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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 
č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0220),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 196 ods. 2 a článok 322 ods. 1 písm. a) 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh 
Európskemu parlamentu (C9-0160/2020),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z/zo,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy 
a životného prostredia1,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A9-0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Zatiaľ čo mechanizmus Únie 
uznáva primárnu zodpovednosť členských 

(2) Zatiaľ čo primárnu zodpovednosť 
za predchádzanie prírodným katastrofám 

1 Prijaté texty, P9_TA(2019)0078.
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štátov za predchádzanie prírodným 
katastrofám a katastrofám spôsobeným 
ľudskou činnosťou a za prípravu a reakciu 
na ne, zároveň podporuje solidaritu medzi 
členskými štátmi v súlade s článkom 3 ods. 
3 Zmluvy o Európskej únii.

a katastrofám spôsobeným ľudskou 
činnosťou a za prípravu a reakciu na ne 
majú naďalej členské štáty, mechanizmus 
Únie, a najmä rescEU, podporujú 
solidaritu medzi členskými štátmi v súlade 
s článkom 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej 
únii tým, že dopĺňajú existujúce kapacity 
členských štátov, čo umožňuje účinnejšiu 
pripravenosť a reakciu, keď kapacity na 
vnútroštátnej úrovni nie sú dostatočné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Skúsenosti s krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 ukázali, že Únia a 
členské štáty nie sú primerane pripravené 
na pandémiu takéhoto rozsahu. 
Vzhľadom na potrebu posilniť 
kompetencie a opatrenia Únie v oblasti 
ochrany zdravia a civilnej ochrany je 
nevyhnutné, aby boli kapacity rescEU 
posilnené a aby členské štáty poskytovali 
dostatočné informácie o tom, ako 
predchádzajú núdzovým situáciám a 
pripravujú sa na ne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Mechanizmus Únie by mal 
využívať únijné vesmírne infraštruktúry, 
ako sú napríklad európsky program 

(9) Mechanizmus Únie by mal 
využívať únijné vesmírne infraštruktúry, 
ako sú napríklad európsky program 
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pozorovania Zeme (Copernicus), Galileo, 
získavanie informácií o situácii 
v kozmickom priestore a GOVSATCOM, 
ktoré poskytujú dôležité nástroje na úrovni 
Únie umožňujúce reagovať na vnútorné 
a vonkajšie núdzové situácie. Systémy 
riadenia núdzovej situácie Copernicus 
poskytujú podporu centru ERCC v rôznych 
obdobiach núdze, počínajúc včasným 
varovaním a prevenciou až po katastrofu 
a obnovu. GOVSATCOM má poskytovať 
možnosť zabezpečenej satelitnej 
komunikácie, osobitne prispôsobenej 
potrebám vládnych používateľov v rámci 
riadenia núdzových situácií. Galileo je prvá 
globálna infraštruktúra satelitnej navigácie 
a určovania polohy osobitne zameraná na 
civilné účely v Európe a na celom svete 
a môže sa využívať v iných oblastiach, ako 
je napríklad riadenie núdzových situácií 
vrátane systémov včasného varovania. 
Príslušné služby systému Galileo budú 
zahŕňať núdzovú službu, ktorá 
prostredníctvom vysielania signálov šíri 
varovania týkajúce sa prírodných katastrof 
alebo iných núdzových situácií 
v konkrétnych oblastiach. Členské štáty by 
mali mať možnosť využívať túto službu. 
Ak sa rozhodnú využívať ju, mali by na 
validáciu systému určiť a Komisii oznámiť 
vnútroštátne orgány, ktoré sú spôsobilé 
využívať túto núdzovú službu.

pozorovania Zeme (Copernicus), Galileo, 
získavanie informácií o situácii 
v kozmickom priestore a GOVSATCOM, 
ktoré poskytujú dôležité nástroje na úrovni 
Únie umožňujúce reagovať na vnútorné 
a vonkajšie núdzové situácie. Systémy 
riadenia núdzovej situácie Copernicus 
poskytujú podporu centru ERCC v rôznych 
obdobiach núdze, počínajúc včasným 
varovaním a prevenciou až po katastrofu 
a obnovu. GOVSATCOM má poskytovať 
možnosť zabezpečenej satelitnej 
komunikácie, osobitne prispôsobenej 
potrebám vládnych používateľov v rámci 
riadenia núdzových situácií. Galileo je prvá 
globálna infraštruktúra satelitnej navigácie 
a určovania polohy osobitne zameraná na 
civilné účely v Európe a na celom svete 
a môže sa využívať v iných oblastiach, ako 
je napríklad riadenie núdzových situácií 
vrátane systémov včasného varovania. 
Príslušné služby systému Galileo budú 
zahŕňať núdzovú službu, ktorá 
prostredníctvom vysielania signálov šíri 
varovania týkajúce sa prírodných katastrof 
alebo iných núdzových situácií 
v konkrétnych oblastiach. Vzhľadom na 
jej potenciál zachraňovať životy by 
členské štáty mali byť plne nabádané k 
tomu, aby túto službu využívali. Ak sa 
rozhodnú využívať ju, mali by na validáciu 
systému určiť a Komisii oznámiť 
vnútroštátne orgány, ktoré sú spôsobilé 
využívať túto núdzovú službu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Mechanizmus Únie a rescEU by sa 
mali rozvíjať tak, aby Únii umožňovali 
účinne reagovať na širokú škálu 
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núdzových situácií. Zmena klímy vedie k 
zvýšeniu frekvencie, intenzity a zložitosti 
prírodných katastrof v Únii a na celom 
svete. Mnohé európske krajiny pustošia 
každý rok lesné požiare, ktoré zničia tisíce 
hektárov lesa a vyžiadajú si mnoho 
ľudských životov. Je preto nevyhnutné, 
aby mechanizmus Únie zahŕňal aj 
dostatočné kapacity na to, aby mohol byť 
použitý v prípade výskytu lesných požiarov 
a iných prírodných katastrof.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9b) Počas pandémie COVID-19 mohla 
Komisia na základe existujúceho 
ustanovenia rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ 
zahrnúť do rescEU zdravotnícke zásoby 
pozostávajúce zo zdravotníckych 
protiopatrení, ako je napríklad 
zdravotnícke vybavenie pre intenzívnu 
starostlivosť, osobné ochranné 
prostriedky, laboratórne vybavenie, 
vakcíny a terapeutiká, na účely 
pripravenosti a reakcie na závažné 
cezhraničné ohrozenia zdravia. Z týchto 
zdravotníckych zásob boli do členských 
štátov a kandidátskych krajín dodané 
osobné ochranné prostriedky. Napriek 
tomu, keďže len členské štáty môžu 
nadobúdať, prenajímať si alebo 
zabezpečiť formou lízingu kapacity 
rescEU, uplynul od prijatia 
vykonávacieho aktu na vytvorenie vyššie 
uvedených zásob po prvé nasadenie 
príslušného zdravotníckeho vybavenia a 
dodávok viac ako jeden mesiac.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6

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) 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 
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. Tieto kapacity 
majú byť predbežne umiestnené 
v logistických centrách v rámci Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) V rámci činností mechanizmu 
Únie by sa osobitná pozornosť mala 
venovať ochrane zraniteľných osôb.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8

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 alebo Komisia nadobudli, prenajali si, 
zabezpečili formou lízingu alebo inak 
zmluvne zabezpečili, by sa mohli použiť na 
vnútroštátne účely, a to členskými štátmi, 
ktoré sú ich hostiteľmi, ale len v prípade, 
ak sa nepoužívajú alebo nie sú potrebné na 
operácie reakcie v rámci mechanizmu 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V záujme podpory členských štátov 
pri poskytovaní tejto pomoci by sa malo 
posilniť európske zoskupenie v oblasti 
civilnej ochrany spolufinancovaním 
prevádzkových nákladov poskytnutých 
kapacít pri ich nasadení mimo Únie.

(13) V záujme podpory členských štátov 
pri poskytovaní tejto pomoci aj mimo Únie 
by sa malo ďalej posilniť európske 
zoskupenie v oblasti civilnej ochrany 
spolufinancovaním prevádzkových 
nákladov poskytnutých kapacít na 
rovnakej úrovni bez ohľadu na to, či sú 
nasadené v Únii alebo mimo nej.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

dosiahnuť optimálne plnenie rozpočtu by 
sa v tomto rozhodnutí malo stanoviť 
nepriame riadenie ako metóda plnenia 
rozpočtu, ktorá sa má použiť, ak je to 
odôvodnené povahou a obsahom 
príslušného opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

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 v oblasti prevencie 
a pripravenosti.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

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 

vypúšťa sa



PE652.637v01-00 12/33 PR\1206755SK.docx

SK

v tom, aby mohla reagovať na 
nepredvídateľnú povahu katastrof.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) S cieľom zabezpečiť fungovanie 
kapacít rescEU a aby mechanizmus Únie 
účinne reagoval na potreby občanov Únie 
boli počas pandémie COVID-19 
sprístupnené dodatočné finančné 
prostriedky na financovanie opatrení v 
rámci mechanizmu Únie. Je dôležité 
poskytnúť Únii potrebnú flexibilitu, aby 
mohla účinne reagovať na 
nepredvídateľnú povahu katastrof, a 
zároveň zachovať určitú predvídateľnosť 
pri plnení cieľov stanovených v tomto 
rozhodnutí. Pri plnení týchto cieľov je 
dôležité dosiahnuť potrebnú rovnováhu. 
Na účely aktualizácie percentuálnych 
podielov uvedených v prílohe I, podľa 
priorít reformovaného mechanizmu Únie, 
by sa mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 4 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) V článku 4 sa vkladá tento bod:
4a. „ciele Únie týkajúce sa odolnosti 
voči katastrofám“ sú ciele stanovené na 
podporu činností v oblasti prevencie a 
pripravenosti na účely zlepšenia kapacít 
Únie a jej členských štátov na odolávanie 
účinkom katastrofy, ktorá má alebo môže 
mať cezhraničné účinky, poskytnutie 
spoločného východiska pre zachovanie 
kritických spoločenských funkcií, a to aj 
napriek účinkom takejto katastrofy, a 
zabezpečenie riadneho fungovania 
vnútorného trhu v takejto situácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

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

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1b) V článku 5 ods. 1 sa písmeno c) 
nahrádza takto: 

(c) vytvára a pravidelne aktualizuje 
medzisektorový prehľad a mapu rizík 
prírodných katastrof a katastrof 
spôsobených ľudskou činnosťou, ktorým 
Únia môže čeliť, využívajúc jednotný 
prístup v rámci rôznych oblastí politík, 
ktoré sa môžu zaoberať prevenciou 
katastrof alebo mať na ňu vplyv, pričom sa 
náležite zohľadnia pravdepodobné vplyvy 
zmeny klímy;

„c) vytvára a pravidelne aktualizuje 
medzisektorový prehľad a mapu rizík 
prírodných katastrof a katastrof 
spôsobených ľudskou činnosťou vrátane 
katastrof, ktoré majú alebo môžu mať 
cezhraničné účinky, ktorým Únia môže 
čeliť, využívajúc jednotný prístup v rámci 
rôznych oblastí politík, ktoré sa môžu 
zaoberať prevenciou katastrof alebo mať 
na ňu vplyv, pričom sa náležite zohľadnia 
pravdepodobné vplyvy zmeny klímy;“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16

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

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-a) V odseku 1 sa písmeno c) 
nahrádza takto:

(c) ďalej rozvíjajú a skvalitňujú plánovanie 
riadenia rizík v prípade katastrof na 
celoštátnej úrovni alebo vhodnej úrovni, 
ktorá je nižšia ako celoštátna úroveň;

„c) ďalej rozvíjajú a skvalitňujú plánovanie 
riadenia rizík v prípade katastrof na 
celoštátnej úrovni alebo vhodnej úrovni, 
ktorá je nižšia ako celoštátna 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 účinky;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutiaČlánok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno -a a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-aa) V odseku 1 sa písmeno d) 
nahrádza takto:

(d) sprístupňujú Komisii zhrnutie 
relevantných skutočností z posúdení 
uvedených v písmenách a) a b), pričom sa 
zameriavajú na kľúčové riziká. V prípade 
kľúčových rizík s cezhraničnými 
dôsledkami, ako aj prípadných rizík 
s nízkou pravdepodobnosťou a závažným 
vplyvom členské štáty opíšu prioritné 
opatrenia týkajúce sa prevencie 
a pripravenosti. Zhrnutie sa poskytne 
Komisii do 31. decembra 2020 a potom 
každé tri roky a vždy, keď dôjde 
k významným zmenám;

„d) sprístupňujú Komisii zhrnutie 
relevantných skutočností z posúdení 
uvedených v písmenách a) a b), pričom sa 
zameriavajú na kľúčové riziká. V prípade 
kľúčových rizík s cezhraničnými 
dôsledkami a rizík spojených s 
katastrofami, ktoré majú alebo môžu mať 
cezhraničné účinky, ako aj prípadných 
rizík s nízkou pravdepodobnosťou 
a závažným vplyvom členské štáty opíšu 
prioritné opatrenia týkajúce sa prevencie 
a pripravenosti. Zhrnutie sa poskytne 
Komisii do 31. decembra 2020 a potom 



PR\1206755SK.docx 15/33 PE652.637v01-00

SK

každé tri roky a vždy, keď dôjde 
k významným zmenám;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

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. Do ... [18 mesiacov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho rozhodnutia] Komisia 
prijme delegované akty v súlade s 
článkom 30 na účely doplnenia tohto 
rozhodnutia stanovením cieľov Únie 
týkajúcich sa odolnosti voči katastrofám s 
cieľom podporiť opatrenia v oblasti 
prevencie a pripravenosti. Tieto 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.

V prípade potreby je Komisia 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 30 s cieľom vymedziť 
ciele Únie týkajúce sa odolnosti voči 
katastrofám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 11 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia na základe zistených rizík, 
cieľov týkajúcich sa odolnosti uvedených 
v článku 6 ods. 5, zostavovania scenárov 
uvedených v článku 10 ods. 1 a na základe 
celkových kapacít a nedostatkov vymedzí 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 33 ods. 2 druhy 
a počet kľúčových kapacít v oblasti reakcie 
potrebných pre európske zoskupenie 
v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „ciele 
kapacity“).

2. Komisia na základe zistených rizík, 
celkových kapacít, nedostatkov a 
akýchkoľvek existujúcich cieľov Únie 
týkajúcich sa odolnosti voči katastrofám 
uvedených v článku 6 ods. 5 a 
akéhokoľvek existujúceho zostavovania 
scenárov uvedených v článku 10 ods. 1 
vymedzí prostredníctvom vykonávacích 
aktov druhy a upresní počet kľúčových 
kapacít v oblasti reakcie potrebných pre 
európske zoskupenie v oblasti civilnej 
ochrany (ďalej len „ciele kapacity“). Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 33 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Rozhodnutie č. 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 
a jadrových udalostí a rýchlej zdravotnej 
pomoci.

2. Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov vymedzí, z čoho sa 
kapacity rescEU majú skladať, okrem 
iného na základe akýchkoľvek 
existujúcich cieľov Únie týkajúcich sa 
odolnosti voči katastrofám podľa článku 6 
ods. 5 a akéhokoľvek 
existujúceho zostavovania scenárov 
uvedeného v článku 10 ods. 1, pričom 
zohľadní identifikované a nové riziká 
a celkové kapacity a nedostatky na úrovni 
Únie, osobitne v oblastiach leteckého 
hasenia lesných požiarov, chemických, 
biologických, rádiologických a jadrových 
udalostí a rýchlej zdravotnej pomoci. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
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článku 33 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade kapacít určených na reagovanie 
na núdzové situácie v oblasti zdravia, ako 
sú strategické zásoby, tímy urgentnej 
zdravotnej starostlivosti a akékoľvek 
ďalšie príslušné kapacity, Komisia 
zabezpečí, aby sa dosiahla úzka 
koordinácia a synergie s inými 
programami Únie, a najmä s programom 
EU4Health*.
_______________________
* Návrh nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady o zriadení akčného 
programu Únie v oblasti zdravia na 
obdobie 2021 – 2027 (programu 
EU4Health) a o zrušení nariadenia EÚ č. 
282/2014, COM(2020) 405 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

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

Kapacity rescEU sa nadobúdajú, 
prenajímajú, zabezpečujú formou lízingu 
alebo inak zmluvne zabezpečujú zo strany 

Kapacity rescEU sa nadobúdajú, 
prenajímajú, zabezpečujú formou lízingu 
alebo inak zmluvne zabezpečujú zo strany 
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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.

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 
Komisia nadobudne kapacity rescEU, 
ponechá si vlastníctvo týchto kapacít aj 
vtedy, keď sú distribuované členským 
štátom. Ak kapacity rescEU prenajíma, 
zabezpečuje formou lízingu alebo inak 
zmluvne zabezpečuje Komisia, Komisia si 
nad nimi ponechá plnú kontrolu. Ak 
Komisia nadobudne kapacity, ktoré nie sú 
opätovne použiteľné, môže previesť 
vlastníctvo takýchto kapacít na žiadajúci 
členský štát. 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. en

Pozmeňujúci návrh 23

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 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.
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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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

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

Platný text Pozmeňujúci návrh

(aa) V odseku 5 sa prvý pododsek 
nahrádza takto: 

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

„Komisia alebo členský štát, ktoré vlastnia 
kapacity rescEU, prenajímajú si ich, si ich 
zabezpečujú formou lízingu alebo ich inak 
zmluvne zabezpečili, zaistia registráciu 
uvedených kapacít v systéme CECIS 
a dostupnosť a schopnosť nasadenia 
uvedených kapacít pre operácie 
mechanizmu Únie.“ 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno b a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(ba) v odseku 3 sa prvý pododsek 
nahrádza takto:

Pridelené rozpočtové prostriedky uvedené „Pridelené rozpočtové prostriedky uvedené 
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v odseku 1 môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré sú potrebné na riadenie 
mechanizmu Únie a dosiahnutie jeho 
cieľov.

v odsekoch 1 a 1a tohto článku a v článku 
19a môžu kryť aj výdavky súvisiace s 
prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré sú potrebné na riadenie 
mechanizmu Únie a dosiahnutie jeho 
cieľov.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Pozmeňujúci návrh 26

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(bb) vkladá sa tento odsek:
„3a. Finančné krytie uvedené 
v odsekoch 1 a 1a tohto článku a v článku 
19a sa pridelí tak, aby pokrylo opatrenia 
týkajúce sa predchádzania prírodným 
katastrofám a katastrofám spôsobeným 
ľudskou činnosťou, prípravy a reakcie na 
ne.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno c
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) odsek 4 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
4. Finančné krytie uvedené 
v odsekoch 1 a 1a sa pridelí tak, aby 
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pokrylo opatrenia týkajúce sa 
predchádzania prírodným katastrofám 
a katastrofám spôsobeným ľudskou 
činnosťou, prípravy a reakcie na ne.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno c a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odsek 4

Platný text Pozmeňujúci návrh

(ca) Odsek 4 sa nahrádza takto:
4. Finančné krytie uvedené v odseku 1 
sa pridelí v rokoch 2014 – 2020 v súlade s 
percentuálnymi podielmi a zásadami 
ustanovenými v prílohe.

"4. Finančné krytie uvedené v odseku 1 
sa pridelí v rokoch 2014 – 2020 v súlade s 
percentuálnymi podielmi stanovenými v 
bode 1 prílohy I a so zásadami 
stanovenými v bode 3 uvedenej prílohy.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno c b (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(cb) vkladá sa tento odsek:
„4a. Finančné krytie uvedené v odseku 
1a tohto článku a v článku 19a sa pridelí v 
rokoch 2021 – 2027 v súlade s 
percentuálnymi podielmi stanovenými v 
bode 2 prílohy I so zásadami stanovenými 
v bode 3 uvedenej prílohy.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 30

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno d
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odseky 5 a 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) Odseky 5 a 6 sa vypúšťajú. vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno d a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odsek 5

Platný text Pozmeňujúci návrh

(da) odsek 5 sa nahrádza takto:
5. Komisia preskúma rozdelenie 
uvedené v prílohe na základe výsledku 
predbežného hodnotenia uvedeného v 
článku 34 ods. 2 písm. a). Ak to na základe 
výsledkov takéhoto hodnotenia bude 
potrebné, Komisii sa udelí právomoc na 
prijatie delegovaných aktov v súlade s 
článkom 30 s cieľom upraviť jednotlivé 
číselné údaje uvedené v prílohe I o 
najmenej 8 a najviac 16 percentuálnych 
bodov. Uvedené delegované akty sa 
prijmú do 30. júna 2017.

„5. Komisia preskúma rozdelenie 
uvedené v prílohe I na základe výsledku 
hodnotenia uvedeného v článku 34 ods. 3. 
Ak je to na základe neočakávaných 
udalostí, ktoré majú vplyv na plnenie 
rozpočtu, alebo vzhľadom na zriadenie 
kapacít rescEU potrebné, Komisii sa udelí 
právomoc na prijatie delegovaných aktov v 
súlade s článkom 30 s cieľom zmeniť 
prílohu I tak, aby sa upravili jednotlivé 
číselné údaje uvedené v bode 1 a 2 prílohy 
I o viac ako 10 percentuálnych bodov.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno d b (nové)
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Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 19 – odsek 6

Platný text Pozmeňujúci návrh

(db) odsek 6 sa nahrádza takto:
6. Ak je to potrebné z naliehavých 
dôvodov v prípade nevyhnutnej revízie 
rozpočtových zdrojov, ktoré sú k dispozícii 
na opatrenia v oblasti reakcie, Komisii sa 
udelí právomoc na prijatie delegovaných 
aktov s cieľom upraviť jednotlivé číselné 
údaje uvedené v prílohe I o najmenej 8 a 
najviac 16 percentuálnych bodov, a to v 
rámci dostupných pridelených 
rozpočtových prostriedkov a v súlade s 
postupom ustanoveným v článku 31.

„6. Ak je to potrebné z naliehavých 
dôvodov v prípade nevyhnutnej revízie 
rozpočtových zdrojov, ktoré sú k dispozícii 
na opatrenia v oblasti reakcie, Komisii sa 
udelí právomoc na prijatie delegovaných 
aktov v súlade s článkom 30 s cieľom 
zmeniť prílohu I tak, aby sa upravili 
jednotlivé číselné údaje uvedené v bodoch 
1 a 2 prílohy I o viac ako 10 
percentuálnych bodov, a to v rámci 
dostupných pridelených rozpočtových 
prostriedkov v súlade s postupom 
stanoveným v článku 31.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Pozmeňujúci návrh 33

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa kapacity rescEU používajú na 
vnútroštátne účely podľa článku 12 ods. 
5, členské štáty rovnakým spôsobom, ako 
sa uvádza v prvom pododseku tohto 
odseku, priznávajú pôvod týchto kapacít a 
zabezpečia viditeľnosť finančných 
prostriedkov Únie použitých na 
nadobudnutie týchto kapacít.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 21 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Finančná pomoc uvedená v tomto odseku 
sa môže vykonávať prostredníctvom 
viacročných pracovných programov. 
V súvislosti s opatreniami, ktoré trvajú 
viac ako jeden rok, sa rozpočtové záväzky 
môžu rozdeliť na ročné splátky.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

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 rámci priameho riadenia 
v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 
2018/1046 alebo v rámci nepriameho 
riadenia s orgánmi uvedenými v článku 62 
ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia. Pri 
výbere spôsobu vykonávania finančnej 
podpory sa uprednostňuje priame 
riadenie. Ak je to odôvodnené povahou a 
obsahom príslušného opatrenia, Komisia 
môže použiť nepriame riadenie. Komisia 
je splnomocnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 30 s cieľom 
doplniť toto rozhodnutie stanovením 
opatrení vykonávaných v rámci 
mechanizmu Únie, ktoré môžu byť 
vykonávané v rámci nepriameho riadenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Na vykonávanie tohto rozhodnutia 
Komisia prijme ročné pracovné programy 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
33 ods. 2. V ročných pracovných 
programoch sa stanovia ciele, ktoré sa 
budú sledovať, očakávané výsledky, 
spôsob vykonávania a celková suma 
programu. Obsahujú 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 
pracovné programy obsahujú opis opatrení 
plánovaných pre každú v nich uvedenú 
krajinu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 25 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ročné ani viacročné pracovné programy 
sa však nevyžadujú na opatrenia v rámci 
reakcie na katastrofy stanovené v kapitole 
IV, ktoré nemožno vopred predvídať.

Ročné pracovné programy sa však 
nevyžadujú na opatrenia v rámci reakcie na 
katastrofy stanovené v kapitole IV, ktoré 
nemožno vopred predvídať.



PE652.637v01-00 26/33 PR\1206755SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v článku 6 ods. 5 a v článku 21 
ods. 3 druhom pododseku sa Komisii 
udeľuje do 31. decembra 2027.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v článku 6 ods. 5, v článku 19 
ods. 5 a 6, v článku 21 ods. 3 druhom 
pododseku a v článku 25 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje do 31. decembra 2027.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno a a (nové)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) odsek 3 sa vypúšťa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 30 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 6 ods. 5 a v článku 21 ods. 3 
druhom pododseku môže Európsky 

4. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 6 ods. 5, v článku 19 ods. 5 a 6, v 
článku 21 ods. 3 druhom pododseku a v 
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parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

článku 25 ods. 2 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno c
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 30 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6 ods. 5 alebo článku 21 ods. 3 
druhého pododseku nadobudne účinnosť, 
len ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

7. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6 ods. 5, článku 19 ods. 5 a 6, 
článku 21 ods. 3 druhého pododseku alebo 
článku 25 ods. 2 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 a (nový)



PE652.637v01-00 28/33 PR\1206755SK.docx

SK

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Článok 34 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

(22a) v článku 34 ods. 2 sa dopĺňa tento 
pododsek:
„Do ... [24 mesiacov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho rozhodnutia] Komisia 
vyhodnotí fungovanie mechanizmu Únie, 
ako aj koordináciu a synergie dosiahnuté 
v rámci programu v oblasti zdravia a 
iných právnych predpisov Únie v oblasti 
zdravia s cieľom predložiť legislatívny 
návrh, ktorý by zahŕňal vytvorenie 
osobitného európskeho mechanizmu 
reakcie v oblasti zdravia.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Príloha I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Príloha I sa vypúšťa. vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23 a (nový)
Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
Príloha I
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Platný text Pozmeňujúci návrh

(23a) Príloha I sa mení takto:
Príloha I „Príloha I

Percentuálne podiely a zásady pre 
pridelenie finančného krytia na 
vykonávanie mechanizmu Únie ako je 
uvedené v článku 19 ods. 1 a 1a a v 
článku 19a.

Percentuálne podiely pre pridelenie 
finančného krytia na vykonávanie 
mechanizmu Únie ako je uvedené v článku 
19 ods. 1

1. Percentuálne podiely pre 
pridelenie finančného krytia na 
vykonávanie mechanizmu Únie ako je 
uvedené v článku 19 ods. 1 na obdobie 
2014 až 2020

Prevencia: 20 % +/- 8 percentuálnych 
bodov

Prevencia: 10 % +/- 10 percentuálnych 
bodov

Pripravenosť: 50 % +/- 8 percentuálnych 
bodov

Pripravenosť: 65 % +/- 10 percentuálnych 
bodov

Reakcia: 30 % +/- 8 percentuálnych bodov Reakcia: 25 % +/- 10 percentuálnych 
bodov

2. Percentuálne podiely pre 
pridelenie finančného krytia na 
vykonávanie mechanizmu Únie ako je 
uvedené v článku 19 ods. 1a a v článku 
19a na obdobie 2021 až 2027
Prevencia: 8 % +/- 10 percentuálnych 
bodov
Pripravenosť: 80 % +/- 10 
percentuálnych bodov
Reakcia: 12 % +/- 10 percentuálnych 
bodov

Zásady 3. Zásady
Pri vykonávaní tohto rozhodnutia 
uprednostňuje Komisia opatrenia, pre ktoré 
sa v tomto rozhodnutí stanovuje konečný 
termín v rámci lehoty, ktorá vedie k 
uplynutiu uvedeného končeného termínu, s 
cieľom splniť príslušný konečný termín.

Pri vykonávaní tohto rozhodnutia 
uprednostňuje Komisia opatrenia, pre ktoré 
sa v tomto rozhodnutí stanovuje konečný 
termín v rámci lehoty, ktorá vedie k 
uplynutiu uvedeného končeného termínu, s 
cieľom splniť príslušný konečný termín.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany od svojho vzniku v roku 2013 pomáha členským 
štátom riešiť čoraz častejšie prírodné katastrofy. V roku 2017 bolo po ničivých lesných 
požiaroch v Portugalsku jasné, že na to, aby mechanizmus Únie mohol reagovať na prírodné 
katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, je potrebná väčšia miera solidarity na 
úrovni Únie. 

V súlade s ustanoveniami nového právneho rámca z marca 2019 sme vytvorili rescEU, 
celoeurópsku rezervu pre požiarne letúny a vrtuľníky, špecializované zdravotnícke vybavenie 
a strategické vytváranie zásob zdravotníckeho materiálu a ďalších zdrojov. Tieto kapacity 
dopĺňajú vnútroštátne zdroje. Európska komisia financuje od 80 % do 90 % celkových 
nákladov na nákup a údržbu a v určitých prípadoch až 100 %. 

Aj keď sú kapacity rescEU zavedené niečo vyše roka, už sa osvedčili. V lete 2019 boli v Grécku 
nasadené prvé kapacity rescEU, jedno španielske a dve talianske protipožiarne lietadlá. 

O niekoľko mesiacov neskôr v polovici marca 2020, počas pandémie COVID-19, boli do 
rescEU zahrnuté aj zdravotnícke zásoby pozostávajúce zo zdravotníckych protiopatrení, ako je 
napríklad zdravotnícke vybavenie pre intenzívnu starostlivosť, osobné ochranné prostriedky, 
laboratórne vybavenie, vakcíny a terapeutiká, na účely pripravenosti a reakcie na závažné 
cezhraničné ohrozenia zdravia. Vďaka týmto zásobám boli do troch členských štátov a dvoch 
kandidátskych krajín, ktoré požiadali o aktiváciu mechanizmu Únie, dodané osobné ochranné 
prostriedky. Okrem toho sa mohlo vďaka financovaniu a koordinácii mechanizmu Únie vrátiť 
do svojich domovov viac ako 75 000 európskych občanov. 

Mechanizmus Únie bol jedným z mála nástrojov solidarity počas nedávnej núdzovej 
zdravotníckej situácie. Táto kríza však ukázala potrebu rýchlejšej a účinnejšej solidarity. 
Napriek vytvoreniu rescEU mechanizmus Únie stále spočíva na ochote a pripravenosti 
členských štátov, keďže oni sú zodpovedné za nadobudnutie kapacít. Ako sa ukázalo 
v posledných mesiacoch, tento systém vzájomnej európskej solidarity má tendenciu zlyhávať, 
keď sú všetky členské štáty alebo väčšina z nich súčasne postihnuté tou istou núdzovou 
situáciou. Keďže si vyžaduje konanie členských štátov, Únia nie je schopná zasiahnuť a tieto 
kritické nedostatky odstrániť s potrebnými zdrojmi a včas. Trvalo viac ako jeden mesiac od 
prijatia potrebného vykonávacieho aktu na zahrnutie zdravotníckych zásob ako kapacity 
rescEU po prvé nasadenie v členskom štáte. Aby sa zabezpečila účinná celková reakcia Únie 
na núdzové situácie veľkého rozsahu, je potrebná väčšia flexibilita a samostatnosť na konanie 
na úrovni Únie v situáciách, keď preťažené členské štáty nedokážu zabezpečiť primeranú 
reakciu.

Európsky parlament vo svojom uznesení zo 17. apríla 20202 vyzval Komisiu, aby „posilnila 
všetky zložky krízového riadenia a reakcie na katastrofy, a aby ešte viac posilnila nástroje, 
napríklad nástroj RescEU s cieľom zabezpečiť skutočne spoločnú, koordinovanú a účinnú 

2 RC-B9-0143/2020 o koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0143_SK.pdf
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reakciu na úrovni EÚ; domnieva sa, že by sa okrem spoločných zásob vybavenia, materiálov a 
liekov mali posilniť európske riadenie rizika katastrof, pripravenosť a prevencia s cieľom 
umožniť ich rýchlu mobilizáciu na ochranu životov a živobytia občanov EÚ; domnieva sa, že 
mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany by sa mal posilniť, aby sa uľahčila spoločná 
repatriácia občanov EÚ;“

Spravodajca preto víta cielené zmeny zavedené v návrhu Európskej komisie, ktoré zohľadňujú 
výzvu Parlamentu. Súhlasí tiež s tým, že sa musíme poučiť z minulých chýb a pracovať rýchlo, 
aby sme mohli byť pripravení, keď začne nový viacročný finančný rámec v roku 2021. Takisto 
víta významné zvýšenie prideleného rozpočtu o 2 miliardy EUR, čo takmer strojnásobí celkovú 
navrhovanú sumu. Pripomína, že počas posledných rokovaní na úrovni Európskej rady mal 
mechanizmus Únie dostať na obdobie rokov 2021 – 2027 menej ako jednu miliardu eur. 
Bezprostredne potom bol jeho rozpočet počas krízy zvýšený o 410 miliónov EUR na vytvorenie 
zdravotníckych zásob, ako aj na repatriáciu občanov EÚ.

Spravodajca chce svojimi pozmeňujúcimi návrhmi posilniť legislatívny návrh v oblasti 
prevencie a pripravenosti. Zastáva názor, že na to, aby novo zavedené „ciele týkajúce sa 
odolnosti voči katastrofám“ boli účinné a ponúkali pridanú hodnotu, musia ich členské štáty 
zohľadniť pri vypracúvaní svojich plánov riadenia rizík. Spravodajca okrem toho žiada 
Európsku komisiu, aby vytvorila spoločný zoznam rizík s cezhraničnými účinkami, aby boli 
členské štáty pripravené na tie isté riziká, ktoré by mohli ovplyvniť všetky z nich. Podľa 
súčasného legislatívneho rámca každý členský štát vypracuje vlastný zoznam možných rizík. 
Je to pochopiteľné, pretože tento zoznam vo veľkom rozsahu závisí od geografickej polohy a 
iných faktorov, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch líšia. Zároveň existujú určité riziká, 
ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty a môžu mať účinky, ktoré sa neobmedzujú na susedné 
krajiny, ale ovplyvňujú celý región. Všetky členské štáty by mali byť pripravené tieto riziká 
účinne riešiť. 

Pokiaľ ide o kapacity rescEU, spravodajca zastáva názor, že Európska komisia by mala byť 
schopná priamo obstarávať kapacity, aby mechanizmus Únie mohol rýchlo a účinne reagovať 
na potreby členských štátov vždy, keď je to potrebné.  S cieľom zabezpečiť právnu 
zrozumiteľnosť sa domnieva, že Komisia by si mala ponechať vlastníctvo kapacít, ktoré získa 
prostredníctvom obstarávania. Súhlasí tiež s tým, že kapacity rescEU by sa mali nasadzovať 
mimo Únie s cieľom pomôcť tretím krajinám na celom svete reagovať na prírodné katastrofy a 
katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou. Ako sa v minulosti preukázalo, mechanizmus Únie v 
oblasti civilnej ochrany je dôležitým nástrojom mäkkej diplomacie EÚ na celom svete. 
Nesúhlasí však s návrhom Európskej komisie, pokiaľ ide o predbežné umiestnenie týchto 
kapacít mimo územia Únie. Počas nedávnej núdzovej zdravotníckej situácie sme v mnohých 
prípadoch boli svedkami toho, že tretie krajiny skonfiškovali osobné ochranné prostriedky 
zakúpené inými krajinami. Domnieva sa, že len v rámci Únie môžeme zabezpečiť potrebné 
normy v oblasti bezpečnosti a kvality.

Spravodajca sa tiež domnieva, že je dôležité objasniť vzťah medzi mechanizmom Únie v oblasti 
civilnej ochrany a EU4Health, keďže oba programy budú zodpovedné za vytváranie 
zdravotníckych zásob. Komisiu tiež žiada, aby preskúmala účinnosť súčasného rámca a v 
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prípade potreby predložila nový legislatívny návrh na vytvorenie špecializovaného európskeho 
mechanizmu reakcie v oblasti zdravia, ako to už Európsky parlament požadoval3.

Spravodajca chce tiež navrhnúť, aby členské štáty boli povinné uviesť odkaz na mechanizmus 
Únie v oblasti civilnej ochrany a finančné prostriedky EÚ, ktoré dostali vždy, keď využívajú 
kapacity rescEU na vnútroštátne účely. Keďže miera financovania pre všetky kapacity sa 
zvyšuje z 80 % až 90 % na 100 %, je dôležité, aby sa na príspevok EÚ nezabúdalo alebo nebol 
prehliadaný. 

Nakoniec, keďže výbor prijal predchádzajúcu správu len pred niekoľkými mesiacmi veľkou 
väčšinou, opäť predkladá niektoré z návrhov obsiahnutých v tejto správe. 

Pokiaľ ide o vypustenie prílohy I zo strany Komisie a jej nahradenie viacročným pracovným 
programom prijatým prostredníctvom vykonávacieho aktu, spravodajca navrhuje na účely 
väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o využívanie tohto financovania, aby sa obnovila príloha, 
ktorej ustanovenia by stanovovali percentuálne podiely, ktoré sa majú prideliť na prevenciu, 
pripravenosť a reakciu. So zreteľom na významnú zmenu, ktorá sa odráža v minuloročnom 
preskúmaní, a na skutočnosť, že projekty na prevenciu prírodných katastrof, ako sú povodne a 
lesné požiare, sú financované najmä z iných nástrojov EÚ, sa však navrhuje prerozdeliť 
finančné prostriedky a vyhradiť výrazne vyššiu sumu na pripravenosť, ktorej súčasťou je nákup 
prostriedkov rescEU. Zároveň poskytuje Komisii viac flexibility, aby mohla v priebehu 
nasledujúcich siedmich rokov vykonať prípadné potrebné zmeny. Potreba flexibility, ako sa 
ukázalo počas nedávnej núdzovej zdravotníckej situácie, je dobre známa, treba však 
pripomenúť, že vždy, keď sa rozpočet upraví, musia sa upraviť ročné aj viacročné pracovné 
programy. Naopak percentuálne podiely uvedené v prílohe poskytujú oveľa väčšiu flexibilitu, 
pretože sa musia upraviť len vtedy, ak prekročia 10 % limit pre odchýlku. 

Okrem toho spravodajca opätovne zaviedol povinnosť Komisie stanoviť delegovaným aktom 
oblasti, v ktorých sa bude ako metóda plnenia rozpočtu používať nepriame riadenie.

Mnohé z navrhovaných zmien zo strany Komisie a spravodajcu odzrkadľujú pozíciu 
Parlamentu spred dvoch rokov. Spravodajca je pevne presvedčený, že nedávne krízy ukázali, 
že je potrebný ambicióznejší mechanizmus, ak chceme, aby Európska únia a jej členské štáty 
boli pripravené a schopné účinne riešiť akúkoľvek budúcu prírodnú alebo človekom spôsobenú 
katastrofu. 

3 ako je uvedené vyššie


