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Pozmeňujúci návrh 45
Nikos Androulakis

Návrh rozhodnutia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 196 
a článok 322 ods. 1 písm. a),

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 196,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Petros Kokkalis

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Mechanizmom Únie v oblasti 
civilnej ochrany (ďalej len „mechanizmus 
Únie“) upraveným rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1313/2013/EÚ4 sa posilňuje spolupráca 
medzi Úniou a členskými štátmi a uľahčuje 
koordinácia v oblasti civilnej ochrany 
v záujme zlepšenia reakcie Únie na 
prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené 
ľudskou činnosťou.

(1) Mechanizmom Únie v oblasti 
civilnej ochrany (ďalej len „mechanizmus 
Únie“) upraveným rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1313/2013/EÚ4 sa posilňuje spolupráca 
medzi Úniou a členskými štátmi a uľahčuje 
koordinácia v oblasti civilnej ochrany 
v záujme zlepšenia reakcie Únie na 
prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené 
ľudskou činnosťou. Dôsledky, ktoré 
z katastrof vyplývajú pre ľudí, životné 
prostredie, sociálnu oblasť 
a hospodárstvo, môžu byť doposiaľ 
nevídaného rozsahu.

_________________ _________________
4 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 
2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej 
ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, 
s. 924).

4 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 
2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej 
ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, 
s. 924).

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 47
Petros Kokkalis

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Bezprecedentná skúsenosť 
s pandémiou COVID-19 ukázala, že 
efektívnosť Únie pri riadení krízy je 
obmedzená rozsahom riadiaceho rámca 
Únie, ale aj stupňom jej pripravenosti 
v prípade katastrof postihujúcich väčšinu 
členských štátov.

(3) Bezprecedentná skúsenosť 
s pandémiou COVID-19 ukázala, že 
efektívnosť Únie pri riadení krízy je 
obmedzená rozsahom riadiaceho rámca 
Únie, ale aj stupňom jej pripravenosti 
v prípade katastrof postihujúcich väčšinu 
členských štátov. Členské štáty by však 
mali prijať primerané opatrenia na 
udržanie vnútroštátnych kapacít na 
primeranej úrovni s cieľom zabezpečiť 
náležité riadenie pandémie.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 48
Nuno Melo

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Je potrebné urýchlene prijať 
opatrenia na posilnenie mechanizmu Únie, 
aby bol lepšie pripravený, keď bude treba 
v budúcnosti čeliť takýmto udalostiam.

(5) Je potrebné urýchlene prijať 
opatrenia na posilnenie mechanizmu Únie, 
aby bol lepšie pripravený, keď bude treba 
v budúcnosti čeliť takýmto udalostiam. 
Potreba pružnejšieho, rýchlejšieho 
a koordinovanejšieho mechanizmu Únie 
v oblasti civilnej ochrany s cieľom 
reagovať na rozsiahle núdzové situácie je 
jednou zo skúseností získaných 
z pandémie COVID-19, ktorá odhalila 
nedostatky súčasného právneho rámca.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
Nuno Melo

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Frekvencia, intenzita a zložitosť 
prírodných katastrof a lesných požiarov si 
vyžadujú dodatočnú úroveň solidarity na 
úrovni Únie. Táto situácia bola zvlášť 
viditeľná počas lesných požiarov 
v Portugalsku v roku 2017, ktoré následne 
viedli k návrhu systému rescEU. Kapacita 
v oblasti prevencie a reakcie krajín, ktoré 
sú najviac postihnuté týmito javmi, je 
často krehká alebo nedostatočná, a preto 
je nevyhnutné a veľmi dôležité, aby tieto 
členské štáty, ako napríklad Portugalsko 
(ktoré sa nezúčastňuje na fáze prechodu), 
Španielsko, Taliansko alebo Grécko, boli 
zahrnuté do fáz prechodu v rámci 
mechanizmu Únie s cieľom zlepšiť ich 
kapacity v oblasti prevencie, pripravenosti 
a reakcie na katastrofy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Rob Rooken

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 

(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, a to v úzkej spolupráci 
s príslušnými vedeckými kruhmi 
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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.

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.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 51
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

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 

(6) S cieľom zlepšiť plánovanie 
v oblasti prevencie a pripravenosti by Únia 
mala naďalej presadzovať investície do 
predchádzania katastrofám naprieč 
odvetviami vrátane hydrogeologickej 
nerovnováhy 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 
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štátmi. štátmi.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 52
María Soraya Rodríguez Ramos

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 plánovanie 
v oblasti prevencie a pripravenosti by Únia 
mala naďalej presadzovať investície do 
predchádzania katastrofám naprieč 
odvetviami a štátnymi 
hranicami 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 
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. Pri stanovovaní 
celoúnijných cieľov týkajúcich sa odolnosti 
bude Komisia spolupracovať s členskými 
štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Petros Kokkalis

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6
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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 plánovanie 
v oblasti prevencie, pripravenosti 
a odolnosti 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.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 54
Nicolae Ştefănuță

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 

(6) S cieľom zlepšiť plánovanie 
v oblasti prevencie a pripravenosti by Únia 
mala posilniť 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 
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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.

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 budú Komisia 
a Európsky parlament spolupracovať 
s členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Marco Dreosto

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Koordinačné centrum pre reakcie 
na núdzové situácie (ďalej len „ERCC“), 
ktoré pôsobí ako non-stop operačné 
centrum na úrovni Únie a dokáže 
v reálnom čase sledovať a podporovať 
operácie vykonávané v núdzových 
situáciách rôznych druhov v rámci Únie aj 
mimo nej, by sa malo ďalej posilniť. Malo 
by to zahŕňať kvalitnejšiu koordináciu 
ERCC s vnútroštátnymi krízovými 
systémami a orgánmi civilnej ochrany 
v členských štátoch, ako aj s inými 
príslušnými orgánmi Únie. Práca ERCC 
sa opiera o vedecké odborné znalosti, 
napríklad aj Spoločného výskumného 
centra Európskej komisie.

(8) Koordinačné centrum pre reakcie 
na núdzové situácie (ďalej len „ERCC“), 
ktoré pôsobí ako non-stop operačné 
centrum na úrovni Únie a dokáže 
v reálnom čase sledovať a podporovať 
operácie vykonávané v núdzových 
situáciách rôznych druhov v rámci Únie aj 
mimo nej, by sa malo ďalej posilniť. Malo 
by to zahŕňať kvalitnejšiu koordináciu 
ERCC s vnútroštátnymi krízovými 
systémami a orgánmi civilnej ochrany 
v členských štátoch. Práca ERCC sa opiera 
o vedecké odborné znalosti, napríklad aj 
Spoločného výskumného centra Európskej 
komisie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 56
Marco Dreosto



PE654.063v01-00 10/41 AM\1209349SK.docx

SK

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Koordinačné centrum pre reakcie 
na núdzové situácie (ERCC) by sa malo 
vždy koordinovať s vnútroštátnymi 
orgánmi civilnej ochrany, ktorých 
strategický význam je už všeobecne 
uznávaný. Vnútroštátne orgány civilnej 
ochrany sú v skutočnosti dedičstvom, 
ktoré je potrebné využiť, majú funkčnú a 
efektívnu organizáciu, ako sa už 
preukázalo v priebehu núdzovej situácie v 
súvislosti s ochorením COVID-19, a mali 
by byť hlavnými partnermi s cieľom 
zabrániť rozptýleniu informácií a zdrojov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 57
Nuno Melo

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Vytvorenie súboru zdrojov 
združuje rad záchranných tímov, 
odborníkov a vybavenia, ktoré členské 
štáty neustále udržiavajú v pohotovostnom 
režime na účely misií Únie v oblasti 
civilnej ochrany. Je nevyhnutné, aby tieto 
tímy spĺňali náročné kritériá kvality 
a spoľahlivosti s cieľom zabezpečiť ich 
interoperabilitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Nicolae Ştefănuță

Návrh rozhodnutia
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odôvodnenie 10

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) 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 
autonómnym spôsobom 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. Agentúry Únie, ako je Európska 
agentúra pre lieky (EMA), by mali viesť 
regulačné riadenie a distribúciu 
zdravotníckych protiopatrení, zatiaľ čo 
Európske centrum pre prevenciu 
a kontrolu chorôb (ECDC) by malo 
vymedziť požiadavky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

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 

(10) S cieľom získať operačnú kapacitu 
potrebnú na rýchlu a účinnú reakciu na 
núdzové situácie veľkého rozsahu alebo na 
nízko pravdepodobné udalosti s veľkým 
dosahom, akou je napríklad pandémia 
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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.

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, 
najmä cezhraničného charakteru, 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Petros Kokkalis

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

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 

(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, najmä na 
starších ľudí. 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 
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OSN. OSN.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 61
Jens Gieseke

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

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 potrebné na rýchlu reakciu 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.

Or. de

Odôvodnenie

Vlastné operačné kapacity Komisie nie sú zlučiteľné so zásadou subsidiarity. Podľa článku 
196 ZFEÚ má Únia iba poradnú a podpornú funkciu, ale nenahrádza činnosti členských 
štátov.

Pozmeňujúci návrh 62
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh rozhodnutia
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Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) S cieľom predchádzať násiliu na 
ženách alebo domácemu násiliu v čase 
krízy by Komisia mala spolu s členskými 
štátmi v rámci mechanizmu Únie v oblasti 
civilnej ochrany vypracovať protokol 
Únie na podporu obetí rodovo 
motivovaného násilia. Tento protokol by 
sa mohol začleniť do plánov pripravenosti 
členských štátov a mal by zahŕňať 
kľúčové služby v oblasti ochrany žien, 
ktoré sa stali obeťami, ako sú napríklad 
linky pomoci a nástroje na výmenu 
informácií vrátane bezpečných čísel 
určených na anonymné hovory, núdzové 
textové služby, signály s „kódovým 
slovom“ pre lekárne a obchody 
s potravinami, dodatočné a trvalé 
prístrešky a možnosti bezpečného 
ubytovania pre obete, nepretržitý 
a zaručený prístup k službám zdravotnej 
starostlivosti, najmä k sexuálnemu 
a reprodukčnému zdraviu a právam, 
psychosociálne podporné siete 
a poradenstvo pre obete.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Nicolae Ştefănuță

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Vzhľadom na spoločne dohodnuté 
hodnoty solidarity, ktoré smerujú 
k spravodlivému a univerzálnemu 
poskytovaniu kvalitných zdravotníckych 
služieb, ako základu politík Únie v tejto 
oblasti a na skutočnosť, že Únia zohráva 
ústrednú úlohu pri urýchľovaní 
napredovania v oblasti celosvetových 
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problémov týkajúcich sa zdravia, by mal 
mechanizmus Únie v oblasti civilnej 
ochrany v súčinnosti 
a komplementárnosti s inými príslušnými 
programami Únie, najmä s programom 
EU4Health, vybudovať lepšie kapacity 
v oblasti prevencie, pripravenosti 
a reakcie na nízko pravdepodobné 
udalosti s veľkým dosahom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Kapacity rescEU, ktoré členské 
štáty nadobudli, prenajali si, zabezpečili 
formou lízingu alebo inak zmluvne 
zabezpečili, by sa mohli použiť na 
vnútroštátne účely, ale len v prípade, ak sa 
nepoužívajú alebo nie sú potrebné na 
operácie reakcie v rámci mechanizmu 
Únie.

(11) Kapacity rescEU, ktoré členské 
štáty nadobudli, prenajali si, zabezpečili 
formou lízingu alebo inak zmluvne 
zabezpečili, by sa mohli použiť na 
vnútroštátne účely, ale len v prípade, ak sa 
nepoužívajú alebo nie sú potrebné na 
operácie reakcie v rámci mechanizmu 
Únie, pričom by sa mal uprednostňovať 
boj proti cezhraničným núdzovým 
situáciám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) V záujme posilnenia spolupráce v 
oblasti leteckého hasenia lesných požiarov 
by sa mali odstrániť všetky byrokratické 
prekážky pri poskytovaní rýchlej reakcie 
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pri použití čo najvhodnejších prostriedkov 
na zaručenie včasnej intervencie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 66
Rob Rooken

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Mechanizmus Únie by mal 
poskytovať aj dopravnú pomoc potrebnú 
pri environmentálnych katastrofách 
prostredníctvom presadzovania zásady 
„znečisťovateľ platí“ v súlade s článkom 
191 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ZFEÚ), ako aj smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/35/CE7 o environmentálnej 
zodpovednosti pri prevencii 
a odstraňovaní environmentálnych škôd.

vypúšťa sa

_________________
7 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 
o environmentálnej zodpovednosti pri 
prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd (Ú. v. EÚ L 143, 
30.4.2004, s. 56).

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 67
Rob Rooken

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Keďže nasadenie kapacít rescEU 
pri operáciách reakcie v rámci 

vypúšťa sa
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mechanizmu Únie prináša značnú 
pridanú hodnotu Únie tým, že zabezpečuje 
účinnú a rýchlu reakciu pre ľudí 
v núdzových situáciách, mali by sa 
stanoviť ďalšie povinnosti týkajúce sa 
zviditeľňovanie s cieľom posilniť význam 
mechanizmu v rámci Únie.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 68
Marco Dreosto

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom zvýšiť flexibilitu 
a dosiahnuť optimálne plnenie rozpočtu by 
sa ako metóda plnenia rozpočtu malo 
zahrnúť nepriame riadenie.

(17) S cieľom zvýšiť flexibilitu 
a dosiahnuť optimálne plnenie rozpočtu by 
sa ako metóda plnenia rozpočtu malo 
zahrnúť nepriame riadenie, len ak je to 
odôvodnené povahou a obsahom 
príslušného opatrenia. Vo všetkých 
ostatných prípadoch by sa vždy malo 
uprednostňovať priame radenie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 69
Nicolae Ştefănuță

Návrh rozhodnutia
odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom podporiť predvídateľnosť 
a dlhodobú účinnosť by Komisia pri 
vykonávaní rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ 
mala prijať ročné alebo viacročné pracovné 
programy, v ktorých sa uvádzajú 
plánované alokácie. Únii by to malo 
pomôcť dosiahnuť väčšiu flexibilitu pri 
plnení rozpočtu, a tým posilniť opatrenia 

(18) S cieľom podporiť predvídateľnosť 
a dlhodobú účinnosť by Komisia pri 
vykonávaní rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ 
mala po konzultácii s príslušnými 
zainteresovanými stranami a inštitúciami 
prijať ročné alebo viacročné pracovné 
programy, v ktorých sa uvádzajú 
plánované alokácie. Únii by to malo 
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v oblasti prevencie a pripravenosti. pomôcť dosiahnuť väčšiu flexibilitu pri 
plnení rozpočtu, a tým posilniť opatrenia 
v oblasti prevencie a pripravenosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Nicolae Ştefănuță

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Delegované akty by mali vymedziť 
posilnené právomoci vedúcich agentúr 
Únie na riadenie kapacít rescEU, 
usmerniť proces verejného obstarávania 
a poskytnúť odporúčania týkajúce sa 
konkrétnych množstiev a výrobkov, ktoré 
sa majú umiestniť do geograficky 
rozptýlených logistických centier.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Nicolae Ştefănuță

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

18b) Vytvorenie a riadenie dodatočných 
strategických rezerv Únie a zásob 
výrobkov relevantných pre krízové 
situácie v rámci programu EU4Health by 
malo dopĺňať reakčné rezervy v systéme 
RescEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
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Rob Rooken

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Komisia by mala mať právomoc 
prijímať okamžite uplatniteľné 
vykonávacie akty pre prípad núdzovej 
situácie, ktorá sa musí bezodkladne riešiť, 
ak si to v riadne odôvodnených prípadoch 
vyžadujú vážne a naliehavé dôvody. Únii 
by to umožnilo bezodkladne reagovať na 
núdzové situácie veľkého rozsahu, ktoré 
by mohli mať veľký vplyv na ľudské 
životy, zdravie, životné prostredie, majetok 
a kultúrne dedičstvo a ktoré postihujú 
väčšinu členských štátov súčasne alebo 
všetky členské štáty.

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 73
Marco Dreosto

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Príloha I k rozhodnutiu č. 
1313/2013/EÚ nie je dostatočne pružná 
na to, aby umožňovala Únii riadne 
upraviť investície do prevencie, 
pripravenosti a reakcie, a preto sa 
vypúšťa. Úrovne investícií, ktoré sa majú 
prideliť rôznym fázam cyklu riadenia 
rizika katastrof, musia byť stanovované 
vopred. Táto nepružnosť bráni Únii 
v tom, aby mohla reagovať na 
nepredvídateľnú povahu katastrof.

vypúšťa sa

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 74
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

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

Platný text Pozmeňujúci návrh

-1 V článku 1 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

2. Ochrana, ktorá sa má mechanizmom 
Únie zabezpečovať, sa vzťahuje 
prednostne na ľudí, ale aj na životné 
prostredie a majetok vrátane kultúrneho 
dedičstva, a to pred všetkými druhmi 
prírodných katastrof a katastrof 
spôsobených ľudskou činnosťou vrátane 
dôsledkov terorizmu a technologických, 
radiačných alebo environmentálnych 
katastrof, znečisťovania morí a akútnych 
zdravotných mimoriadnych udalostí, ku 
ktorým dochádza v rámci Únie alebo mimo 
nej. V prípade dôsledkov teroristických 
činov a radiačných katastrof sa 
mechanizmus Únie môže vzťahovať len na 
opatrenia týkajúce sa pripravenosti a 
reakcie.

2. Ochrana, ktorá sa má mechanizmom 
Únie zabezpečovať, sa vzťahuje 
prednostne na ľudí, ale aj na životné 
prostredie a majetok vrátane kultúrneho 
dedičstva, a to pred všetkými druhmi 
prírodných katastrof a katastrof 
spôsobených ľudskou činnosťou vrátane 
dôsledkov terorizmu a technologických, 
radiačných alebo environmentálnych 
katastrof, hydrogeologickej nerovnováhy, 
znečisťovania morí a akútnych 
zdravotných mimoriadnych udalostí, ku 
ktorým dochádza v rámci Únie alebo mimo 
nej. V prípade dôsledkov teroristických 
činov a radiačných katastrof sa 
mechanizmus Únie môže vzťahovať len na 
opatrenia týkajúce sa pripravenosti a.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421&from=EN)

Pozmeňujúci návrh 75
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 1 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

- 1a. V článku 1 sa odsek 3 nahrádza 
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takto:
3. Mechanizmom Únie sa podporuje 
solidarita medzi členskými štátmi 
prostredníctvom praktickej spolupráce a 
koordinácie bez toho, aby bola dotknutá 
primárna povinnosť členských štátov 
chrániť ľudí, životné prostredie a majetok 
vrátane kultúrneho dedičstva na svojom 
území pred katastrofami a vybaviť svoje 
systémy zvládania katastrof dostatočnými 
spôsobilosťami, aby boli schopné náležite a 
konzistentne zvládnuť katastrofy takej 
povahy a takého rozsahu, ktoré možno 
dôvodne predpokladať a na ktoré sa možno 
pripraviť.

3. Mechanizmom Únie sa podporuje 
solidarita medzi členskými štátmi 
prostredníctvom praktickej spolupráce a 
koordinácie bez toho, aby bola dotknutá 
primárna povinnosť členských štátov 
chrániť ľudí, životné prostredie, pôdu a 
majetok vrátane kultúrneho dedičstva na 
svojom území pred katastrofami a vybaviť 
svoje systémy zvládania katastrof 
dostatočnými spôsobilosťami, aby boli 
schopné náležite a konzistentne zvládnuť 
katastrofy takej povahy a takého rozsahu, 
ktoré možno dôvodne predpokladať a na 
ktoré sa možno pripraviť a predchádzať 
im.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421&from=EN)

Pozmeňujúci návrh 76
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 b (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Platný text Pozmeňujúci návrh

- 1b. V článku 3 ods. 1 sa písm. c) 
nahrádza takto:

c) uľahčiť rýchlu a efektívnu reakciu v 
prípade katastrof alebo bezprostrednej 
hrozby katastrof, a to aj prijímaním 
opatrení na zmiernenie bezprostredných 
následkov katastrof;

„c) uľahčiť rýchlu a efektívnu reakciu v 
prípade katastrof a bezprostrednej hrozby 
katastrof, a to aj prostredníctvom 
odstránenia prípadných byrokratických 
prekážok;“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421&from=EN)
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Pozmeňujúci návrh 77
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 c (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 5 – odsek 1 – písmeno h

Platný text Pozmeňujúci návrh

- 1c. V článku 5 ods. 1 sa písm. h) 
nahrádza takto:

h) podporuje využívanie rôznych fondov 
Únie, prostredníctvom ktorých by bolo 
možné podporovať udržateľné 
predchádzanie katastrofám a nabáda 
členské štáty a regióny, aby tieto možnosti 
financovania využívali;

h) podporuje využívanie fondov Únie, 
ktoré môžu podporovať udržateľné 
predchádzanie katastrofám vrátane 
katastrof spôsobených hydrogeologickou 
nerovnováhou, a nabáda členské štáty a 
regióny, aby tieto možnosti financovania 
využívali;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421&from=EN)

Pozmeňujúci návrh 78
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) na vnútroštátnej úrovni alebo 
vhodnej nižšej úrovni zlepšujú zber údajov 
o stratách v dôsledku katastrof s cieľom 
zabezpečiť zostavenie scenárov založených 
na dôkazoch, ako sa uvádza v článku 10 
ods. 1.“;

f) na vnútroštátnej úrovni alebo 
vhodnej nižšej úrovni zlepšujú zber údajov 
o stratách v dôsledku katastrof s cieľom 
zabezpečiť zostavenie scenárov založených 
na dôkazoch, ako sa uvádza v článku 10 
ods. 1, najmä pokiaľ ide o zisťovanie 
nedostatkov v cezhraničných kapacitách 
v oblasti reakcie na katastrofy.“;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
Radan Kanev

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) Vkladá sa nasledujúce písmeno:
„fa) ďalej rozvíjajú a skvalitňujú 
plánovanie riadenia rizík v prípade 
katastrof vrátane cezhraničnej spolupráce 
na celoštátnej úrovni alebo na príslušnej 
úrovni, ktorá je nižšia ako celoštátna či 
regionálna úroveň, s prihliadnutím na 
ciele Únie týkajúce sa odolnosti voči 
katastrofám uvedené v článku 6 ods. 5 
a riziká spojené s katastrofami, ktoré 
majú alebo môžu mať cezhraničné 
dôsledky;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Radan Kanev

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia vymedzí ciele Únie 
týkajúce sa odolnosti voči katastrofám 
s cieľom podporiť opatrenia v oblasti 
prevencie a pripravenosti. Ciele týkajúce sa 
odolnosti voči katastrofám zabezpečujú 
spoločné východiská pre zachovanie 
kritických spoločenských funkcií, keď 
treba čeliť kaskádovým účinkom katastrof 
so závažným vplyvom, a pre zabezpečenie 
fungovania vnútorného trhu. Ciele budú 
vychádzať z výhľadových scenárov vrátane 
vplyvov zmeny klímy na riziko katastrof, 

5. Komisia vymedzí ciele Únie 
týkajúce sa odolnosti voči katastrofám 
s cieľom podporiť opatrenia v oblasti 
prevencie a pripravenosti. Ciele týkajúce sa 
odolnosti voči katastrofám zabezpečujú 
spoločné východiská pre zachovanie 
kritických spoločenských funkcií, keď 
treba čeliť kaskádovým účinkom katastrof 
so závažným vplyvom, a pre zabezpečenie 
fungovania vnútorného trhu. Tieto ciele 
budú vychádzať z výhľadových scenárov 
vrátane vplyvov zmeny klímy na riziko 
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údajov o minulých udalostiach 
a medziodvetvového posúdenia vplyvu 
s osobitným dôrazom na zraniteľné osoby.

katastrof, údajov o minulých udalostiach 
a medziodvetvového posúdenia vplyvu 
s osobitným dôrazom na zraniteľné osoby 
a budú prihliadať na existujúce 
schopnosti humanitárnych aktérov, najmä 
v oblasti ich odborných znalostí, ako sú 
napríklad pohotovostné zdravotnícke 
služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Rob Rooken

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia vymedzí ciele Únie 
týkajúce sa odolnosti voči katastrofám 
s cieľom podporiť opatrenia v oblasti 
prevencie a pripravenosti. Ciele týkajúce sa 
odolnosti voči katastrofám zabezpečujú 
spoločné východiská pre zachovanie 
kritických spoločenských funkcií, keď 
treba čeliť kaskádovým účinkom katastrof 
so závažným vplyvom, a pre zabezpečenie 
fungovania vnútorného trhu. Ciele budú 
vychádzať z výhľadových scenárov 
vrátane vplyvov zmeny klímy na riziko 
katastrof, údajov o minulých udalostiach 
a medziodvetvového posúdenia vplyvu 
s osobitným dôrazom na zraniteľné osoby.

5. Komisia vymedzí ciele Únie 
týkajúce sa odolnosti voči katastrofám 
s cieľom podporiť opatrenia v oblasti 
prevencie a pripravenosti. Ciele týkajúce sa 
odolnosti voči katastrofám zabezpečujú 
spoločné východiská pre zachovanie 
kritických spoločenských funkcií, keď 
treba čeliť kaskádovým účinkom katastrof 
so závažným vplyvom, a pre zabezpečenie 
fungovania vnútorného trhu. Ciele budú 
vychádzať z výhľadových scenárov, údajov 
o minulých udalostiach 
a medziodvetvového posúdenia vplyvu 
s osobitným dôrazom na zraniteľné osoby.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 82
Jens Gieseke

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
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Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. ERCC má prístup k operačným, 
analytickým, monitorovacím 
a komunikačným kapacitám a kapacitám 
na riadenie informácií pre potreby riešenia 
širokej škály núdzových situácií v rámci 
Únie a mimo nej.

2. ERCC má prístup k analytickým, 
monitorovacím a komunikačným 
kapacitám a kapacitám na riadenie 
informácií pre potreby riešenia širokej 
škály núdzových situácií v rámci Únie 
a mimo nej a na poskytovanie najlepšej 
možnej podpory členským štátom.

Or. de

Odôvodnenie

Nebolo by zlučiteľné so zásadou subsidiarity, ak by samotná Komisia prevzala operačné 
kontrolné úlohy v oblasti civilnej ochrany. Podľa článku 196 ZFEÚ má Únia iba poradnú a 
podpornú funkciu. Prevádzkové riadenie jednotiek civilnej ochrany sa najlepšie vykonáva 
prostredníctvom štruktúr zriadených v členských štátoch. Je preukázanou zásadou umiestniť 
ochranu občanov čo najbližšie k postihnutým.

Pozmeňujúci návrh 83
Petros Kokkalis

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 8 – písmeno c – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vývoji nadnárodných systémov 
detekcie a varovania, ktoré fungujú 
v záujme Únie,

– vývoji nadnárodných systémov 
detekcie a včasného varovania, ktoré 
fungujú v záujme Únie, s cieľom zmierniť 
bezprostredné dôsledky katastrof alebo 
pandémií na ľudské životy,

Or. el

Pozmeňujúci návrh 84
Nicolae Ştefănuță

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)



PE654.063v01-00 26/41 AM\1209349SK.docx

SK

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 9 – odsek 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) V článku 9 sa dopĺňa tento odsek:
„10a. Členské štáty prijmú vhodné 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby 
špecialisti prvého zásahu boli riadne 
vybavení a pripravení reagovať na všetky 
druhy katastrof, ktoré sa uvádzajú 
v článku 1. Takéto opatrenia zahŕňajú 
ochranu pred biologickými hrozbami 
prostredníctvom imunizácie.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Rob Rooken

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia a členské štáty 
spolupracujú na zlepšení 
medziodvetvového plánovania odolnosti 
pre prípady prírodných katastrof aj 
katastrof spôsobených ľudskou 
činnosťou, ktoré môžu mať cezhraničný 
účinok vrátane nežiaducich účinkov 
zmeny klímy. Plánovanie odolnosti zahŕňa 
zostavovanie scenárov na úrovni Únie na 
účely prevencie katastrof a reakcie na ne 
na základe posúdení rizík uvedených 
v článku 6 ods. 1 písm. a) a prehľadu 
rizík uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. c), 
plánovania riadenia rizík v prípade 
katastrof uvedeného v článku 6 ods. 1 
písm. c), údajov o stratách v dôsledku 
katastrof uvedených v článku 6 ods. 1 
písm. f), mapovania prostriedkov 
a vypracúvania plánov na nasadzovanie 
kapacít v oblasti reakcie, a to 

vypúšťa sa
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s prihliadnutím na ciele Únie týkajúce sa 
odolnosti voči katastrofám uvedené 
v článku 6 ods. 5.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 86
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia a členské štáty 
spolupracujú na zlepšení 
medziodvetvového plánovania odolnosti 
pre prípady prírodných katastrof aj 
katastrof spôsobených ľudskou činnosťou, 
ktoré môžu mať cezhraničný účinok 
vrátane nežiaducich účinkov zmeny klímy. 
Plánovanie odolnosti zahŕňa zostavovanie 
scenárov na úrovni Únie na účely 
prevencie katastrof a reakcie na ne na 
základe posúdení rizík uvedených v článku 
6 ods. 1 písm. a) a prehľadu rizík 
uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. c), 
plánovania riadenia rizík v prípade 
katastrof uvedeného v článku 6 ods. 1 
písm. c), údajov o stratách v dôsledku 
katastrof uvedených v článku 6 ods. 1 
písm. f), mapovania prostriedkov 
a vypracúvania plánov na nasadzovanie 
kapacít v oblasti reakcie, a to 
s prihliadnutím na ciele Únie týkajúce sa 
odolnosti voči katastrofám uvedené 
v článku 6 ods. 5.

1. Komisia a členské štáty 
spolupracujú na zlepšení 
medziodvetvového plánovania odolnosti 
pre prípady prírodných katastrof aj 
katastrof spôsobených ľudskou činnosťou, 
ktoré môžu mať cezhraničný účinok 
vrátane nežiaducich účinkov zmeny klímy 
a zvyšujúceho sa výskytu cezhraničných 
lesných požiarov. Plánovanie odolnosti 
zahŕňa zostavovanie scenárov na úrovni 
Únie na účely prevencie katastrof a reakcie 
na ne na základe posúdení rizík uvedených 
v článku 6 ods. 1 písm. a) a prehľadu rizík 
uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. c), 
plánovania riadenia rizík v prípade 
katastrof uvedeného v článku 6 ods. 1 
písm. c), údajov o stratách v dôsledku 
katastrof uvedených v článku 6 ods. 1 
písm. f), mapovania prostriedkov 
a vypracúvania plánov na nasadzovanie 
kapacít v oblasti reakcie, a to 
s prihliadnutím na ciele Únie týkajúce sa 
odolnosti voči katastrofám uvedené 
v článku 6 ods. 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Nicolae Ştefănuță
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Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 a (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) V článku 11 sa vkladá tento odsek:
„2a. Komisia uľahčí jednotné 
vykonávanie mechanizmu Únie v oblasti 
civilnej ochrany a zároveň sa bude 
usilovať o maximálne administratívne 
zjednodušenie. Komisia a členské štáty 
v súlade so svojimi príslušnými 
zodpovednosťami podporia synergie 
a zabezpečia účinnú koordináciu medzi 
mechanizmom Únie v oblasti civilnej 
ochrany a ostatnými programami 
a fondmi Únie, najmä programom 
EU4Health.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Nicolae Ştefănuță

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Smernica 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 33 ods. 2 a na základe cieľov 
týkajúcich sa odolnosti uvedených v článku 
6 ods. 5 a zostavovania scenárov 
uvedeného v článku 10 ods. 1 vymedzí, 
z čoho sa kapacity rescEU majú skladať, 
pričom zohľadní identifikované a nové 
riziká a celkové kapacity a nedostatky na 
úrovni Únie, osobitne v oblastiach 
leteckého hasenia lesných požiarov, 
chemických, biologických, rádiologických 

2. Komisia v rámci logistických 
centier vytvorí európske rezervy 
zdravotníckych protiopatrení a vybavenia, 
ktoré by zahŕňali zdravotnícke 
protiopatrenia reagujúce na nízko 
pravdepodobné udalosti s veľkým 
dosahom. Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 33 ods. 2 a na základe cieľov 
týkajúcich sa odolnosti uvedených v článku 
6 ods. 5 a zostavovania scenárov 
uvedeného v článku 10 ods. 1 vymedzí, 
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a jadrových udalostí a rýchlej zdravotnej 
pomoci.

z čoho sa kapacity rescEU majú skladať, 
pričom zohľadní identifikované a nové 
riziká a celkové kapacity a nedostatky na 
úrovni Únie, osobitne v oblastiach 
leteckého hasenia lesných požiarov, 
záchrany pred zemetrasením 
a povodňami, chemických, biologických, 
rádiologických a jadrových udalostí 
a rýchlej zdravotnej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Radan Kanev

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V prípade kapacít určených na 
reagovanie na núdzové situácie v oblasti 
zdravia, ako sú strategické zásoby, tímy 
rýchlej zdravotnej pomoci a akékoľvek 
ďalšie príslušné kapacity, Komisia 
zabezpečí, aby sa dosiahla úzka 
koordinácia a synergie s inými 
programami Únie, a najmä s programom 
EU4Health, a s ostatnými aktérmi, ako sú 
MFS ČK/ČP a národné spoločnosti 
Červeného kríža.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Jens Gieseke

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kapacity rescEU sa nadobúdajú, 
prenajímajú, zabezpečujú formou lízingu 
alebo inak zmluvne zabezpečujú zo strany 
Komisie alebo členských štátov. Kapacity 
rescEU určené na skladovanie 
a distribúciu dodávok alebo na 
poskytovanie služieb členským štátom 
môže Komisia nadobúdať, prenajímať si, 
zabezpečovať formou lízingu alebo inak 
zmluvne zabezpečovať prostredníctvom 
postupov verejného obstarávania v súlade 
s rozpočtovými pravidlami Únie. Ak 
kapacity rescEU nadobúdajú, prenajímajú 
si, zabezpečujú formou lízingu alebo inak 
zmluvne zabezpečujú členské štáty, 
Komisia môže udeliť členským štátom 
priame granty bez výzvy na predkladanie 
návrhov.

3. Kapacity rescEU sa nadobúdajú, 
prenajímajú, zabezpečujú formou lízingu 
alebo inak zmluvne zabezpečujú zo strany 
členských štátov. Ak kapacity rescEU 
nadobúdajú, prenajímajú si, zabezpečujú 
formou lízingu alebo inak zmluvne 
zabezpečujú členské štáty, Komisia môže 
udeliť členským štátom priame granty bez 
výzvy na predkladanie návrhov.

Or. de

Odôvodnenie

Nebolo by zlučiteľné so zásadou subsidiarity, ak by Komisia zaobstarávala a uchovávala 
vlastné kapacity civilnej ochrany. Je to zodpovednosť členských štátov zodpovedných za 
civilnú ochranu. Podľa článku 196 ZFEÚ má Únia pre členské štáty iba poradnú a podpornú 
funkciu. Udelením grantov na obstarávanie kapacít rescEU členskými štátmi sa táto úloha 
plní zmysluplne.

Pozmeňujúci návrh 91
Petros Kokkalis

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kapacity rescEU sa nadobúdajú, 
prenajímajú, zabezpečujú formou lízingu 
alebo inak zmluvne zabezpečujú zo strany 
Komisie alebo členských štátov. Kapacity 
rescEU určené na skladovanie a distribúciu 
dodávok alebo na poskytovanie služieb 

3. Kapacity rescEU sa nadobúdajú, 
prenajímajú, zabezpečujú formou lízingu 
alebo inak zmluvne zabezpečujú zo strany 
Komisie alebo členských štátov. Kapacity 
rescEU určené na skladovanie a distribúciu 
dodávok alebo na poskytovanie služieb 
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členským štátom môže Komisia 
nadobúdať, prenajímať si, zabezpečovať 
formou lízingu alebo inak zmluvne 
zabezpečovať prostredníctvom postupov 
verejného obstarávania v súlade 
s rozpočtovými pravidlami Únie. Ak 
kapacity rescEU nadobúdajú, prenajímajú 
si, zabezpečujú formou lízingu alebo inak 
zmluvne zabezpečujú členské štáty, 
Komisia môže udeliť členským štátom 
priame granty bez výzvy na predkladanie 
návrhov.

členským štátom môže Komisia 
nadobúdať, prenajímať si, zabezpečovať 
formou lízingu alebo inak zmluvne 
zabezpečovať prostredníctvom postupov 
verejného obstarávania v súlade 
s rozpočtovými pravidlami Únie. Ak 
kapacity rescEU nadobúdajú, prenajímajú 
si, zabezpečujú formou lízingu alebo inak 
zmluvne zabezpečujú členské štáty, 
Komisia udelí členským štátom priame 
granty bez výzvy na predkladanie návrhov.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 92
Jens Gieseke

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia a všetky členské štáty, ktoré si to 
želajú, sa môžu zapojiť do spoločného 
postupu verejného obstarávania, ktoré sa 
uskutočňuje podľa článku 165 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, s cieľom 
nadobudnúť kapacity rescEU.

Všetky členské štáty, ktoré si to želajú, sa 
môžu zapojiť do spoločného postupu 
verejného obstarávania, ktoré sa 
uskutočňuje podľa článku 165 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, s cieľom 
nadobudnúť kapacity rescEU.

Or. de

Odôvodnenie

Nebolo by zlučiteľné so zásadou subsidiarity, ak by Komisia zaobstarávala a uchovávala 
vlastné kapacity civilnej ochrany. Je to zodpovednosť členských štátov zodpovedných za 
civilnú ochranu. Podľa článku 196 ZFEÚ má Únia pre členské štáty iba poradnú a podpornú 
funkciu. Udelením grantov na obstarávanie kapacít rescEU členskými štátmi sa táto úloha 
plní zmysluplne.

Pozmeňujúci návrh 93
Jens Gieseke
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Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapacity rescEU spravujú členské štáty, 
ktoré ich nadobudli, prenajali si ich, 
zabezpečili formou lízingu alebo inak 
zmluvne zabezpečili. V záujme zvýšenia 
odolnosti Únie sa kapacity rescEU, ktoré 
nadobudla, prenajala si, zabezpečila 
formou lízingu alebo inak zmluve 
zabezpečila Komisia, strategicky 
predbežne umiestnia v rámci Únie. Po 
konzultácii s členskými štátmi by sa 
kapacity rescEU, ktoré nadobudla, 
prenajala si, zabezpečila formou lízingu 
alebo inak zmluve zabezpečila Komisia, 
mohli nachádzať aj v tretích krajinách 
prostredníctvom dôveryhodných sietí 
spravovaných príslušnými 
medzinárodnými organizáciami.

Kapacity rescEU spravujú členské štáty, 
ktoré ich nadobudli, prenajali si ich, 
zabezpečili formou lízingu alebo inak 
zmluvne zabezpečili.

Or. de

Odôvodnenie

Nebolo by zlučiteľné so zásadou subsidiarity, ak by Komisia zaobstarávala a uchovávala 
vlastné kapacity civilnej ochrany. Je to zodpovednosť členských štátov zodpovedných za 
civilnú ochranu. Podľa článku 196 ZFEÚ má Únia pre členské štáty iba poradnú a podpornú 
funkciu. Udelením grantov na obstarávanie kapacít rescEU členskými štátmi sa táto úloha 
plní zmysluplne.

Pozmeňujúci návrh 94
Marco Dreosto

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapacity rescEU spravujú členské štáty, 
ktoré ich nadobudli, prenajali si ich, 

Kapacity rescEU spravujú členské štáty, 
ktoré ich nadobudli, prenajali si ich, 
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zabezpečili formou lízingu alebo inak 
zmluvne zabezpečili. V záujme zvýšenia 
odolnosti Únie sa kapacity rescEU, ktoré 
nadobudla, prenajala si, zabezpečila 
formou lízingu alebo inak zmluve 
zabezpečila Komisia, strategicky 
predbežne umiestnia v rámci Únie. Po 
konzultácii s členskými štátmi by sa 
kapacity rescEU, ktoré nadobudla, 
prenajala si, zabezpečila formou lízingu 
alebo inak zmluve zabezpečila Komisia, 
mohli nachádzať aj v tretích krajinách 
prostredníctvom dôveryhodných sietí 
spravovaných príslušnými 
medzinárodnými organizáciami.;

zabezpečili formou lízingu alebo inak 
zmluvne zabezpečili. V záujme zvýšenia 
odolnosti Únie sa kapacity rescEU, ktoré 
nadobudla, prenajala si, zabezpečila 
formou lízingu alebo inak zmluve 
zabezpečila Komisia, strategicky 
predbežne umiestnia v rámci Únie.;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 95
Nuno Melo

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapacity rescEU spravujú členské štáty, 
ktoré ich nadobudli, prenajali si ich, 
zabezpečili formou lízingu alebo inak 
zmluvne zabezpečili. V záujme zvýšenia 
odolnosti Únie sa kapacity rescEU, ktoré 
nadobudla, prenajala si, zabezpečila 
formou lízingu alebo inak zmluve 
zabezpečila Komisia, strategicky 
predbežne umiestnia v rámci Únie. Po 
konzultácii s členskými štátmi by sa 
kapacity rescEU, ktoré nadobudla, 
prenajala si, zabezpečila formou lízingu 
alebo inak zmluve zabezpečila Komisia, 
mohli nachádzať aj v tretích krajinách 
prostredníctvom dôveryhodných sietí 
spravovaných príslušnými 
medzinárodnými organizáciami.“;

Kapacity rescEU spravujú členské štáty, 
ktoré ich nadobudli, prenajali si ich, 
zabezpečili formou lízingu alebo inak 
zmluvne zabezpečili. V záujme zvýšenia 
odolnosti Únie sa kapacity rescEU, ktoré 
nadobudla, prenajala si, zabezpečila 
formou lízingu alebo inak zmluve 
zabezpečila Komisia, strategicky 
predbežne umiestnia v rámci Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 96
Nicolae Ştefănuță

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapacity rescEU spravujú členské štáty, 
ktoré ich nadobudli, prenajali si ich, 
zabezpečili formou lízingu alebo inak 
zmluvne zabezpečili. V záujme zvýšenia 
odolnosti Únie sa kapacity rescEU, ktoré 
nadobudla, prenajala si, zabezpečila 
formou lízingu alebo inak zmluve 
zabezpečila Komisia, strategicky 
predbežne umiestnia v rámci Únie. Po 
konzultácii s členskými štátmi by sa 
kapacity rescEU, ktoré nadobudla, 
prenajala si, zabezpečila formou lízingu 
alebo inak zmluve zabezpečila Komisia, 
mohli nachádzať aj v tretích krajinách 
prostredníctvom dôveryhodných sietí 
spravovaných príslušnými 
medzinárodnými organizáciami.“;

Kapacity rescEU spravujú členské štáty, 
ktoré ich nadobudli, prenajali si ich, 
zabezpečili formou lízingu alebo inak 
zmluvne zabezpečili. V záujme zvýšenia 
odolnosti Únie sa kapacity rescEU, ktoré 
nadobudla, prenajala si, zabezpečila 
formou lízingu alebo inak zmluve 
zabezpečila Komisia, strategicky 
predbežne umiestnia v rámci Únie. Po 
konzultácii s členskými štátmi 
a Európskym parlamentom by sa kapacity 
rescEU, ktoré nadobudla, prenajala si, 
zabezpečila formou lízingu alebo inak 
zmluvne zabezpečila Komisia, mohli 
nachádzať aj v tretích krajinách 
prostredníctvom dôveryhodných sietí 
spravovaných príslušnými 
medzinárodnými organizáciami.“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Nikos Androulakis

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 12 – odsek 5

Platný text Pozmeňujúci návrh

aa) Odsek 5 sa nahrádza takto:
5. Členský štát, ktorý vlastní kapacity 
rescEU, prenajíma si ich alebo si ich 
zabezpečuje formou lízingu, zaistí 

„5. Členský štát, ktorý vlastní kapacity 
rescEU, prenajíma si ich alebo si ich 
zabezpečuje formou lízingu, zaistí 
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registráciu uvedených kapacít v systéme 
CECIS a dostupnosť a schopnosť 
nasadenia uvedených kapacít pre operácie 
mechanizmu Únie.

registráciu uvedených kapacít v systéme 
CECIS a dostupnosť a schopnosť 
nasadenia uvedených kapacít pre operácie 
mechanizmu Únie.

Kapacity rescEU sa môžu použiť 
na vnútroštátne účely podľa článku 23 
ods. 4a len v prípade, ak sa nepoužívajú 
alebo nie sú potrebné na operácie reakcie 
v rámci mechanizmu Únie.

Kapacity rescEU sa môžu použiť 
na vnútroštátne účely podľa článku 23 
ods. 4a len v prípade, ak sa nepoužívajú 
alebo nie sú potrebné na operácie reakcie 
v rámci mechanizmu Únie.

Kapacity rescEU sa používajú v súlade 
s vykonávacími aktmi prijatými podľa 
článku 32 ods. 1 písm. g) a s operačnými 
zmluvami medzi Komisiou a členským 
štátom, ktorý takéto kapacity vlastní, 
prenajíma si ich alebo si ich zabezpečuje 
formou lízingu, v ktorých sa stanovujú 
podrobnejšie podmienky nasadenia kapacít 
rescEU vrátane zúčastneného personálu.

Kapacity rescEU sa používajú v súlade 
s vykonávacími aktmi prijatými podľa 
článku 32 ods. 1 písm. g) a s operačnými 
zmluvami medzi Komisiou a členským 
štátom, ktorý takéto kapacity vlastní, 
prenajíma si ich alebo si ich zabezpečuje 
formou lízingu, v ktorých sa stanovujú 
podrobnejšie podmienky nasadenia kapacít 
rescEU vrátane zúčastneného personálu.

Podmienky vymedzené v prevádzkových 
zmluvách takisto zabezpečia, aby sa 
kapacity rescEU využívali v súlade s týmto 
rozhodnutím, najmä s požiadavkou 
sprístupniť kapacity rescEU, ako sa 
stanovuje v odseku 6 tohto článku, a so 
všeobecnými cieľmi stanovenými v článku 
1. V týchto podmienkach sa takisto 
špecifikujú opatrenia, ktoré sa majú 
prijať v prípade nedodržiavania týchto 
podmienok s cieľom zabezpečiť 
primerané využívanie finančných 
prostriedkov Únie.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594134200012&from=EN)

Pozmeňujúci návrh 98
Nicolae Ştefănuță

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 13 – odsek 1 – písmeno f a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) V článku 13 ods. 1 sa dopĺňa toto 
písmeno:
„fa) vytvorenie kapacít s osobitnými 
odbornými znalosťami v oblasti reakcie, 
ktoré sa môžu použiť v prípade katastrof 
ovplyvňujúcich kultúrne dedičstvo.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Petros Kokkalis

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„b) v súčinnosti s postihnutým 
členským štátom zhromaždí a zanalyzuje 
overené informácie o situácii s cieľom 
vypracovať spoločnú situačnú 
informovanosť a poskytne ich členským 
štátom;“.

„b) v súčinnosti s postihnutým 
členským štátom zhromaždí a zanalyzuje 
overené informácie o situácii s cieľom 
vypracovať spoločnú informovanosť 
o situácii a reakcii na ňu a poskytne ich 
priamo členským štátom;“.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 100
Petros Kokkalis

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) na žiadosť o odborné znalosti 
z oblasti prevencie v súlade s článkom 5 
ods. 2;

a) na žiadosť o odborné znalosti 
z oblasti prevencie v súlade s článkom 5 
ods. 2, najmä v prípade vzniku pandémie;

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 101
Petros Kokkalis

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na žiadosť o odborné znalosti 
z oblasti pripravenosti v súlade s článkom 
13 ods. 3;

b) na žiadosť o odborné znalosti 
z oblasti pripravenosti v súlade s článkom 
13 ods. 3, najmä v prípade vzniku 
pandémie;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 102
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 18 – odsek 1 a a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) vývoja kartografického materiálu 
na rýchle nasadenie a mobilizáciu 
zdrojov, najmä s ohľadom na osobitosti 
cezhraničných regiónov, s cieľom riešiť 
cezhraničné riziká, ako sú lesné požiare;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Nicolae Ştefănuță

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno b a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vkladá sa tento odsek:
3a. Finančné krytie na vykonávanie 
mechanizmu Únie sa pridelí po posúdení 
vplyvu a konzultácii s príslušnými 
zainteresovanými stranami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Rob Rooken

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 20a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Článok 20 a sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„Článok 20a
Viditeľnosť a ocenenia
1. Príjemcovia, ktorí prijímajú finančné 
prostriedky Únie, ako aj príjemcovia 
poskytnutej pomoci, priznávajú pôvod 
a zabezpečujú viditeľnosť finančných 
prostriedkov Únie (najmä pri propagácii 
akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú 
ucelené, účinné a primerané cielené 
informácie rôznym cieľovým skupinám 
vrátane médií a verejnosti.
Každá pomoc alebo každé financovanie 
poskytnuté podľa tohto rozhodnutia sa 
vhodne zviditeľnia. Členské štáty 
zabezpečia najmä to, aby verejná 
komunikácia týkajúca sa operácií 
financovaných v rámci mechanizmu 
Únie:
– obsahovala príslušné odkazy na 
mechanizmus Únie,
– poskytovala vizuálne označenie, 
pokiaľ ide o kapacity financované alebo 
spolufinancované prostredníctvom 
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mechanizmu Únie,
– prebiehala s emblémom Únie,
– aktívne komunikovala tému 
podpory Únie vnútroštátnym médiám 
a zainteresovaným stranám, a to aj na ich 
vlastných komunikačných kanáloch,
– podporovala komunikačné 
opatrenia Komisie týkajúce sa operácií.
2. Komisia vykonáva v súvislosti s týmto 
rozhodnutím a jeho akciami a výsledkami 
informačné a komunikačné činnosti. 
Finančné zdroje pridelené na toto 
rozhodnutie zároveň prispievajú 
k inštitucionálnej komunikácii 
o politických prioritách Únie, pokiaľ sa 
týkajú cieľov uvedených v článku 3 
ods. 1.
3. Komisia udeľuje medaily s cieľom 
uznať a uctiť si dlhodobú oddanosť 
mechanizmu Únie a mimoriadne prínosy 
k nemu.“

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 105
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno a a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 21 – odsek 1 – písmeno h

Platný text Pozmeňujúci návrh

aa) V článku 21 ods. 1 sa písmeno h) 
nahrádza takto:

h) podpora činností v oblasti pripravenosti 
uvedených v článku 13;

„h) podpora činností v oblasti pripravenosti 
opísaných v článku 13, najmä 
prostredníctvom posilnenia existujúcich 
sietí odbornej prípravy, synergií medzi 
nimi a podpory vytvárania nových sietí so 
zameraním na inovačné riešenia a nové 
riziká a výzvy;“
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594134200012&from=EN)

Pozmeňujúci návrh 106
Marco Dreosto

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Finančnú podporu Únie vykonáva 
Komisia v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách v rámci 
priameho riadenia alebo nepriameho 
riadenia s orgánmi uvedenými v článku 62 
ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.

2. Finančnú podporu Únie vykonáva 
Komisia v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách v rámci 
priameho riadenia alebo, vo výnimočných 
prípadoch, nepriameho riadenia s orgánmi 
uvedenými v článku 62 ods. 1 písm. c) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. Pri 
výbere spôsobu vykonávania finančnej 
podpory sa uprednostňuje priame 
riadenie. Ak je to odôvodnené povahou a 
obsahom príslušného opatrenia, Komisia 
môže použiť nepriame riadenie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 107
Nicolae Ştefănuță

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na účely vykonávania tohto 
rozhodnutia Komisia prijme ročné alebo 
viacročné pracovné programy 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 

4. Na účely vykonávania tohto 
rozhodnutia Komisia prijme ročné 
a viacročné pracovné programy 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
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uvedeným v článku 33 ods. 2. V ročných 
alebo viacročných pracovných programoch 
sa stanovia ciele, ktoré sa budú sledovať, 
očakávané výsledky, spôsob vykonávania 
a celková suma programu. Budú obsahovať 
aj opis opatrení, ktoré sa majú financovať, 
sumu pridelenú na každé opatrenie 
a orientačný časový plán vykonávania. So 
zreteľom na finančnú podporu uvedenú 
v článku 28 ods. 2 ročné alebo viacročné 
pracovné programy obsahujú opis opatrení 
plánovaných pre každú v nich uvedenú 
krajinu.

uvedeným v článku 33 ods. 2. V ročných 
a viacročných pracovných programoch sa 
stanovia ciele, ktoré sa budú sledovať, 
očakávané výsledky, spôsob vykonávania 
a celková suma programu. Budú obsahovať 
aj opis opatrení, ktoré sa majú financovať, 
sumu pridelenú na každé opatrenie 
a orientačný časový plán vykonávania. So 
zreteľom na finančnú podporu uvedenú 
v článku 28 ods. 2 ročné a viacročné 
pracovné programy obsahujú opis opatrení 
plánovaných pre každú v nich uvedenú 
krajinu.

Or. en


