmierňovaní následkov zemetrasení v Chorvátsku
(2021/2504(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na článok 174, článok 175 ods. 3 a článok 212 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa 
zriaďuje Fond solidarity Európskej únie1, zmenené nariadením (EÚ) č. 661/20142 a 
nariadením (EÚ) 2020/4613,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. 
decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany4, zmenené nariadením 
(EÚ) 2018/14755 a rozhodnutím (EÚ) 2019/4206,

– so zreteľom na zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 14. 
januára 2020, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre 
Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc 
a víza (COM/2020/0023),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. 
decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom 
fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a 
rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/20067, zmenené 
nariadením (EÚ) 2015/18398, nariadením (EÚ) 2016/21359, nariadením (EÚ) 
2017/82510, nariadením (EÚ) 2017/119911, nariadením (EÚ) 2017/230512, nariadením 

1 Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
2 Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 143.
3 Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 9.
4 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924.
5 Ú. v. EÚ L 250, 4.10.2018, s. 1.
6 Ú. v. EÚ L 77I, 20.3.2019, s. 1.
7 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.
8 Ú. v. EÚ L 270, 15.10.2015, s. 1.
9 Ú. v. EÚ L 338, 13.12.2016, s. 34.
10 Ú. v. EÚ L 129, 19.5.2017, s. 1.
11 Ú. v. EÚ L 176, 7.7.2017, s. 1.
12 Ú. v. EÚ L 335, 15.12.2017, s. 1.
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(EÚ, Euratom) 2018/104613, nariadením (EÚ) 2018/171914, nariadením (EÚ) 
2019/71115, nariadením (EÚ) 2020/46016, nariadením (EÚ) 2020/55817, nariadením 
(EÚ) 2020/104118 a nariadením (EÚ) 2020/154219,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2016/369 z 15. marca 2016 o poskytovaní 
núdzovej podpory v rámci Únie20, zmenené nariadením Rady (EÚ) 2020/52121,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2020 s názvom Vlna obnovy pre 
Európu – ekologizácia našich budov, tvorba pracovných miest, zlepšovanie životných 
podmienok (COM(2020)0662),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 375/2014 z 3. apríla 
2014, ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc 
(„iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ“)22, opravené korigendom k nariadeniu z 24. 
apríla 2014,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej 
pomoci23, zmenené nariadením (ES) č. 1882/200324, nariadením (ES) č. 219/200925 a 
nariadením (EÚ) 2019/124326,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení, a najmä na jej bod 1127,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2020 o 
mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Chorvátsku a 
Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a poskytnutia zálohových platieb pre Grécko, 
Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so 
závažným ohrozením verejného zdravia (COM(2020)0960),

– so zreteľom na rozhodnutie Rady z 30. októbra 2020, ktorým sa prijíma pozícia Rady k 
návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 9 na rozpočtový rok 202028,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. novembra 2020 o pozícii Rady k návrhu 

13 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
14 Ú. v. EÚ L 291, 16.11. 2018, s. 5.
15 Ú. v. EÚ L 123, 10.5. 2019, s. 1.
16 Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 5.
17 Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1.
18 Ú. v. EÚ L 231, 17.7.2020, s. 4.
19 Ú. v. EÚ L 356, 26.10.2020, s. 1.
20 Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2016, s. 1.
21 Ú. v. EÚ L 117, 15.4.2020, s. 3.
22 Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 1.
23 Ú. v. EÚ L 163, 2.7.1996, s. 1.
24 Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1.
25 Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109.
26 Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 241.
27 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
28 Ú. v. EÚ C 372I, 4.11.2020, s. 1.
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opravného rozpočtu Európskej únie č. 9/2020 na rozpočtový rok 2020 sprevádzajúcemu 
návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci 
Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a poskytnutia zálohových 
platieb pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko 
v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia29,

– so zreteľom na závery Rady z 28. novembra 2008, v ktorých sa vyzýva k zlepšeniu 
spôsobilostí civilnej ochrany prostredníctvom európskeho systému vzájomnej pomoci 
založeného na modulárnom prístupe v oblasti civilnej ochrany,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. novembra 2007 o regionálnom vplyve 
zemetrasení30,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 o posilnení kapacít Európskej únie v 
oblasti reakcie na katastrofy31,

– so zreteľom na Parížsku dohodu z 12. decembra 2015,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 o Európskej zelenej dohode 
(COM(2019)0640),

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže za posledný rok zasiahli Chorvátsko veľké ničivé zemetrasenia, pričom jedno z 
nich, s magnitúdou 5,5, zasiahlo Záhrebskú župu a Krapinsko-zagorskú župu 22. marca 
2020, ďalšie dve, s magnitúdami 5,2 a 6,4, zasiahli Sisacko-moslavinskú župu 28. a 29. 
decembra 2020 a posledné zemetrasenie s magnitúdou 5,0 zasiahlo túto župu 6. januára 
2021; keďže vzhľadom na svoju intenzitu tieto zemetrasenia spôsobili škody ďaleko od 
svojich epicentier;

B. keďže pri zemetrasení v marci 2020 zomrel jeden človek a 26 ľudí bolo zranených a 
keďže toto zemetrasenie spôsobilo obrovské sociálno-ekonomické a materiálne škody v 
meste Záhreb aj v okolí; keďže nedávne zemetrasenia v strednom Chorvátsku v 
decembri 2020 a v januári 2021 zapríčinili smrť siedmich ľudí, pričom 26 ľudí bolo 
zranených, a spôsobili značné materiálne škody v neďalekých mestách a dedinách, v 
dôsledku čoho mnoho ľudí prišlo o strechu nad hlavou; keďže tieto zemetrasenia 
zapríčinili ďalší stres a dlhodobé psychologické následky uprostred pandémie 
spôsobenej ochorením COVID-19;

C. keďže región, mestá a dediny, ktoré zasiahli nedávne zemetrasenia, si vyžadujú 
naliehavú a rýchlu rekonštrukciu; keďže v dôsledku zemetrasení sa veľký počet 
obyvateľov zasiahnutých oblastí ocitol na pokraji zúfalstva;

D. keďže to, že značný počet domov, ktoré boli postavené po vojne v deväťdesiatych 
rokoch, sa zrútil počas nedávnych zemetrasení, odhalilo nezrovnalosti a korupciu v 

29 Prijaté texty, P9_TA(2020)0313.
30 Ú. v. EÚ C 282E, 6.11.2008, s. 269.
31 Ú. v. EÚ C 286E, 27.11.2009, s. 15.
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povojnovej rekonštrukčnej kampani; keďže úsilie o udržateľnú rekonštrukciu sa musí 
riadne koordinovať a monitorovať s cieľom napraviť ekonomické a sociálne straty a 
zároveň zabezpečiť transparentnosť, dodržať najlepšie postupy a zachovať súlad s 
pravidlami verejného obstarávania;

E. keďže oblasti, ktoré zasiahli nedávne zemetrasenia, sú prevažne vidiecke a menej 
rozvinuté a už teraz mimoriadne sociálne znevýhodnené a chudobné a keďže 
vnútroštátne orgány tieto oblasti často zanedbávajú vo svojich stratégiách a programoch 
hospodárskeho rozvoja;

F. keďže miestne a regionálne hospodárstvo v zasiahnutých oblastiach vo veľkej miere 
závisí od poľnohospodárskej výroby; keďže miestne poľnohospodárske štruktúry, ako 
sú budovy, stroje, vybavenie a polia, boli vážne poškodené; keďže značný počet zvierat 
vrátane hospodárskych a spoločenských zvierat trpel následkami zemetrasení;

G. keďže zemetrasenia výrazne narušili fungovanie verejných služieb a inštitúcií v 
zasiahnutých oblastiach vrátane škôl a nemocníc;

H. keďže Európsky parlament schválil v novembri 2020 pomoc vo výške 683,7 milióna 
EUR z Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) s cieľom pomôcť Chorvátsku riešiť 
následky zemetrasenia v Záhrebe v marci 2020; keďže rôzne ďalšie nástroje EÚ, ako sú 
štrukturálne fondy a nástroje civilnej ochrany, možno použiť na posilnenie opatrení 
zameraných na prevenciu zemetrasení a nápravných opatrení;

1. vyjadruje svoju solidaritu a súcit so všetkými jednotlivcami, ktorých zasiahli 
zemetrasenia, a s ich rodinami;

2. oceňuje úsilie záchranných jednotiek, síl civilnej ochrany, dobrovoľníkov, organizácií 
občianskej spoločnosti, medzinárodných organizácií a všetkých ďalších relevantných 
aktérov v zdevastovaných oblastiach, ktoré vynakladajú na záchranu životov, 
obmedzenie škôd a zabezpečenie základných činností s cieľom zachovať dôstojnú 
životnú úroveň; víta všetky iniciatívy, ktoré viedli k podpore a pomoci pre tých, ktorí sú 
v núdzi;

3. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že extrémne poveternostné javy a živelné 
pohromy sa budú v dôsledku zmeny klímy iba znásobovať a zintenzívňovať;

4. vyzdvihuje solidaritu členských štátov a iných krajín, ktoré poskytujú podporu vo forme 
vzájomnej pomoci počas tejto núdzovej situácie;

5. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s chorvátskymi orgánmi navrhla rýchly spôsob, akým 
možno distribuovať potrebnú finančnú pomoc a poskytnúť ďalšiu pomoc s cieľom 
zabezpečiť rýchlu obnovu zasiahnutých oblastí, a aby poskytla pomoc všetkým, ktorí sú 
v núdzi;

6. vyzýva Komisiu, aby sprístupnila nástroje v rámci Kohézneho fondu a regionálnych 
fondov na rekonštrukčné činnosti; zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť synergie medzi 
všetkými dostupnými nástrojmi EÚ s cieľom zabezpečiť, že zdroje sa účinne využijú na 
rekonštrukciu a všetky ďalšie potrebné činnosti;
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7. vyzýva chorvátske orgány, aby rýchlo a dôkladne posúdili celkové škody vo všetkých 
oblastiach, ktoré zasiahli zemetrasenia, s cieľom čo najskôr začať renovačné a 
rekonštrukčné práce;

8. zdôrazňuje, že v procese rekonštrukcie sa musia zohľadniť skúsenosti z minulosti a že 
tento proces by sa mal vykonať čo najrýchlejšie a najtransparentnejšie a mal by zahŕňať 
odborné monitorovanie; zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť bezpečnosť, stabilitu a 
budúce vyhliadky dotknutých osôb, aby sa zabezpečilo, že budú môcť naďalej žiť v 
tomto regióne a že táto oblasť nebude ešte viac znevýhodnená nepriaznivými vplyvmi 
poklesu populácie;

9. vyzýva chorvátske vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, aby nástojili na tom, že 
rekonštrukčné činnosti budú v súlade s požiadavkami na budovy a infraštruktúru odolné 
voči zemetraseniam a že sa dodržia najlepšie odborné postupy a odborné znalosti z 
iných členských štátov;

10. zdôrazňuje, že nedávne zemetrasenia ukázali, že povojnová rekonštrukcia a obnova v 
deväťdesiatych rokoch nebola vždy v súlade s príslušnými stavebnými normami; 
vyzýva preto chorvátske vnútroštátne orgány, aby uskutočnili vyšetrovanie povojnovej 
rekonštrukčnej kampane s cieľom vyšetriť všetky nezrovnalosti v procese a ich 
prepojenie s korupciou, ktoré viedli k bytom a domom nízkej kvality, ktoré boli 
poškodené pri nedávnych zemetraseniach;

11. zdôrazňuje, že veľká časť Európskej únie je vystavená riziku zemetrasení; naliehavo 
preto vyzýva Komisiu, aby sa zamerala na vykonanie opatrení týkajúcich sa prevencie, 
vzdelávania, výskumu, riadenia rizika, ochrany a solidarity na úrovni EÚ, ako aj 
opatrení zameraných na riešenie a nápravu škôd po zemetraseniach;

12. víta podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu určenú na 
prevenciu rizík katastrof, odolnosť a energetickú a seizmickú modernizáciu budov v 
súčasnom rozpočtovom období; nabáda chorvátske orgány, aby tieto opatrenia 
zodpovedajúcim spôsobom zahrnuli do svojho plánovania a programovania 
rozpočtových prostriedkov EÚ na obdobie 2021 – 2027; vyzýva tiež Komisiu, aby 
preukázala flexibilitu v súvislosti s programovaním a zmenami národných operačných 
programov, pokiaľ ide o riešenie živelných pohrôm;

13. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s európskymi a chorvátskymi inštitúciami 
distribuovala potrebnú finančnú pomoc a poskytla ďalšiu pomoc s cieľom zabezpečiť 
rýchlu obnovu zasiahnutých oblastí; vyzýva Komisiu, aby pri schvaľovaní finančnej 
pomoci zohľadnila to, že Chorvátsko tiež bojuje proti pandémii, a nabáda Komisiu, aby 
ďalej zjednodušila proces schvaľovania s cieľom umožniť účinnú a rýchlu pomoc v 
záujme reakcie na okamžité potreby obyvateľstva;

14. zdôrazňuje, že pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 je dôležité uprednostniť 
obyvateľov zasiahnutých oblastí; nabáda chorvátsku vládu, aby presmerovala značnú 
časť svojich zásob vakcíny na Sisacko-moslavinskú župu s cieľom okamžite chrániť 
zdravie všetkých obyvateľov, pomocníkov a pracovníkov na mieste;

15. konštatuje, že zemetrasenia majú veľmi vážne krátkodobé a dlhodobé následky pre 
regionálne hospodárstva a nepriaznivé účinky na infraštruktúru, zamestnanosť, prírodné 
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a kultúrne dedičstvo, životné prostredie a cestovný ruch, čo vedie k celkovému 
negatívnemu vplyvu na hospodársku a sociálnu súdržnosť;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili výskum s cieľom zaviesť systém, ktorý 
zabezpečí lepšiu pripravenosť s cieľom predchádzať podobným krízam a zvládať ich a 
minimalizovať vplyv podobných katastrof; vyzýva na posilnenie systémov včasného 
varovania v členských štátoch a na vytvorenie a posilnenie prepojení medzi 
jednotlivými systémami včasného varovania;

17. zdôrazňuje význam mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany pri podpore 
spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi civilnej ochrany v celej Európe v 
nepriaznivých situáciách a pri obmedzovaní následkov mimoriadnych udalostí;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde Chorvátska 
a regionálnym a miestnym orgánom v zasiahnutých oblastiach.


