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Pozmeňujúci návrh 1
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Citácia 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie Rady 
(ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, 
ktorým sa zriaďuje Fond solidarity 
Európskej únie1,

– so zreteľom na nariadenie Rady 
(ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, 
ktorým sa zriaďuje Fond solidarity 
Európskej únie, a jeho následné zmeny z 
15. mája 2014 a 20. marca 20201,

_________________ _________________
1 Ú. v. EÚ L 311, 14.11.2002, s. 3. 1 Ú. v. EÚ L 311, 14.11.2002, s. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kostas Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Fond solidarity Európskej 
únie (FSEÚ) zriadený nariadením Rady 
(ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytovať 
finančnú pomoc členským štátom 
a pristupujúcim krajinám v situáciách 
veľkých katastrof predstavuje skutočnú 
európsku pridanú hodnotu a konkrétny 
prejav vôle poskytovať vzájomnú pomoc 
na úrovni Únie, ktorá je niekedy 
nedostatočná;

vypúšťa sa

Or. el

Pozmeňujúci návrh 3
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia



PE663.294v02-00 4/72 AM\1223874SK.docx

SK

Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Fond solidarity Európskej 
únie (FSEÚ) zriadený nariadením Rady 
(ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytovať 
finančnú pomoc členským štátom 
a pristupujúcim krajinám v situáciách 
veľkých katastrof predstavuje skutočnú 
európsku pridanú hodnotu a konkrétny 
prejav vôle poskytovať vzájomnú pomoc 
na úrovni Únie, ktorá je niekedy 
nedostatočná;

A. keďže Fond solidarity Európskej 
únie (FSEÚ) zriadený nariadením Rady 
(ES) č. 2012/2002, vytvorený po veľkých 
povodniach, ktoré postihli strednú Európu 
v roku 2002, poskytuje finančnú pomoc 
členským štátom a pristupujúcim krajinám 
postihnutým veľkými katastrofami; keďže 
FSEÚ predstavuje skutočnú európsku 
pridanú hodnotu a konkrétny prejav vôle 
solidarity voči obyvateľstvu regiónov EÚ 
postihnutých veľkými živelnými 
pohromami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Fond solidarity Európskej 
únie (FSEÚ) zriadený nariadením Rady 
(ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytovať 
finančnú pomoc členským štátom 
a pristupujúcim krajinám v situáciách 
veľkých katastrof predstavuje skutočnú 
európsku pridanú hodnotu a konkrétny 
prejav vôle poskytovať vzájomnú pomoc 
na úrovni Únie, ktorá je niekedy 
nedostatočná;

A. keďže Fond solidarity Európskej 
únie (FSEÚ) zriadený nariadením Rady 
(ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytovať 
finančnú pomoc členským štátom 
a pristupujúcim krajinám v situáciách 
veľkých katastrof alebo veľkého 
ohrozenia verejného zdravia predstavuje 
skutočnú európsku pridanú hodnotu 
a konkrétny prejav vôle poskytovať 
vzájomnú pomoc a solidaritu na úrovni 
Únie, ktorá je niekedy nedostatočná alebo 
chýba;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Simone Schmiedtbauer
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Fond solidarity Európskej 
únie (FSEÚ) zriadený nariadením Rady 
(ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytovať 
finančnú pomoc členským štátom 
a pristupujúcim krajinám v situáciách 
veľkých katastrof predstavuje skutočnú 
európsku pridanú hodnotu a konkrétny 
prejav vôle poskytovať vzájomnú pomoc 
na úrovni Únie, ktorá je niekedy 
nedostatočná;

A. keďže Fond solidarity Európskej 
únie (FSEÚ) zriadený nariadením Rady 
(ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytovať 
finančnú pomoc členským štátom 
a pristupujúcim krajinám v situáciách 
veľkých katastrof predstavuje skutočnú 
európsku pridanú hodnotu a konkrétny 
prejav vôle poskytovať vzájomnú pomoc 
na úrovni Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
André Rougé

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Fond solidarity Európskej 
únie (FSEÚ) zriadený nariadením Rady 
(ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytovať 
finančnú pomoc členským štátom 
a pristupujúcim krajinám v situáciách 
veľkých katastrof predstavuje skutočnú 
európsku pridanú hodnotu a konkrétny 
prejav vôle poskytovať vzájomnú pomoc 
na úrovni Únie, ktorá je niekedy 
nedostatočná;

A. keďže Fond solidarity Európskej 
únie (FSEÚ) zriadený nariadením Rady 
(ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytovať 
finančnú pomoc zvrchovaným členským 
štátom a pristupujúcim krajinám 
v situáciách veľkých katastrof predstavuje 
skutočnú európsku pridanú hodnotu 
a konkrétny prejav vôle poskytovať 
vzájomnú pomoc na úrovni Únie, ktorá je 
niekedy nedostatočná;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7
Rosanna Conte

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Fond solidarity Európskej 
únie (FSEÚ) zriadený nariadením Rady 
(ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytovať 
finančnú pomoc členským štátom 
a pristupujúcim krajinám v situáciách 
veľkých katastrof predstavuje skutočnú 
európsku pridanú hodnotu a konkrétny 
prejav vôle poskytovať vzájomnú pomoc 
na úrovni Únie, ktorá je niekedy 
nedostatočná;

A. keďže Fond solidarity Európskej 
únie (FSEÚ) zriadený nariadením Rady 
(ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytovať 
finančnú pomoc členským štátom 
a pristupujúcim krajinám v situáciách 
veľkých katastrof predstavuje skutočnú 
európsku pridanú hodnotu a konkrétny 
prejav vôle poskytovať vzájomnú pomoc 
na úrovni Únie, ktorá často chýba;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 8
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kostas Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže podľa článku 2 nariadenia 
(ES) č. 2012/2002 o zriadení Fondu 
solidarity Európskej únie v znení zmien 
finančná pomoc na núdzové operácie a 
operácie obnovy nezahŕňa náhradu pre 
jednotlivcov; keďže podľa článku 3 ods. 2 
sú na použitie fondu potrebné straty 
presahujúce 0,6 % hrubého národného 
dôchodku na vnútroštátnej úrovni 
(„veľká prírodná katastrofa“) alebo 1,5 % 
hrubého domáceho produktu na 
regionálnej úrovni („regionálna prírodná 
katastrofa“);

Or. el

Pozmeňujúci návrh 9
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kostas Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže sa tým vylučuje okamžitá a 
úplná náhrada pre domácnosti 
pracujúcich, malé a stredné 
poľnohospodárske podniky a malé 
podniky postihnuté živelnými pohromami, 
ktoré už znášali bremeno úsporných 
opatrení, ktoré im uložila EÚ a vlády 
členských štátov s cieľom zabezpečiť 
ziskovosť veľkých konglomerátov;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 10
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Josianne 
Cutajar

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže vo svojom uznesení zo 17. 
apríla 2020 o koordinovaných opatreniach 
EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej 
dôsledkom Parlament pripomenul, že 
solidarita medzi členskými štátmi nie je 
možnosťou, ale záväzkom vyplývajúcim 
najmä z článkov 2 a 21 Zmluvy 
o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a že je 
neoddeliteľnou súčasťou našich 
európskych hodnôt stanovených v článku 3 
Zmluvy o EÚ;

B. keďže vo svojom uznesení zo 17. 
apríla 2020 o koordinovaných opatreniach 
EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej 
dôsledkom Európsky parlament 
pripomenul, že solidarita medzi členskými 
štátmi nie je možnosťou, ale záväzkom 
vyplývajúcim najmä z článkov 2 a 21 
Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) 
a že je pilierom našich európskych hodnôt 
stanovených v článku 3 Zmluvy o EÚ; 
keďže v tom istom uznesení Európsky 
parlament naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
posilnila všetky zložky krízového riadenia 
a reakcie na katastrofy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
André Rougé

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže vo svojom uznesení zo 17. 
apríla 2020 o koordinovaných opatreniach 
EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej 
dôsledkom Parlament pripomenul, že 
solidarita medzi členskými štátmi nie je 
možnosťou, ale záväzkom vyplývajúcim 
najmä z článkov 2 a 21 Zmluvy 
o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a že je 
neoddeliteľnou súčasťou našich 
európskych hodnôt stanovených v článku 3 
Zmluvy o EÚ;

B. keďže vo svojom uznesení zo 17. 
apríla 2020 o koordinovaných opatreniach 
EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej 
dôsledkom Parlament pripomenul, že 
solidarita medzi zvrchovanými členskými 
štátmi nie je možnosťou, ale záväzkom 
vyplývajúcim najmä z článkov 2 a 21 
Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) 
a že je neoddeliteľnou súčasťou našich 
európskych hodnôt stanovených v článku 3 
Zmluvy o EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže vo svojom uznesení zo 17. 
apríla 2020 o koordinovaných opatreniach 
EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej 
dôsledkom Parlament pripomenul, že 
solidarita medzi členskými štátmi nie je 
možnosťou, ale záväzkom vyplývajúcim 
najmä z článkov 2 a 21 Zmluvy 
o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a že je 
neoddeliteľnou súčasťou našich 
európskych hodnôt stanovených v článku 3 
Zmluvy o EÚ;

B. keďže vo svojom uznesení zo 17. 
apríla 2020 o koordinovaných opatreniach 
EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej 
dôsledkom Parlament pripomenul, že 
solidarita medzi členskými štátmi je 
záväzkom vyplývajúcim najmä z článkov 2 
a 21 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva 
o EÚ) a že je neoddeliteľnou súčasťou 
našich európskych hodnôt stanovených 
v článku 3 Zmluvy o EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Mathilde Androuët

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže so záujmom berie na 
vedomie, že z nedávneho prieskumu 
verejnej mienky vyplýva, že viac ako dve 
tretiny Európanov si myslia, že Európska 
únia by mala mať viac zdrojov na riešenie 
kríz, ako je napríklad pandémia COVID-
19;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 14
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Josianne 
Cutajar

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže so záujmom berie na 
vedomie, že z nedávneho prieskumu 
verejnej mienky vyplýva, že viac ako dve 
tretiny Európanov si myslia, že Európska 
únia by mala mať viac zdrojov na riešenie 
kríz, ako je napríklad pandémia COVID-
19;

C. keďže so záujmom berie na 
vedomie, že z nedávneho prieskumu 
verejnej mienky vyplýva, že dve tretiny 
európskych občanov si myslia, že 
Európska únia by mala mať viac 
právomocí na riešenie kríz, ako je 
napríklad kríza v súvislosti s pandémiou 
COVID-19, a viac ako polovica sa 
domnieva, že EÚ by mala mať viac 
finančných prostriedkov na riešenie 
týchto kríz1a;

_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/p
ress-room/20201113IPR91602/eu-survey-
confirms-citizens-call-for-eu-to-have-
more-powers-to-tackle-pandemic.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Rosanna Conte
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže so záujmom berie na 
vedomie, že z nedávneho prieskumu 
verejnej mienky vyplýva, že viac ako dve 
tretiny Európanov si myslia, že Európska 
únia by mala mať viac zdrojov na riešenie 
kríz, ako je napríklad pandémia COVID-
19;

C. keďže so záujmom berie na 
vedomie, že z nedávneho prieskumu 
verejnej mienky vyplýva, že viac ako dve 
tretiny Európanov si myslia, že Európska 
únia by mala vyčleniť primerané zdroje na 
riešenie kríz, ako je napríklad pandémia 
COVID-19;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 16
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže so záujmom berie na 
vedomie, že z nedávneho prieskumu 
verejnej mienky vyplýva, že viac ako dve 
tretiny Európanov si myslia, že Európska 
únia by mala mať viac zdrojov na riešenie 
kríz, ako je napríklad pandémia COVID-
19;

C. keďže so záujmom berie na 
vedomie, že z nedávneho prieskumu 
verejnej mienky vyplýva, že viac ako dve 
tretiny Európanov si myslia, že Európska 
únia by mala mať viac zdrojov na riešenie 
neočakávaných kríz, ako je napríklad 
pandémia COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže doteraz sa pomoc z fondu 
poskytla pri približne stovke živelných 
pohrôm v 24 krajinách, v celkovej výške 

D. keďže doteraz sa pomoc z fondu 
poskytla pri približne stovke živelných 
pohrôm v 23 členských štátoch a 1 
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asi 6,6 miliárd EUR; pristupujúcej krajine, na intervencie 
v celkovej výške asi 6,6 miliardy EUR1a;

_________________
1a 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s
/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-
2002-2019/qpif-qzyn.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Rosa D'Amato, François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže v rokoch 2017 – 2018 
celkové povodňové katastrofy tvorili 
približne dve tretiny všetkých žiadostí 
v rámci FSEÚ, ale obdobie ohlasovania 
bolo poznačené aj významnými búrkami, 
lesnými požiarmi a zemetraseniami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže berie na vedomie užitočnosť 
FSEÚ zdôraznenú v hodnotení Komisie, 
najmä pokiaľ ide o zmiernenie zaťaženia 
miestnych orgánov, ktoré čelia značným 
škodám v dôsledku živelných pohrôm;

E. keďže berie na vedomie užitočnosť 
FSEÚ zdôraznenú v hodnotení Komisie, 
najmä pokiaľ ide o zmiernenie zaťaženia 
všetkých vnútroštátnych, regionálnych a 
miestnych orgánov s cieľom podporiť 
úsilie o obnovu po živelných pohromách;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže berie na vedomie užitočnosť 
FSEÚ zdôraznenú v hodnotení Komisie, 
najmä pokiaľ ide o zmiernenie zaťaženia 
miestnych orgánov, ktoré čelia značným 
škodám v dôsledku živelných pohrôm;

E. keďže berie na vedomie užitočnosť 
FSEÚ zdôraznenú v hodnotení Komisie, 
najmä pokiaľ ide o zmiernenie zaťaženia 
miestnych orgánov, ktoré čelia značným 
škodám v dôsledku živelných pohrôm 
alebo ohrození zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Rosanna Conte

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže berie na vedomie užitočnosť 
FSEÚ zdôraznenú v hodnotení Komisie, 
najmä pokiaľ ide o zmiernenie zaťaženia 
miestnych orgánov, ktoré čelia značným 
škodám v dôsledku živelných pohrôm;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. it

Pozmeňujúci návrh 22
Rosanna Conte

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže v tejto súvislosti však 
zdôrazňuje, že rýchlosť uvoľnenia 

F. keďže v tejto súvislosti však 
zdôrazňuje, že rýchlosť uvoľnenia 
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finančnej pomoci závisí aj od schopnosti 
potenciálnych príjemcov poskytnúť čo 
najskôr úplné odhady celkovej výšky škôd 
spôsobených katastrofou, ako aj od kvality 
štruktúr inštitucionálnej koordinácie 
zriadených v dotknutých štátoch;

finančnej pomoci závisí aj od schopnosti 
potenciálnych príjemcov poskytnúť čo 
najskôr úplné odhady celkovej výšky škôd 
spôsobených katastrofou, napriek zložitosti 
takýchto operácií v núdzových situáciách, 
ako aj od kvality štruktúr inštitucionálnej 
koordinácie zriadených v dotknutých 
štátoch;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 23
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže pripomína, že regulačný 
rámec fondu bol v roku 2014 zrevidovaný 
pozmeňujúcim nariadením (EÚ) č. 
661/2014, najmä s cieľom zjednodušiť 
postupy, skrátiť lehotu na odpoveď po 
predložení žiadostí, objasniť kritériá pre 
oprávnenosť žiadostí o pomoc v prípade 
regionálnych katastrof, predĺžiť obdobie 
vykonávania a zaviesť zálohové platby, 
ako to Parlament požadoval pri rôznych 
príležitostiach, pričom sa však domnieva, 
že je potrebný ďalší pokrok;

G. keďže pripomína, že regulačný 
rámec fondu bol v roku 2014 zrevidovaný 
pozmeňujúcim nariadením (EÚ) č. 
661/2014, najmä s cieľom zjednodušiť 
postupy, skrátiť lehotu na odpoveď po 
predložení žiadostí, objasniť kritériá pre 
oprávnenosť žiadostí o pomoc v prípade 
regionálnych katastrof, predĺžiť obdobie 
vykonávania a zaviesť zálohové platby, 
ako to Parlament požadoval pri rôznych 
príležitostiach, pričom sa dosiahol ďalší 
pokrok prostredníctvom zmeny nariadenia 
z marca 2020, najmä pokiaľ ide o 
zvýšenie zálohových platieb a 
zjednodušenie mobilizácie FSEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
André Rougé

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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G. keďže pripomína, že regulačný 
rámec fondu bol v roku 2014 zrevidovaný 
pozmeňujúcim nariadením (EÚ) č. 
661/2014, najmä s cieľom zjednodušiť 
postupy, skrátiť lehotu na odpoveď po 
predložení žiadostí, objasniť kritériá pre 
oprávnenosť žiadostí o pomoc v prípade 
regionálnych katastrof, predĺžiť obdobie 
vykonávania a zaviesť zálohové platby, 
ako to Parlament požadoval pri rôznych 
príležitostiach, pričom sa však domnieva, 
že je potrebný ďalší pokrok;

G. keďže pripomína, že regulačný 
rámec fondu bol v roku 2014 zrevidovaný 
pozmeňujúcim nariadením (EÚ) č. 
661/2014, najmä s cieľom zjednodušiť 
postupy, skrátiť lehotu na odpoveď po 
predložení žiadostí, objasniť kritériá pre 
oprávnenosť žiadostí o pomoc v prípade 
katastrof postihujúcich celú krajinu, 
regionálnych alebo miestnych katastrof, 
predĺžiť obdobie vykonávania a zaviesť 
zálohové platby, ako to Parlament 
požadoval pri rôznych príležitostiach, 
pričom sa však domnieva, že je 
nevyhnutne potrebný ďalší pokrok;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže miera schvaľovania žiadostí 
o pomoc pri veľkých katastrofách je 
100 %, zatiaľ čo miera schvaľovania 
žiadostí v prípade regionálnych katastrof sa 
po revízii nariadenia o FSEÚ v roku 2014 
zvýšila z 32 % na 85 %;

H. keďže miera schvaľovania žiadostí 
o pomoc pri veľkých katastrofách je 
100 %, zatiaľ čo miera schvaľovania 
žiadostí v prípade regionálnych katastrof, 
najčastejšej kategórie, sa po revízii 
nariadenia o FSEÚ v roku 2014 zvýšila 
z 32 % na 85 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže však vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že hoci reforma nariadenia 

I. keďže hoci reforma nariadenia v 
roku 2014 prispela k predĺženiu z 10 na 12 
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v roku 2014 pomohla skrátiť čas medzi 
podaním žiadosti o pomoc a jej vyplatením 
o 12 %, lehota nevyhnutná na úplné 
využitie grantu v prípade naliehavej 
potreby pomoci zostáva príliš dlhá;

týždňov s cieľom umožniť prípravu a 
podávanie žiadostí o pomoc, podstatná 
časť prípadov si stále vyžaduje 
aktualizácie, čo vedie k nadmernému 
oneskoreniu v konečnom prístupe ku 
grantom; preto vyzýva Komisiu, aby 
poskytla zjednodušené usmernenia k 
požiadavkám na podávanie žiadostí a tým 
znížila administratívnu záťaž;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže však vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že hoci reforma nariadenia 
v roku 2014 pomohla skrátiť čas medzi 
podaním žiadosti o pomoc a jej vyplatením 
o 12 %, lehota nevyhnutná na úplné 
využitie grantu v prípade naliehavej 
potreby pomoci zostáva príliš dlhá;

I. keďže hoci reforma nariadenia 
v roku 2014 pomohla skrátiť čas medzi 
podaním žiadosti o pomoc a jej vyplatením 
o 12 %, lehota nevyhnutná na úplné 
využitie grantu zostáva dlhá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kostas Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže berie na vedomie, že 
Komisia uznala, že FSEÚ nie je 
nástrojom rýchlej reakcie a že dokončenie 
jeho vykonávania a príslušného 
rozpočtového postupu môže trvať 
niekoľko mesiacov;
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Or. el

Pozmeňujúci návrh 29
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. zdôrazňuje, že obdobie potrebné na 
zavedenie plného grantu by sa mohlo 
ďalej skrátiť, keďže sa naliehavo očakáva 
solidarita EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže vyjadruje tiež poľutovanie 
nad tým, že pomoc z fondu sa nevzťahuje 
na dodatočné náklady vyplývajúce 
z obnovy infraštruktúry efektívne 
využívajúcej energiu a zdroje, odolnejšej 
proti katastrofám a poskytujúcej väčšiu 
odolnosť voči zmene klímy, ako sa 
odporúča v Európskej zelenej dohode;

J. keďže vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že pomoc z fondu sa vzťahuje len na 
obnovu pôvodného stavu infraštruktúry a 
zariadení v oblasti energetiky, vody a 
odpadových vôd, telekomunikácií, 
dopravy, zdravotníctva a vzdelávania, 
pričom nezohľadňuje dodatočné náklady 
vyplývajúce z budovania infraštruktúr 
odolnejších proti katastrofám 
a poskytujúcich väčšiu odolnosť voči 
zmene klímy, ako sa odporúča v Európskej 
zelenej dohode, ktoré majú financovať 
prijímajúce štáty z vlastných zdrojov a 
z iných fondov Únie, ako sú EFRR a 
Kohézny fond;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 31
Mathilde Androuët

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže vyjadruje tiež poľutovanie 
nad tým, že pomoc z fondu sa nevzťahuje 
na dodatočné náklady vyplývajúce 
z obnovy infraštruktúry efektívne 
využívajúcej energiu a zdroje, odolnejšej 
proti katastrofám a poskytujúcej väčšiu 
odolnosť voči zmene klímy, ako sa 
odporúča v Európskej zelenej dohode;

J. keďže vyjadruje tiež poľutovanie 
nad tým, že pomoc z fondu sa nevzťahuje 
na dodatočné náklady vyplývajúce 
z obnovy infraštruktúry efektívne 
využívajúcej energiu a zdroje, odolnejšej 
proti katastrofám;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže vyjadruje tiež poľutovanie 
nad tým, že pomoc z fondu sa nevzťahuje 
na dodatočné náklady vyplývajúce 
z obnovy infraštruktúry efektívne 
využívajúcej energiu a zdroje, odolnejšej 
proti katastrofám a poskytujúcej väčšiu 
odolnosť voči zmene klímy, ako sa 
odporúča v Európskej zelenej dohode;

J. keďže pomoc z fondu sa 
nevzťahuje na dodatočné náklady 
vyplývajúce z obnovy infraštruktúry 
efektívne využívajúcej energiu a zdroje, 
odolnejšej proti katastrofám a poskytujúcej 
väčšiu odolnosť voči zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže so záujmom berie na 
vedomie, že ako dokazuje kríza COVID-
19, medzi nástrojmi politiky súdržnosti 
a FSEÚ existuje veľká miera 
komplementárnosti, pričom fond 
zabezpečuje krátkodobé a strednodobé 
intervencie pri živelných pohromách, zatiaľ 
čo cieľom politiky súdržnosti je 
dlhodobejšie plánovanie civilnej ochrany 
a infraštruktúry na účely prevencie 
a riadenia rizík;

K. keďže so záujmom berie na 
vedomie, že ako dokazuje kríza COVID-
19, medzi nástrojmi politiky súdržnosti 
a FSEÚ existuje priestor na vyššiu úroveň 
súčinnosti; uznáva, že FSEÚ bol 
vytvorený, aby zabezpečil krátkodobé 
a strednodobé intervencie pri živelných 
pohromách, zatiaľ čo cieľom politiky 
súdržnosti (EFRR a Kohézny fond) je 
dlhodobejšie plánovanie so zreteľom na 
plánovanie a investície do civilnej ochrany 
a infraštruktúry na účely prevencie 
a riadenia rizík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Daniel Buda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže so záujmom berie na 
vedomie, že ako dokazuje kríza COVID-
19, medzi nástrojmi politiky súdržnosti 
a FSEÚ existuje veľká miera 
komplementárnosti, pričom fond 
zabezpečuje krátkodobé a strednodobé 
intervencie pri živelných pohromách, zatiaľ 
čo cieľom politiky súdržnosti je 
dlhodobejšie plánovanie civilnej ochrany 
a infraštruktúry na účely prevencie 
a riadenia rizík;

K. keďže so záujmom berie na 
vedomie, že ako dokazuje kríza COVID-
19, medzi nástrojmi politiky súdržnosti 
a FSEÚ existuje veľká miera 
komplementárnosti, pričom fond 
zabezpečuje krátkodobé a strednodobé 
intervencie pri živelných pohromách, zatiaľ 
čo cieľom politiky súdržnosti je 
dlhodobejšie plánovanie civilnej ochrany 
a infraštruktúry na účely prevencie 
a riadenia rizík; keďže súčasná zdravotná 
kríza má veľmi významný ľudský rozmer 
a Únia a členské štáty by preto mali konať 
v duchu solidarity;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 35
Simone Schmiedtbauer
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže so záujmom berie na 
vedomie, že ako dokazuje kríza COVID-
19, medzi nástrojmi politiky súdržnosti 
a FSEÚ existuje veľká miera 
komplementárnosti, pričom fond 
zabezpečuje krátkodobé a strednodobé 
intervencie pri živelných pohromách, zatiaľ 
čo cieľom politiky súdržnosti je 
dlhodobejšie plánovanie civilnej ochrany 
a infraštruktúry na účely prevencie 
a riadenia rizík;

K. keďže so záujmom berie na 
vedomie, že ako dokazuje kríza COVID-
19, medzi nástrojmi politiky súdržnosti 
a FSEÚ existuje veľká miera 
komplementárnosti, pričom fond 
zabezpečuje krátkodobé a strednodobé 
intervencie pri živelných pohromách, zatiaľ 
čo cieľom politiky súdržnosti je 
dlhodobejšie plánovanie civilnej ochrany 
a infraštruktúry na účely prevencie 
a riadenia rizík, ako aj opatrenia na 
posilnenie odolnosti, prispievajúce 
k cieľom Európskej zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže víta návrh Komisie na 
rozšírenie rozsahu pôsobnosti FSEÚ na 
ohrozenie zdravia, aby sa tento finančný 
nástroj mohol použiť na poskytovanie 
pomoci obyvateľom postihnutým 
pandémiou;

L. keďže víta návrh Komisie a 
následné nadobudnutie účinnosti 
nariadenia (EÚ) 2020/461 na rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti FSEÚ tak, aby zahŕňal 
veľké ohrozenia verejného zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Rosanna Conte

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže víta návrh Komisie na 
rozšírenie rozsahu pôsobnosti FSEÚ na 
ohrozenie zdravia, aby sa tento finančný 
nástroj mohol použiť na poskytovanie 
pomoci obyvateľom postihnutým 
pandémiou;

L. keďže víta návrh Komisie na 
rozšírenie rozsahu pôsobnosti FSEÚ na 
ohrozenie zdravia, aby sa tento finančný 
nástroj mohol použiť na poskytovanie 
pomoci obyvateľom postihnutým 
pandémiou, za predpokladu, že takýmto 
rozšírením sa neodvedú prostriedky 
z fondov určených na núdzové situácie 
v dôsledku živelných pohrôm a kalamít;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 38
Mathilde Androuët

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže upriamuje pozornosť na 
skutočnosť, že v dôsledku zmeny klímy sa 
núdzové situácie pravdepodobne 
zintenzívnia a znásobia, a zdôrazňuje 
preto užitočnosť rozpočtového 
mechanizmu s dynamickým prideľovaním 
zavedeného v roku 2014, čo predovšetkým 
umožnilo fondu poskytnúť rekordnú 
podporu vo výške 1,2 miliardy EUR počas 
zemetrasení v Taliansku v rokoch 
2016/2017;

M. zdôrazňuje preto užitočnosť 
rozpočtového mechanizmu s dynamickým 
prideľovaním zavedeného v roku 2014, čo 
predovšetkým umožnilo fondu poskytnúť 
rekordnú podporu vo výške 1,2 miliardy 
EUR počas zemetrasení v Taliansku 
v rokoch 2016/2017;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže upriamuje pozornosť na M. keďže upriamuje pozornosť na 
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skutočnosť, že v dôsledku zmeny klímy sa 
núdzové situácie pravdepodobne 
zintenzívnia a znásobia, a zdôrazňuje preto 
užitočnosť rozpočtového mechanizmu 
s dynamickým prideľovaním zavedeného v 
roku 2014, čo predovšetkým umožnilo 
fondu poskytnúť rekordnú podporu 
vo výške 1,2 miliardy EUR počas 
zemetrasení v Taliansku v 
rokoch 2016/2017;

skutočnosť, že v dôsledku zmeny klímy sa 
živelné pohromy pravdepodobne 
zintenzívnia a znásobia, a zdôrazňuje preto 
užitočnosť rozpočtového mechanizmu 
s dynamickým prideľovaním zavedeného v 
roku 2014, čo predovšetkým umožnilo 
fondu poskytnúť rekordný príspevok 
FSEÚ vo výške 1,2 miliardy EUR počas 
zemetrasení v Taliansku v 
rokoch 2016/2017;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Rosa D'Amato, François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ma. keďže podľa článku 7 nariadenia 
o FSEÚ by operácie financované z fondu 
mali byť v súlade s ustanoveniami zmluvy 
a nástrojmi prijatými na jej základe, s 
politikami a opatreniami Únie, najmä 
v oblasti ochrany životného prostredia, 
prevencie a riadenia rizík živelných 
pohrôm, adaptácie na zmenu klímy, 
prípadne vrátane ekosystémových 
prístupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že obyvateľstvo Únie nemá 
dostatočné vedomosti o existencii Fondu 

vypúšťa sa
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solidarity, najmä z toho dôvodu, že z 
fondu sa poskytuje pomoc najmä po 
ukončení prác na obnove formou náhrad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že obyvateľstvo Únie nemá 
dostatočné vedomosti o existencii Fondu 
solidarity, najmä z toho dôvodu, že z fondu 
sa poskytuje pomoc najmä po ukončení 
prác na obnove formou náhrad;

O. keďže by sa malo vyvinúť viac 
úsilia na zvýšenie viditeľnosti pomoci 
FSEÚ na mieste, ktorá nie je pre občanov 
veľmi zjavná, najmä z toho dôvodu, že 
z fondu sa poskytuje pomoc najmä po 
ukončení prác na obnove formou náhrad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
André Rougé

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že obyvateľstvo Únie nemá 
dostatočné vedomosti o existencii Fondu 
solidarity, najmä z toho dôvodu, že z fondu 
sa poskytuje pomoc najmä po ukončení 
prác na obnove formou náhrad;

O. keďže vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že obyvateľstvo 
zvrchovaných členských štátov Únie nemá 
dostatočné vedomosti o existencii Fondu 
solidarity Európskej únie, najmä z toho 
dôvodu, že z fondu sa poskytuje pomoc 
najmä po ukončení prác na obnove formou 
náhrad;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 44
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Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Josianne 
Cutajar

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Oa. keďže, ako sa okrem iného uznáva 
v článku 349 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, zložitá situácia v oblasti 
klímy je jedným z pretrvávajúcich 
faktorov, ktoré vážne bránia rozvoju 
najvzdialenejších regiónov; preto by sa 
mali prijať osobitné opatrenia, ktorými sa 
ustanovia podmienky uplatňovania zmlúv 
vrátane spoločných politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
André Rougé

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže osobitná pozornosť sa musí 
venovať najvzdialenejším regiónom, 
ostrovom, ktoré sú obzvlášť zraniteľné 
pokiaľ ide o katastrofy, ako aj horským 
regiónom, riedko osídleným regiónom 
a všetkým oblastiam, ktorým obzvlášť 
hrozí riziko živelných pohrôm;

P. keďže osobitná pozornosť sa musí 
venovať najvzdialenejším regiónom, 
ostrovom, ktoré sú obzvlášť zraniteľné 
pokiaľ ide o katastrofy, ako aj horským 
regiónom, riedko osídleným regiónom 
a všetkým oblastiam, ktorým obzvlášť 
hrozí riziko živelných pohrôm, pričom sa 
zohľadní, že tieto rôzne územia majú 
často nižšiu mieru poistného krytia škôd 
ako ostatné časti Únie; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 46
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže osobitná pozornosť sa musí 
venovať najvzdialenejším regiónom, 
ostrovom, ktoré sú obzvlášť zraniteľné 
pokiaľ ide o katastrofy, ako aj horským 
regiónom, riedko osídleným regiónom 
a všetkým oblastiam, ktorým obzvlášť 
hrozí riziko živelných pohrôm;

P. keďže osobitná pozornosť sa musí 
venovať najvzdialenejším regiónom, 
ostrovom, horským regiónom, riedko 
osídleným regiónom a všetkým oblastiam, 
ktorým obzvlášť hrozí riziko živelných 
pohrôm;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pa. keďže vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že nariadenie o FSEÚ v súčasnosti 
neumožňuje podávať žiadosti o pomoc 
na cezhraničnom základe, hoci určité 
oblasti, ktoré sú obzvlášť zraniteľné voči 
živelným pohromám, ako napríklad 
horské oblasti, sú často cezhraničné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že extrémne poveternostné javy 
a živelné pohromy sa budú so zmenou 
klímy iba znásobovať a zintenzívňovať;

1. domnieva sa, že investície do 
prevencie a zmierňovania zmeny klímy 
v súlade s Európskou zelenou dohodou 
majú mimoriadny význam, pretože 
povodne, zemetrasenia, lesné požiare, 
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suchá a iné živelné pohromy sa môžu 
vymknúť kontrole;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Mathilde Androuët

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že extrémne poveternostné javy 
a živelné pohromy sa budú so zmenou 
klímy iba znásobovať a zintenzívňovať;

1. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
živelné pohromy sa môžu znásobovať 
a zintenzívňovať;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že extrémne poveternostné javy 
a živelné pohromy sa budú so zmenou 
klímy iba znásobovať a zintenzívňovať;

1. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
extrémne poveternostné javy a živelné 
pohromy sa budú so zmenou klímy iba 
znásobovať a zintenzívňovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Daniel Buda

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že extrémne poveternostné javy 
a živelné pohromy sa budú so zmenou 
klímy iba znásobovať a zintenzívňovať;

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že extrémne poveternostné javy 
a živelné pohromy sa budú so zmenou 
klímy iba znásobovať a zintenzívňovať; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa členské 
štáty naďalej usilovali investovať do 
opatrení na zmiernenie dôsledkov zmeny 
klímy, pričom treba mať na pamäti, že 
mnohé živelné pohromy sú priamym 
dôsledkom ľudskej činnosti;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 52
Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že všetci občania 
v prípade katastrof očakávajú európsku 
solidaritu;

2. domnieva sa, že všetci občania 
v prípade katastrof alebo vážneho 
ohrozenia zdravia očakávajú európsku 
solidaritu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Josianne 
Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. FSEÚ je jedným z 
najkonkrétnejších prejavov solidarity EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 54
André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. so znepokojením zdôrazňuje, že 
v posledných rokoch boli Európania 
vystavení mnohým núdzovým situáciám, 
ktoré zničili ľudské životy, majetok, 
životné prostredie a kultúrne dedičstvo;

3. so znepokojením zdôrazňuje, že 
v posledných rokoch boli Európania 
vystavení mnohým núdzovým situáciám, 
ktoré zničili ľudské životy, majetok, 
poškodili hospodárske a spoločenské 
aktivity, životné prostredie a kultúrne 
dedičstvo;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 55
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. so znepokojením zdôrazňuje, že 
v posledných rokoch boli Európania 
vystavení mnohým núdzovým situáciám, 
ktoré zničili ľudské životy, majetok, 
životné prostredie a kultúrne dedičstvo;

3. so znepokojením zdôrazňuje, že 
v posledných rokoch boli Európania 
vystavení mnohým katastrofám, ktoré 
zničili ľudské životy, majetok, životné 
prostredie a kultúrne dedičstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Mathilde Androuët

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. so znepokojením zdôrazňuje, že 
v posledných rokoch boli Európania 
vystavení mnohým núdzovým situáciám, 

3. zdôrazňuje, že v posledných rokoch 
boli Európania vystavení mnohým 
núdzovým situáciám, ktoré zničili ľudské 
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ktoré zničili ľudské životy, majetok, 
životné prostredie a kultúrne dedičstvo;

životy, majetok, životné prostredie 
a kultúrne dedičstvo;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 57
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upriamuje pozornosť na javy ako 
pandémia COVID-19, ktorá prudko 
zasahuje celú Európu, lesné požiare, ktoré 
sa vyskytli na celom kontinente, a to aj na 
neobvyklých miestach, ako je Arktída, a 
série silných zemetrasení, ktoré otriasli 
Európou, spôsobili stovky úmrtí a škody v 
hodnote takmer 22 miliárd EUR, najmä v 
Taliansku v rokoch 2016 – 2017 alebo v 
Chorvátsku v marci 2020; pripomína tiež, 
že búrky, extrémne dažde a záplavy 
spôsobili značné škody v mnohých 
mestách a údoliach a že čoraz silnejšie 
hurikány spustošili najvzdialenejšie 
regióny, napríklad hurikán Irma v roku 
2017 na Svätom Martine a hurikán 
Lorenzo v roku 2019 na Azorských 
ostrovoch, ktoré boli obzvlášť ničivé;

4. upriamuje pozornosť na 
skutočnosť, že riziká prírodných, 
ekologických a zdravotných katastrof sa 
teraz stali systémovými: pandémia 
COVID-19, ktorá prudko zasahuje životy 
všetkých Európanov a celé hospodárstvo, 
lesné požiare, ktoré sa vyskytli na celom 
kontinente, a to aj na neobvyklých 
miestach, ako je Arktída, a série silných 
zemetrasení, ktoré otriasli Európou, 
spôsobili stovky úmrtí a škody v hodnote 
takmer 22 miliárd EUR, najmä v Taliansku 
v rokoch 2016 – 2017, ako aj v Chorvátsku 
v marci 2020 a decembri 2020; pripomína 
tiež, že búrky, extrémne dažde a záplavy 
spôsobili značné škody v mnohých 
mestách a údoliach a že čoraz silnejšie 
hurikány spustošili najvzdialenejšie 
regióny, napríklad hurikán Irma v roku 
2017 na Svätom Martine a hurikán 
Lorenzo v roku 2019 na Azorských 
ostrovoch, ktoré boli obzvlášť ničivé; v 
tejto súvislosti pripomína, že zraniteľné 
územia, ako sú ostrovy, sú často najviac 
postihnuté dôsledkami zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upriamuje pozornosť na javy ako 
pandémia COVID-19, ktorá prudko 
zasahuje celú Európu, lesné požiare, ktoré 
sa vyskytli na celom kontinente, a to aj na 
neobvyklých miestach, ako je Arktída, a 
série silných zemetrasení, ktoré otriasli 
Európou, spôsobili stovky úmrtí a škody v 
hodnote takmer 22 miliárd EUR, najmä v 
Taliansku v rokoch 2016 – 2017 alebo v 
Chorvátsku v marci 2020; pripomína tiež, 
že búrky, extrémne dažde a záplavy 
spôsobili značné škody v mnohých 
mestách a údoliach a že čoraz silnejšie 
hurikány spustošili najvzdialenejšie 
regióny, napríklad hurikán Irma v roku 
2017 na Svätom Martine a hurikán 
Lorenzo v roku 2019 na Azorských 
ostrovoch, ktoré boli obzvlášť ničivé

4. upriamuje pozornosť na javy ako 
pandémia COVID-19, ktorá prudko 
zasahuje celú Európu, lesné požiare, ktoré 
sa vyskytli na celom kontinente, a to aj na 
neobvyklých miestach, ako je Arktída, a 
série silných zemetrasení, ktoré otriasli 
Európou, spôsobili stovky úmrtí a škody v 
hodnote takmer 22 miliárd EUR, najmä v 
Taliansku v rokoch 2016 – 2017 alebo v 
Chorvátsku v marci 2020; pripomína tiež, 
že búrky, extrémne dažde a záplavy 
spôsobili značné škody v mnohých 
mestách a údoliach a že čoraz silnejšie 
hurikány spustošili najvzdialenejšie 
regióny, napríklad hurikán Irma v roku 
2017 na Svätom Martine a hurikán 
Lorenzo v roku 2019 na Azorských 
ostrovoch, ktoré boli obzvlášť ničivé; 
pripomína tiež, že je potrebné 
nepodceňovať problém infekčných 
chorôb rastlín, ako je napríklad xylella 
fastidiosa, ktoré spôsobujú značné škody 
na životnom prostredí a regionálnych 
hospodárstvach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Rosanna Conte

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upriamuje pozornosť na javy ako 
pandémia COVID-19, ktorá prudko 
zasahuje celú Európu, lesné požiare, ktoré 
sa vyskytli na celom kontinente, a to aj na 
neobvyklých miestach, ako je Arktída, 
a série silných zemetrasení, ktoré otriasli 
Európou, spôsobili stovky úmrtí a škody 

4. upriamuje pozornosť na javy ako 
pandémia COVID-19, ktorá prudko 
zasahuje celú Európu, lesné požiare, ktoré 
sa vyskytli na celom kontinente, a to aj na 
neobvyklých miestach, ako je Arktída, 
a série silných zemetrasení, ktoré otriasli 
Európou, spôsobili stovky úmrtí a škody 
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v hodnote takmer 22 miliárd EUR, najmä 
v Taliansku v rokoch 2016 – 2017 alebo 
v Chorvátsku v marci 2020; pripomína tiež, 
že búrky, extrémne dažde a záplavy 
spôsobili značné škody v mnohých 
mestách a údoliach a že čoraz silnejšie 
hurikány spustošili najvzdialenejšie 
regióny, napríklad hurikán Irma v roku 
2017 na Svätom Martine a hurikán 
Lorenzo v roku 2019 na Azorských 
ostrovoch, ktoré boli obzvlášť ničivé;

v hodnote takmer 22 miliárd EUR, najmä 
v Taliansku v rokoch 2016 – 2017 alebo 
v Chorvátsku v marci a decembri 2020; 
pripomína tiež, že búrky, extrémne dažde 
a záplavy spôsobili značné škody 
v mnohých mestách a údoliach, ako 
napríklad búrka Vaia, ktorá zasiahla 
oblasť Dolomít a benátsku predalpskú 
oblasť v roku 2018, a že čoraz silnejšie 
hurikány spustošili najvzdialenejšie 
regióny, napríklad hurikán Irma v roku 
2017 na Svätom Martine a hurikán 
Lorenzo v roku 2019 na Azorských 
ostrovoch, ktoré boli obzvlášť ničivé;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 60
Rosa D'Amato, François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upriamuje pozornosť na javy ako 
pandémia COVID-19, ktorá prudko 
zasahuje celú Európu, lesné požiare, ktoré 
sa vyskytli na celom kontinente, a to aj na 
neobvyklých miestach, ako je Arktída, a 
série silných zemetrasení, ktoré otriasli 
Európou, spôsobili stovky úmrtí a škody v 
hodnote takmer 22 miliárd EUR, najmä v 
Taliansku v rokoch 2016 – 2017 alebo v 
Chorvátsku v marci 2020; pripomína tiež, 
že búrky, extrémne dažde a záplavy 
spôsobili značné škody v mnohých 
mestách a údoliach a že čoraz silnejšie 
hurikány spustošili najvzdialenejšie 
regióny, napríklad hurikán Irma v roku 
2017 na Svätom Martine a hurikán 
Lorenzo v roku 2019 na Azorských 
ostrovoch, ktoré boli obzvlášť ničivé;

4. upriamuje pozornosť na javy ako 
pandémia COVID-19, ktorá prudko 
zasahuje celú Európu, lesné požiare, ktoré 
sa vyskytli na celom kontinente, a to aj na 
neobvyklých miestach, ako je Arktída, a 
série silných zemetrasení, ktoré otriasli 
Európou, spôsobili stovky úmrtí a škody v 
hodnote takmer 22 miliárd EUR, najmä v 
Taliansku v rokoch 2016 – 2017 alebo v 
Chorvátsku v marci a decembri 2020; 
pripomína tiež, že búrky, extrémne dažde a 
záplavy spôsobili značné škody v mnohých 
mestách a údoliach a že čoraz silnejšie 
hurikány spustošili najvzdialenejšie 
regióny, napríklad hurikán Irma v roku 
2017 na Svätom Martine a hurikán 
Lorenzo v roku 2019 na Azorských 
ostrovoch, ktoré boli obzvlášť ničivé;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 61
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Josianne 
Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. upriamuje pozornosť na javy ako 
pandémia COVID-19, ktorá prudko 
zasahuje celú Európu, lesné požiare, ktoré 
sa vyskytli na celom kontinente, a to aj na 
neobvyklých miestach, ako je Arktída, a 
série silných zemetrasení, ktoré otriasli 
Európou, spôsobili stovky úmrtí a škody v 
hodnote takmer 22 miliárd EUR, najmä v 
Taliansku v rokoch 2016 – 2017 alebo v 
Chorvátsku v marci 2020; pripomína tiež, 
že búrky, extrémne dažde a záplavy 
spôsobili značné škody v mnohých 
mestách a údoliach a že čoraz silnejšie 
hurikány spustošili najvzdialenejšie 
regióny, napríklad hurikán Irma v roku 
2017 na Svätom Martine a hurikán 
Lorenzo v roku 2019 na Azorských 
ostrovoch, ktoré boli obzvlášť ničivé;

4. upriamuje pozornosť na pandémie 
ako COVID-19, ktorá prudko zasahuje celú 
Európu, lesné požiare, ktoré sa vyskytli na 
celom kontinente, a série silných 
zemetrasení, ktoré otriasli Európou, 
spôsobili stovky úmrtí a škody v hodnote 
takmer 22 miliárd EUR, najmä v Taliansku 
v rokoch 2016 – 2017 alebo v Chorvátsku 
v marci a decembri 2020; pripomína tiež, 
že búrky, extrémne dažde a záplavy 
spôsobili značné škody v mnohých 
mestách a údoliach a že čoraz silnejšie 
hurikány spustošili najvzdialenejšie 
regióny, napríklad hurikán Irma v roku 
2017 na Svätom Martine a hurikán 
Lorenzo v roku 2019 na Azorských 
ostrovoch, ktoré boli obzvlášť ničivé;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že je nevyhnutné 
smerovať pomoc a finančné prostriedky 
čoraz rýchlejšie do postihnutých regiónov 
a že prepojenie s mechanizmom Únie 
v oblasti civilnej ochrany a s časťou EFRR 
venovanou adaptácii na zmenu klímy sú 
nevyhnutné pre vybudovanie úplného 
systému;

5. pripomína, že je nevyhnutné 
smerovať pomoc a finančné prostriedky čo 
najrýchlejšie do postihnutých regiónov 
a že prepojenie s mechanizmom Únie 
v oblasti civilnej ochrany a s časťou EFRR 
venovanou adaptácii na zmenu klímy sú 
nevyhnutné pre vybudovanie úplného 
systému; vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
vo svojej práci na usmerneniach na 
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zjednodušené využívanie FSEÚ s cieľom 
uľahčiť opatrenia vnútroštátnych, 
regionálnych a miestnych orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Daniel Buda

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že je nevyhnutné 
smerovať pomoc a finančné prostriedky 
čoraz rýchlejšie do postihnutých regiónov 
a že prepojenie s mechanizmom Únie 
v oblasti civilnej ochrany a s časťou EFRR 
venovanou adaptácii na zmenu klímy sú 
nevyhnutné pre vybudovanie úplného 
systému;

5. pripomína, že je nevyhnutné 
smerovať pomoc a finančné prostriedky 
čoraz rýchlejšie do postihnutých regiónov 
a že prepojenie s mechanizmom Únie 
v oblasti civilnej ochrany a s časťou EFRR 
venovanou adaptácii na zmenu klímy sú 
nevyhnutné pre vybudovanie úplného 
systému; zdôrazňuje, že je dôležité 
poskytnúť okamžitú pomoc postihnutým 
regiónom, pričom administratívny postup 
a postup verejného obstarávania sa 
uskutočnia až následne;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 64
Mauri Pekkarinen, Laurence Farreng, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že je nevyhnutné 
smerovať pomoc a finančné prostriedky 
čoraz rýchlejšie do postihnutých regiónov 
a že prepojenie s mechanizmom Únie 
v oblasti civilnej ochrany a s časťou EFRR 
venovanou adaptácii na zmenu klímy sú 
nevyhnutné pre vybudovanie úplného 
systému;

5. pripomína, že je nevyhnutné 
smerovať pomoc a finančné prostriedky 
čoraz rýchlejšie do postihnutých regiónov 
a že prepojenie s mechanizmom Únie 
v oblasti civilnej ochrany a s časťou EFRR 
venovanou adaptácii na zmenu klímy sú 
nevyhnutné pre vybudovanie úplného 
systému; trvá na tom, že synergie s týmito 
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a inými relevantnými finančnými 
nástrojmi EÚ by sa mali využívať pružne 
a v plnom rozsahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že je nevyhnutné 
smerovať pomoc a finančné prostriedky 
čoraz rýchlejšie do postihnutých regiónov 
a že prepojenie s mechanizmom Únie 
v oblasti civilnej ochrany a s časťou EFRR 
venovanou adaptácii na zmenu klímy sú 
nevyhnutné pre vybudovanie úplného 
systému;

5. pripomína, že je nevyhnutné 
smerovať pomoc a finančné prostriedky čo 
najrýchlejšie do postihnutých regiónov 
a že prepojenie s mechanizmom Únie 
v oblasti civilnej ochrany a s časťou EFRR 
venovanou adaptácii na zmenu klímy, ako 
aj s programami územnej spolupráce sú 
nevyhnutné pre vybudovanie úplného 
systému reakcie a odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že je nevyhnutné 
smerovať pomoc a finančné prostriedky 
čoraz rýchlejšie do postihnutých regiónov 
a že prepojenie s mechanizmom Únie 
v oblasti civilnej ochrany a s časťou EFRR 
venovanou adaptácii na zmenu klímy sú 
nevyhnutné pre vybudovanie úplného 
systému;

5. pripomína, že je nevyhnutné 
smerovať pomoc a finančné prostriedky 
čoraz rýchlejšie a jednoduchšie do 
postihnutých regiónov a že prepojenie 
s mechanizmom Únie v oblasti civilnej 
ochrany a s časťou EFRR venovanou 
adaptácii na zmenu klímy sú nevyhnutné 
pre vybudovanie úplného systému;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 67
Rosa D'Amato, François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že je nevyhnutné 
smerovať pomoc a finančné prostriedky 
čoraz rýchlejšie do postihnutých regiónov 
a že prepojenie s mechanizmom Únie 
v oblasti civilnej ochrany a s časťou EFRR 
venovanou adaptácii na zmenu klímy sú 
nevyhnutné pre vybudovanie úplného 
systému;

5. pripomína, že je nevyhnutné 
smerovať pomoc a finančné prostriedky 
čoraz rýchlejšie do postihnutých regiónov 
a že synergie s mechanizmom Únie 
v oblasti civilnej ochrany a s časťou EFRR 
venovanou adaptácii na zmenu klímy sú 
nevyhnutné pre vybudovanie úplného 
systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Mauri Pekkarinen, Laurence Farreng, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že podľa Úradu OSN 
pre znižovanie rizika katastrof bolo za 
posledných dvadsať rokov (2000 – 2019) 
na celom svete zaznamenaných 7 348 
živelných pohrôm s nákladmi 
odhadovanými na takmer 3 000 miliardy 
dolárov oproti 3 656 katastrofám v rokoch 
1980 až 1999;

6. pripomína, že podľa Úradu OSN 
pre znižovanie rizika katastrof (UNDRR) 
bolo za posledných dvadsať rokov (2000 –
 2019) na celom svete 7 348 veľkých 
živelných pohrôm, ktoré si vyžiadali 
1,23 milióna životov, postihli 4,2 miliardy 
ľudí a viedli k celosvetovým 
hospodárskym stratám vo výške 2,97 
bilióna dolárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
André Rougé

Návrh uznesenia
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Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že podľa Úradu OSN 
pre znižovanie rizika katastrof bolo za 
posledných dvadsať rokov (2000 – 2019) 
na celom svete zaznamenaných 7 348 
živelných pohrôm s nákladmi 
odhadovanými na takmer 3 000 miliardy 
dolárov oproti 3 656 katastrofám v rokoch 
1980 až 1999;

6. pripomína, že podľa Úradu OSN 
pre znižovanie rizika katastrof bolo za 
posledných dvadsať rokov (2000 – 2019) 
na celom svete zaznamenaných 7 348 
živelných pohrôm s nákladmi 
odhadovanými na takmer 3 000 miliárd 
amerických dolárov oproti 3 656 
katastrofám v rokoch 1980 až 1999;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70
Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. pripomína, že podľa Európskej 
komisie samotné živelné pohromy 
spôsobili v EÚ v rokoch 1980 až 2017 
stratu viac ako 90 000 životov 
a hospodárske straty v hodnote viac ako 
500 miliárd EUR;

7. pripomína, že podľa Európskej 
environmentálnej agentúry (EEA) 
extrémne javy súvisiace s klímou spôsobili 
v rokoch 1980 až 2019 v členských štátoch 
EHP hospodárske straty v celkovej výške 
446 miliárd EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. upozorňuje na skutočnosť, že 
podľa správy OSN zverejnenej 
13. októbra 2020 si živelné pohromy do 
roku 2030 na celom svete vyžiadajú ročne 
asi 150 miliónov obetí a očakáva sa, že 

vypúšťa sa
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náklady súvisiace s katastrofami dosiahnu 
20 miliárd dolárov ročne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. upozorňuje na skutočnosť, že 
podľa správy OSN zverejnenej 
13. októbra 2020 si živelné pohromy do 
roku 2030 na celom svete vyžiadajú ročne 
asi 150 miliónov obetí a očakáva sa, že 
náklady súvisiace s katastrofami dosiahnu 
20 miliárd dolárov ročne;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. upozorňuje na skutočnosť, že podľa 
správy OSN zverejnenej 13. októbra 2020 
si živelné pohromy do roku 2030 na celom 
svete vyžiadajú ročne asi 150 miliónov 
obetí a očakáva sa, že náklady súvisiace 
s katastrofami dosiahnu 20 miliárd dolárov 
ročne;

8. upozorňuje na skutočnosť, že podľa 
správy OSN zverejnenej 13. októbra 2020 
si živelné pohromy do roku 2030 na celom 
svete vyžiadajú ročne asi 150 miliónov 
obetí a očakáva sa, že náklady súvisiace 
s katastrofami dosiahnu 20 miliárd 
amerických dolárov ročne;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 74
Simone Schmiedtbauer



AM\1223874SK.docx 37/72 PE663.294v02-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. sa domnieva, že riziká prírodných, 
ekologických a zdravotných katastrof sa 
v súčasnosti stali systémovými a že 
dôsledkami zmeny klímy sú často najviac 
postihnuté najmenej rozvinuté 
najzraniteľnejšie územia, napríklad 
ostrovy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. sa domnieva, že riziká prírodných, 
ekologických a zdravotných katastrof sa 
v súčasnosti stali systémovými a že 
dôsledkami zmeny klímy sú často najviac 
postihnuté najmenej rozvinuté 
najzraniteľnejšie územia, napríklad 
ostrovy;

9. sa domnieva, že veľké núdzové 
situácie v oblasti klímy a verejného 
zdravia majú hlbšie hospodárske a 
sociálne dôsledky na najmenej 
rozvinutých najzraniteľnejších územiach, 
napríklad ostrovoch, a preto by sa v rámci 
FSEÚ mali prijať vhodnejšie opatrenia 
na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Rosanna Conte

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. sa domnieva, že riziká prírodných, 
ekologických a zdravotných katastrof sa 

9. sa domnieva, že riziká prírodných, 
ekologických a zdravotných katastrof sa 
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v súčasnosti stali systémovými a že 
dôsledkami zmeny klímy sú často najviac 
postihnuté najmenej rozvinuté 
najzraniteľnejšie územia, napríklad 
ostrovy;

v súčasnosti stali systémovými a že 
dôsledkami zmeny klímy sú často najviac 
postihnuté najzraniteľnejšie územia, 
napríklad ostrovy, horské regióny a 
regióny so silnou seizmickou alebo 
vulkanickou aktivitou;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 77
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. sa domnieva, že riziká prírodných, 
ekologických a zdravotných katastrof sa 
v súčasnosti stali systémovými a že 
dôsledkami zmeny klímy sú často najviac 
postihnuté najmenej rozvinuté 
najzraniteľnejšie územia, napríklad 
ostrovy;

9. sa domnieva, že riziká prírodných 
a zdravotných katastrof sa v súčasnosti 
stali systémovými a že dôsledkami zmeny 
klímy sú často najviac postihnuté najmenej 
rozvinuté najzraniteľnejšie územia, 
napríklad ostrovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Mathilde Androuët

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. sa domnieva, že riziká prírodných, 
ekologických a zdravotných katastrof sa 
v súčasnosti stali systémovými a že 
dôsledkami zmeny klímy sú často najviac 
postihnuté najmenej rozvinuté 
najzraniteľnejšie územia, napríklad 
ostrovy;

9. sa domnieva, že prírodné, 
ekologické a zdravotné katastrofy najviac 
postihujú najmenej rozvinuté 
najzraniteľnejšie územia, napríklad 
ostrovy;

Or. fr



AM\1223874SK.docx 39/72 PE663.294v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 79
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. sa domnieva, že riziká prírodných, 
ekologických a zdravotných katastrof sa 
v súčasnosti stali systémovými a že 
dôsledkami zmeny klímy sú často najviac 
postihnuté najmenej rozvinuté 
najzraniteľnejšie územia, napríklad 
ostrovy;

9. sa domnieva, že riziká prírodných, 
ekologických a zdravotných katastrof sa 
v súčasnosti stali systémovými a že 
dôsledkami zmeny klímy sú často najviac 
postihnuté najmenej rozvinuté 
najzraniteľnejšie územia, napríklad 
ostrovy, horské oblasti a riedko osídlené 
oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. sa domnieva, že riziká prírodných, 
ekologických a zdravotných katastrof sa 
v súčasnosti stali systémovými a že 
dôsledkami zmeny klímy sú často najviac 
postihnuté najmenej rozvinuté 
najzraniteľnejšie územia, napríklad 
ostrovy;

9. sa domnieva, že riziká prírodných, 
ekologických a zdravotných katastrof sa 
v súčasnosti stali systémovými a že 
dôsledkami zmeny klímy sú často najviac 
postihnuté najmenej rozvinuté 
najzraniteľnejšie územia, napríklad 
najvzdialenejšie regióny a ostrovy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 81
André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. žiada, aby sa rýchlo vynaložili 
finančné prostriedky na boj proti 
zamoreniu riasami Sargassum, ktoré 
spôsobujú obrovské škody najmä na 
ekosystémoch na ostrovoch Guadeloupe a 
Martinik;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 82
André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. požaduje, aby sa dôsledky 
znečistenia pôdy a podložia pri vodných 
tokoch a na pobreží ostrovov Guadaloupe 
a Martinik chlórdekónom, vysoko 
karcinogénnou látkou, uznali za závažné 
ohrozenie verejného zdravia, a tak sa 
umožnila podpora z FSEÚ; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 83
André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 9 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9c. požaduje, aby sa prístup k pitnej 
vode celého obyvateľstva zámorských 
území Guadeloupe, Francúzska Guyana, 
Martinik a Mayotte uznal za závažné 
ohrozenie verejného zdravia, a tak sa 
umožnila podpora z FSEÚ; 

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 84
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. považuje za zásadné zlepšiť 
prevenciu a riadenie rizika katastrof v 
Európe; v tejto súvislosti odporúča, aby 
členské štáty spolu s Komisiou zaviedli 
plány riadenia katastrof, ktoré umožnia 
presné a rýchle vyhodnotenie škôd;

10. považuje za zásadné zlepšiť 
prevenciu a riadenie rizika katastrof v 
Európe; berie na vedomie prehľad 
prírodných a ľudskou činnosťou 
spôsobených rizík katastrof, ktorým EÚ 
čelí podľa správ vypracovaných 
Komisiou, a v tejto súvislosti žiada členské 
štáty, aby spolu s Komisiou zvážili 
zavedenie plánov riadenia katastrof, ktoré 
umožnia presné a rýchle vyhodnotenie 
škôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. považuje za zásadné zlepšiť 
prevenciu a riadenie rizika katastrof v 
Európe; v tejto súvislosti odporúča, aby 
členské štáty spolu s Komisiou zaviedli 
plány riadenia katastrof, ktoré umožnia 
presné a rýchle vyhodnotenie škôd;

10. považuje za zásadné investovať do 
prevencie a riadenia rizika katastrof v 
Európe zabezpečením preventívnej 
infraštruktúry; v tejto súvislosti odporúča, 
aby členské štáty spolu s Komisiou 
zaviedli plány prevencie a riadenia 
katastrof, ktoré umožnia presné a rýchle 
vyhodnotenie škôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
André Rougé
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. považuje za zásadné zlepšiť 
prevenciu a riadenie rizika katastrof 
v Európe; v tejto súvislosti odporúča, aby 
členské štáty spolu s Komisiou zaviedli 
plány riadenia katastrof, ktoré umožnia 
presné a rýchle vyhodnotenie škôd;

10. považuje za zásadné zlepšiť 
prevenciu a riadenie rizika katastrof 
v Európe, podporiť adaptačné opatrenia v 
oblasti výstavby najmä rozvojom nových 
infraštruktúr a obnovou tých existujúcich; 
v tejto súvislosti odporúča, aby členské 
štáty spolu s Komisiou zaviedli plány 
riadenia katastrof, ktoré umožnia presné 
a rýchle vyhodnotenie škôd;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 87
Daniel Buda

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. považuje za zásadné zlepšiť 
prevenciu a riadenie rizika katastrof 
v Európe; v tejto súvislosti odporúča, aby 
členské štáty spolu s Komisiou zaviedli 
plány riadenia katastrof, ktoré umožnia 
presné a rýchle vyhodnotenie škôd;

10. považuje za zásadné zlepšiť 
prevenciu a riadenie rizika katastrof 
v Európe; v tejto súvislosti odporúča, aby 
členské štáty spolu s Komisiou zaviedli 
plány riadenia katastrof, ktoré umožnia 
presné a rýchle vyhodnotenie škôd; 
zdôrazňuje, že FSEÚ je jednoduchý a 
okamžite uplatniteľný nástroj, ktorý môže 
EÚ sprístupniť miestnym orgánom;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 88
Mauri Pekkarinen, Laurence Farreng, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v práci zameranej na zjednodušenie FSEÚ;

11. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v práci zameranej na zjednodušenie a 
urýchlenie postupu podávania žiadostí pre 
členské štáty a na urýchlenie konečného 
vyplatenia príspevku Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v práci zameranej na zjednodušenie FSEÚ;

11. vyzýva Komisiu, aby v kontexte 
budúcej reformy pokračovala v práci 
zameranej na zjednodušenie mobilizácie 
FSEÚ s cieľom zabezpečiť rýchlejšiu 
reakciu na zintenzívnenie živelných 
pohrôm, najmä na regionálnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Rosanna Conte

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v práci zameranej na zjednodušenie FSEÚ;

11. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v práci zameranej na zjednodušenie FSEÚ 
s cieľom skrátiť lehotu na vyplácanie 
finančných prostriedkov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 91
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Isabel Carvalhais

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že zmena klímy a 
zvyšovanie sa intenzity živelných pohrôm 
čoraz viac oslabujú územia a regióny; 
vyzýva preto Komisiu, aby zvážila revíziu 
FSEÚ s cieľom lepšie zohľadniť 
regionálne katastrofy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Mathilde Androuët

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že zmena klímy 
a zvyšovanie sa intenzity živelných 
pohrôm čoraz viac oslabujú územia 
a regióny; vyzýva preto Komisiu, aby 
zvážila revíziu FSEÚ s cieľom lepšie 
zohľadniť regionálne katastrofy;

12. domnieva sa, že živelné pohromy 
čoraz viac oslabujú územia a regióny; 
vyzýva preto Komisiu, aby zvážila revíziu 
FSEÚ s cieľom lepšie zohľadniť 
regionálne katastrofy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 93
Rosa D'Amato, François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že zmena klímy a 
zvyšovanie sa intenzity živelných pohrôm 
čoraz viac oslabujú územia a regióny; 
vyzýva preto Komisiu, aby zvážila revíziu 

12. domnieva sa, že zmena klímy a 
zvyšovanie sa intenzity živelných pohrôm 
čoraz viac oslabujú územia a regióny; 
vyzýva preto Komisiu, aby zvážila revíziu 
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FSEÚ s cieľom lepšie zohľadniť 
regionálne katastrofy;

FSEÚ s cieľom lepšie zohľadniť 
regionálne katastrofy; okrem toho 
zdôrazňuje úlohu operačných programov 
EFRR v súčinnosti s programami rozvoja 
vidieka pri prevencii a zmierňovaní 
hydrogeologických rizík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že zmena klímy a 
zvyšovanie sa intenzity živelných pohrôm 
čoraz viac oslabujú územia a regióny; 
vyzýva preto Komisiu, aby zvážila revíziu 
FSEÚ s cieľom lepšie zohľadniť 
regionálne katastrofy;

12. domnieva sa, že zmena klímy a 
zvyšovanie sa intenzity živelných pohrôm 
čoraz viac oslabujú územia a regióny; 
vyzýva preto Komisiu, aby zvážila revíziu 
FSEÚ s cieľom lepšie zohľadniť 
regionálne katastrofy a venovať osobitnú 
pozornosť zjednodušeniu žiadostí o 
aktiváciu fondu v rozsahu niekoľkých 
európskych regiónov v súvislosti 
s cezhraničnými katastrofami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Rosa D'Amato, François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že závažnosť 
niektorých živelných pohrôm nezávisí 
výlučne od zmeny klímy, ale v niektorých 
prípadoch je výsledkom faktorov 
spôsobených ľudskou činnosťou vrátane 
neobozretného územného plánovania 
vedúceho k výstavbe bývania 
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a infraštruktúry v záplavových oblastiach 
riek alebo na územiach náchylných na 
zosuvy pôdy; v tejto súvislosti pripomína, 
že úhrady z FSEÚ by mali podporovať 
väčšiu odolnosť a udržateľnosť 
financovaním ekosystémových riešení 
(napr. opätovné zalesňovanie, 
rekonštrukcia odolná voči zemetraseniu);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kostas Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu a vlády členských 
štátov, aby prijali okamžité legislatívne 
opatrenia na odstránenie limitov 
stanovených v článku 2 a zmenu 
ustanovení článku 3 ods. 2 s cieľom 
uspokojiť naliehavú potrebu úplnej, 
okamžitej a bezpodmienečnej náhrady pre 
domácnosti pracujúcich, malé a stredné 
poľnohospodárske podniky a vlastníkov-
prevádzkovateľov postihnutých živelnými 
pohromami;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 97
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby posilnili výskum a vzdelávanie 
s cieľom zaviesť systém, ktorým sa 
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zabezpečí lepšia pripravenosť s cieľom 
predchádzať takýmto katastrofám 
a zvládať ich a minimalizovať ich vplyv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. vyzýva na zvýšenú koordináciu a 
spoluprácu medzi výskumnými a 
rozvojovými inštitúciami členských štátov, 
najmä tých, ktoré čelia podobným 
rizikám; vyzýva na posilnenie systémov 
včasného varovania v členských štátoch a 
na vytvorenie a posilnenie prepojenia 
medzi jednotlivými systémami včasného 
varovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Návrh uznesenia
Odsek 12 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12c. navrhuje, aby členské štáty vo 
svojich národných plánoch podpory 
obnovy a odolnosti určili investície, 
projekty a nástroje s cieľom predchádzať 
škodám spôsobeným prírodnými a 
zdravotnými katastrofami a obmedziť ich;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 100
Daniel Buda

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
šírenie osvedčených postupov týkajúcich 
sa štruktúr riadenia a inštitucionálnej 
koordinácie v prípade katastrof;

13. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
šírenie osvedčených postupov týkajúcich 
sa štruktúr riadenia a inštitucionálnej 
koordinácie v prípade katastrof; 
zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť 
informačné a komunikačné mechanizmy 
na zvýšenie informovanosti európskych 
občanov o finančnej podpore 
poskytovanej členským štátom s cieľom 
bojovať proti euroskeptickým trendom;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 101
Rosa D'Amato, François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
šírenie osvedčených postupov týkajúcich 
sa štruktúr riadenia a inštitucionálnej 
koordinácie v prípade katastrof;

13. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
šírenie osvedčených postupov týkajúcich 
sa štruktúr riadenia a inštitucionálnej 
koordinácie v prípade katastrof a aby 
zabezpečila kvalitatívnu analýzu opatrení 
prijatých v súvislosti s prevenciou v 
rámci EŠIF členskými štátmi, ktoré boli 
tiež príjemcami prostriedkov z FSEÚ 
v tých istých postihnutých oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Rosa D'Amato, François Alfonsi
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Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. pripomína význam zásad 
zakotvených aj v článku 8 nariadenia 
o FSEÚ, v ktorom sa uvádza, že v správe 
o vykonávaní každého prijímajúceho 
členského štátu by sa mali podrobne 
uviesť prijaté alebo navrhnuté 
preventívne opatrenia s cieľom obmedziť 
budúce škody a v čo najväčšej možnej 
miere zabrániť opakovaniu podobných 
živelných pohrôm vrátane využitia 
štrukturálnych a investičných fondov 
Únie na tento účel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Rosa D'Amato, François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína ťažkosti, ktorým čelia 
prijímajúce krajiny, pokiaľ ide 
o stanovenie presnej výšky škody vo veľmi 
krátkom čase, a navrhuje, aby Komisia 
zvážila zjednodušené alternatívne metódy 
na stanovenie výšky príspevku z fondu;

14. pripomína ťažkosti, ktorým čelia 
prijímajúce krajiny, pokiaľ ide 
o stanovenie presnej výšky škody vo veľmi 
krátkom čase, a navrhuje, aby Komisia 
zvážila zjednodušené alternatívne metódy 
na stanovenie výšky príspevku z fondu, 
a to aj s cieľom minimalizovať možnosť 
chýb a ďalšieho oneskorenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína ťažkosti, ktorým čelia 
prijímajúce krajiny, pokiaľ ide 
o stanovenie presnej výšky škody vo veľmi 
krátkom čase, a navrhuje, aby Komisia 
zvážila zjednodušené alternatívne metódy 
na stanovenie výšky príspevku z fondu;

14. pripomína ťažkosti, ktorým čelia 
prijímajúce krajiny, pokiaľ ide 
o stanovenie presnej výšky škody vo veľmi 
krátkom čase, a navrhuje, aby Komisia 
pripravila usmernenia týkajúce sa 
zjednodušených metód, ktoré sa majú 
použiť na stanovenie výšky príspevku 
z fondu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. osobitne upozorňuje na situáciu 
miestnych samospráv, ktoré majú málo 
skúseností s projektmi financovanými EÚ, 
a žiada Komisiu, aby im poskytla silnejšiu 
operačnú podporu, najmä na 
administratívnej úrovni;

15. zdôrazňuje, že je potrebné znížiť 
byrokratickú záťaž a zvýšiť 
administratívnu pomoc na podporu 
prijímajúcich krajín pri vytváraní 
riadiacich a dlhodobých stratégií s cieľom 
pomôcť znížiť vplyv veľkých prírodných a 
zdravotných katastrof v týchto krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Rosa D'Amato, François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. osobitne upozorňuje na situáciu 
miestnych samospráv, ktoré majú málo 
skúseností s projektmi financovanými EÚ, 
a žiada Komisiu, aby im poskytla silnejšiu 
operačnú podporu, najmä na 

15. osobitne upozorňuje na situáciu 
miestnych samospráv, ktoré majú málo 
skúseností s projektmi financovanými EÚ, 
a žiada Komisiu, aby im poskytla podporu 
pri budovaní kapacít a silnejšiu operačnú 
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administratívnej úrovni; podporu, najmä na administratívnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. osobitne upozorňuje na situáciu 
miestnych samospráv, ktoré majú málo 
skúseností s projektmi financovanými EÚ, 
a žiada Komisiu, aby im poskytla silnejšiu 
operačnú podporu, najmä na 
administratívnej úrovni;

15. osobitne upozorňuje na situáciu 
miestnych samospráv zvrchovaných 
členských štátov, ktoré majú málo 
skúseností s projektmi financovanými EÚ, 
a žiada Komisiu, aby im poskytla silnejšiu 
operačnú podporu, najmä na 
administratívnej úrovni;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 108
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. osobitne upozorňuje na situáciu 
miestnych samospráv, ktoré majú málo 
skúseností s projektmi financovanými EÚ, 
a žiada Komisiu, aby im poskytla silnejšiu 
operačnú podporu, najmä na 
administratívnej úrovni;

15. osobitne upozorňuje na situáciu 
miestnych samospráv, ktoré majú málo 
skúseností s projektmi financovanými EÚ, 
a žiada Komisiu, aby im poskytla silnejšiu 
technickú a operačnú podporu, najmä na 
administratívnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Daniel Buda

Návrh uznesenia
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Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. osobitne upozorňuje na situáciu 
miestnych samospráv, ktoré majú málo 
skúseností s projektmi financovanými EÚ, 
a žiada Komisiu, aby im poskytla silnejšiu 
operačnú podporu, najmä na 
administratívnej úrovni;

15. osobitne upozorňuje na situáciu 
miestnych samospráv, ktoré majú málo 
skúseností s projektmi financovanými EÚ, 
a žiada Komisiu, aby im poskytla silnejšiu 
operačnú podporu, najmä na 
administratívnej úrovni; vyzýva členské 
štáty, aby zlepšili komunikáciu s 
miestnymi a regionálnymi samosprávami 
počas po sebe nasledujúcich fáz 
hodnotenia, prípravy žiadostí a 
vykonávania projektov s cieľom urýchliť 
administratívne postupy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 110
Mauri Pekkarinen, Laurence Farreng, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. osobitne upozorňuje na situáciu 
miestnych samospráv, ktoré majú málo 
skúseností s projektmi financovanými EÚ, 
a žiada Komisiu, aby im poskytla silnejšiu 
operačnú podporu, najmä na 
administratívnej úrovni;

15. zdôrazňuje, že využívanie FSEÚ 
podnietilo vzdelávanie v oblasti politík zo 
strany vnútroštátnych a miestnych 
orgánov, čo ich povedie k tomu, aby 
posúdili svoje širšie opatrenia na riadenie 
rizika katastrof; osobitne upozorňuje na 
situáciu miestnych samospráv, ktoré majú 
málo skúseností s projektmi financovanými 
EÚ, a žiada Komisiu, aby im poskytla 
silnejšiu operačnú podporu, najmä na 
administratívnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
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Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby čo najviac 
prispôsobila FSEÚ regiónom, ktoré sú 
najviac ohrozené prírodnými, 
ekologickými a zdravotnými katastrofami, 
najmä najvzdialenejším regiónom, 
ostrovom, horským oblastiam, regiónom so 
silnou seizmickou alebo vulkanickou 
aktivitou a riedko osídleným regiónom;

16. vyzýva Komisiu, aby zvážila čo 
najväčšie prispôsobenie FSEÚ regiónom, 
ktoré sú najviac ohrozené prírodnými 
a zdravotnými katastrofami, najmä 
najvzdialenejším regiónom, ostrovom, 
horským oblastiam, regiónom so silnou 
seizmickou alebo vulkanickou aktivitou 
a riedko osídleným regiónom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby čo najviac 
prispôsobila FSEÚ regiónom, ktoré sú 
najviac ohrozené prírodnými, 
ekologickými a zdravotnými katastrofami, 
najmä najvzdialenejším regiónom, 
ostrovom, horským oblastiam, regiónom 
so silnou seizmickou alebo vulkanickou 
aktivitou a riedko osídleným regiónom;

16. vyzýva Komisiu, aby čo najviac 
zamerala FSEÚ na regióny, ktoré sú 
najviac ohrozené prírodnými, 
ekologickými a zdravotnými katastrofami, 
najmä na najvzdialenejšie regióny, 
ostrovy, horské oblasti, regióny so silnou 
seizmickou alebo vulkanickou aktivitou 
a riedko osídlené regióny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. je presvedčený, že je potrebné 
zohľadniť všetky skúsenosti s hurikánom 
Irma, ktorý zasiahol Svätý Martin v roku 

vypúšťa sa
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2017, a žiada rozšírenie FSEÚ a ďalších 
mechanizmov núdzovej pomoci na 
zámorské krajiny a územia (ZKÚ);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. je presvedčený, že je potrebné 
zohľadniť všetky skúsenosti s hurikánom 
Irma, ktorý zasiahol Svätý Martin v roku 
2017, a žiada rozšírenie FSEÚ a ďalších 
mechanizmov núdzovej pomoci na 
zámorské krajiny a územia (ZKÚ);

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Rosa D'Amato, François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. konštatuje, že sucho je opakujúcim 
sa javom európskej klímy, ktorý 
každoročne ovplyvňuje značné časti 
európskeho obyvateľstva, a že dostupné 
štúdie vrátane správ Európskej 
environmentálnej agentúry predpovedajú 
ďalšie zvyšovanie frekvencie, trvania a 
závažnosti meteorologického a 
hydrologického sucha vo väčšine Európy 
počas 21. storočia; vyzýva Komisiu, aby 
náležite riešila otázku sucha, ktorej 
hospodársky vplyv sa ťažko posudzuje, a 
teda i kompenzuje, napriek jej začleneniu 
do rozsahu pôsobnosti nariadenia o 
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FSEÚ v rámci revízie z roku 2014;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. pripomína, že Komisia vo svojom 
revidovanom návrhu VFR na roky 2021 –
 2027 z 27. mája 2020 stanovila 
maximálny ročný rozpočet pre FSEÚ na 
1 miliardu EUR (v cenách z roku 2018), 
a preto so znepokojením konštatuje, že 
podľa podmienok dohody o novom VFR sa 
FSEÚ zlúčil s rezervou na núdzovú pomoc 
v rámci nového balíka „rezerva na 
solidaritu a núdzovú pomoc“ s celkovým 
ročným prideleným rozpočtom 
1,2 miliardy EUR;

18. pripomína, že Komisia vo svojom 
revidovanom návrhu VFR na roky 2021 –
 2027 z 27. mája 2020 stanovila 
maximálny ročný rozpočet pre FSEÚ na 
1 miliardu EUR (v cenách z roku 2018), 
ale konštatuje, že podľa podmienok 
dohody o novom VFR sa FSEÚ zlúčil 
s rezervou na núdzovú pomoc v rámci 
nového balíka „rezerva na solidaritu 
a núdzovú pomoc“ s celkovým ročným 
prideleným rozpočtom 1,2 miliardy EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. pripomína, že Komisia vo svojom 
revidovanom návrhu VFR na roky 2021 –
 2027 z 27. mája 2020 stanovila 
maximálny ročný rozpočet pre FSEÚ na 
1 miliardu EUR (v cenách z roku 2018), 
a preto so znepokojením konštatuje, že 
podľa podmienok dohody o novom VFR sa 
FSEÚ zlúčil s rezervou na núdzovú pomoc 
v rámci nového balíka „rezerva na 
solidaritu a núdzovú pomoc“ s celkovým 

18. pripomína, že Komisia vo svojom 
revidovanom návrhu VFR na roky 2021 –
 2027 z 27. mája 2020 stanovila 
maximálny ročný rozpočet pre FSEÚ na 
1 miliardu EUR (v cenách z roku 2018) 
a že podľa podmienok dohody o novom 
VFR sa FSEÚ zlúčil s rezervou na núdzovú 
pomoc v rámci nového balíka „rezerva na 
solidaritu a núdzovú pomoc“ s celkovým 
ročným prideleným rozpočtom 
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ročným prideleným rozpočtom 
1,2 miliardy EUR;

1,2 miliardy EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. pripomína, že Komisia vo svojom 
revidovanom návrhu VFR na roky 2021 –
 2027 z 27. mája 2020 stanovila 
maximálny ročný rozpočet pre FSEÚ na 
1 miliardu EUR (v cenách z roku 2018), 
a preto so znepokojením konštatuje, že 
podľa podmienok dohody o novom VFR sa 
FSEÚ zlúčil s rezervou na núdzovú pomoc 
v rámci nového balíka „rezerva na 
solidaritu a núdzovú pomoc“ s celkovým 
ročným prideleným rozpočtom 
1,2 miliardy EUR;

18. pripomína, že Komisia vo svojom 
revidovanom návrhu VFR na roky 2021 –
 2027 z 27. mája 2020 stanovila 
maximálny ročný rozpočet pre FSEÚ na 
1 miliardu EUR (v cenách z roku 2018), 
a konštatuje, že podľa podmienok dohody 
o novom VFR sa FSEÚ zlúčil s rezervou 
na núdzovú pomoc v rámci nového balíka 
„rezerva na solidaritu a núdzovú pomoc“ 
s celkovým ročným prideleným rozpočtom 
1,2 miliardy EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Rosa D'Amato, François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. pripomína, že Komisia vo svojom 
revidovanom návrhu VFR na roky 2021 –
 2027 z 27. mája 2020 stanovila 
maximálny ročný rozpočet pre FSEÚ na 
1 miliardu EUR (v cenách z roku 2018), 
a preto so znepokojením konštatuje, že 
podľa podmienok dohody o novom VFR sa 
FSEÚ zlúčil s rezervou na núdzovú pomoc 
v rámci nového balíka „rezerva na 

18. pripomína, že Komisia vo svojom 
revidovanom návrhu VFR na roky 2021 –
 2027 z 27. mája 2020 stanovila 
maximálny ročný rozpočet pre FSEÚ na 
1 miliardu EUR (v cenách z roku 2018), 
a preto s poľutovaním konštatuje, že podľa 
podmienok dohody o novom VFR sa 
FSEÚ zlúčil s rezervou na núdzovú pomoc 
v rámci nového balíka „rezerva na 
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solidaritu a núdzovú pomoc“ s celkovým 
ročným prideleným rozpočtom 
1,2 miliardy EUR;

solidaritu a núdzovú pomoc“ s celkovým 
ročným prideleným rozpočtom 
1,2 miliardy EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Mathilde Androuët

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. je presvedčený, že vytvorenie 
rezervy na solidaritu a núdzovú pomoc 
môže mať prínos v podobe určitej 
flexibility, konštatuje však, že v súčasnom 
modeli sú dotácie FSEÚ stále neisté, 
pretože závisia od prostriedkov 
mobilizovaných cez rezervu na núdzovú 
pomoc; zaväzuje sa preto pozorne 
monitorovať správu rezervy na solidaritu 
a núdzovú pomoc s cieľom zistiť, či výška 
a kľúč na rozdeľovanie finančných 
prostriedkov stanovených v tomto novom 
finančnom nástroji zodpovedajú potrebám 
FSEÚ vzhľadom na rozšírenie jeho 
rozsahu pôsobnosti a na rozsah a zvýšenie 
počtu núdzových situácií vyplývajúcich 
najmä zo zmeny klímy;

19. je na základe predchádzajúceho 
bodu a napriek tomu, že FSEÚ a rezerva 
na núdzovú pomoc sa zlučujú do nového 
balíka rezervy na solidaritu a núdzovú 
pomoc (SEAR), presvedčený, že je 
potrebné, aby sa maximálny ročný 
rozpočet vo výške 1 miliardy EUR (v 
cenách z roku 2018) z revidovaného 
návrhu Komisie z 27. mája 2020 na VFR 
na roky 2021 – 2027 schválil vo výlučný 
prospech členských štátov a 
pristupujúcich krajín, aby sa im z neho 
poskytovala finančná pomoc v prípadoch 
veľkých katastrof;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 121
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. je presvedčený, že vytvorenie 
rezervy na solidaritu a núdzovú pomoc 
môže mať prínos v podobe určitej 

19. je presvedčený, že vytvorenie 
rezervy na solidaritu a núdzovú pomoc 
môže mať prínos v podobe poskytnutia 
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flexibility, konštatuje však, že v súčasnom 
modeli sú dotácie FSEÚ stále neisté, 
pretože závisia od prostriedkov 
mobilizovaných cez rezervu na núdzovú 
pomoc; zaväzuje sa preto pozorne 
monitorovať správu rezervy na solidaritu 
a núdzovú pomoc s cieľom zistiť, či výška 
a kľúč na rozdeľovanie finančných 
prostriedkov stanovených v tomto novom 
finančnom nástroji zodpovedajú potrebám 
FSEÚ vzhľadom na rozšírenie jeho 
rozsahu pôsobnosti a na rozsah a zvýšenie 
počtu núdzových situácií vyplývajúcich 
najmä zo zmeny klímy;

flexibility; poukazuje však na to, že v 
súčasnom modeli sú dotácie FSEÚ stále 
neisté, pretože závisia od prostriedkov 
mobilizovaných cez rezervu na núdzovú 
pomoc; považuje za potrebné pozorne 
monitorovať správu rezervy na solidaritu 
a núdzovú pomoc s cieľom zistiť, či výška 
a kľúč na rozdeľovanie finančných 
prostriedkov stanovených v tomto novom 
finančnom nástroji zodpovedajú potrebám 
FSEÚ vzhľadom na rozšírenie jeho 
rozsahu pôsobnosti a na rozsah a zvýšenie 
počtu núdzových situácií vyplývajúcich 
najmä zo zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. je presvedčený, že vytvorenie 
rezervy na solidaritu a núdzovú pomoc 
môže mať prínos v podobe určitej 
flexibility, konštatuje však, že v súčasnom 
modeli sú dotácie FSEÚ stále neisté, 
pretože závisia od prostriedkov 
mobilizovaných cez rezervu na núdzovú 
pomoc; zaväzuje sa preto pozorne 
monitorovať správu rezervy na solidaritu 
a núdzovú pomoc s cieľom zistiť, či výška 
a kľúč na rozdeľovanie finančných 
prostriedkov stanovených v tomto novom 
finančnom nástroji zodpovedajú potrebám 
FSEÚ vzhľadom na rozšírenie jeho 
rozsahu pôsobnosti a na rozsah a zvýšenie 
počtu núdzových situácií vyplývajúcich 
najmä zo zmeny klímy;

19. je presvedčený, že vytvorenie 
rezervy na solidaritu a núdzovú pomoc 
môže mať prínos v podobe určitej 
flexibility, konštatuje však, že v súčasnom 
modeli sú dotácie FSEÚ stále neisté, 
pretože závisia od prostriedkov 
mobilizovaných cez rezervu na núdzovú 
pomoc; zaväzuje sa preto pozorne 
monitorovať správu rezervy na solidaritu 
a núdzovú pomoc s cieľom zistiť, či výška 
a kľúč na rozdeľovanie finančných 
prostriedkov stanovených v tomto novom 
finančnom nástroji zodpovedajú potrebám 
FSEÚ vzhľadom na rozšírenie jeho 
rozsahu pôsobnosti a na rozsah a zvýšenie 
počtu núdzových situácií vyplývajúcich 
najmä zo živelných pohrôm, zmeny klímy 
a z ohrozenia zdravia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 123
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. víta skutočnosť, že revízia FSEÚ 
prijatá v apríli 2020 umožnila zvýšiť 
úroveň zálohových platieb z 10 % na 25 % 
výšky plánovaného finančného príspevku a 
maximálnu výšku záloh z 30 na 100 
miliónov EUR; pripomína však, že v 
prípade krajín, ktoré čelia veľkým 
katastrofám, je účinnosť fondu priamo 
spojená s výškou záloh, a domnieva sa, že 
by mala byť oveľa vyššia a dosahovať 
najmenej 33 %;

20. víta skutočnosť, že revízia FSEÚ 
prijatá v marci 2020 umožnila zvýšiť 
úroveň zálohových platieb z 10 % na 25 % 
výšky plánovaného finančného príspevku a 
maximálnu výšku záloh z 30 na 100 
miliónov EUR; v tejto súvislosti poukazuje 
na význam zálohových platieb pre 
zvýšenie účinnosti intervencií a žiada, aby 
sa vynaložilo väčšie úsilie na zníženie 
priemerného času potrebného na 
uvoľnenie týchto prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. víta skutočnosť, že revízia FSEÚ 
prijatá v apríli 2020 umožnila zvýšiť 
úroveň zálohových platieb z 10 % na 25 % 
výšky plánovaného finančného príspevku a 
maximálnu výšku záloh z 30 na 100 
miliónov EUR; pripomína však, že v 
prípade krajín, ktoré čelia veľkým 
katastrofám, je účinnosť fondu priamo 
spojená s výškou záloh, a domnieva sa, že 
by mala byť oveľa vyššia a dosahovať 
najmenej 33 %;

20. víta skutočnosť, že revízia FSEÚ 
prijatá v apríli 2020 umožnila zvýšiť 
úroveň zálohových platieb z 10 % na 25 % 
výšky plánovaného finančného príspevku 
a maximálnu výšku záloh z 30 na 100 
miliónov EUR;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 125
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. víta skutočnosť, že revízia FSEÚ 
prijatá v apríli 2020 umožnila zvýšiť 
úroveň zálohových platieb z 10 % na 25 % 
výšky plánovaného finančného príspevku a 
maximálnu výšku záloh z 30 na 100 
miliónov EUR; pripomína však, že v 
prípade krajín, ktoré čelia veľkým 
katastrofám, je účinnosť fondu priamo 
spojená s výškou záloh, a domnieva sa, že 
by mala byť oveľa vyššia a dosahovať 
najmenej 33 %;

20. víta skutočnosť, že revízia FSEÚ 
prijatá v apríli 2020 umožnila zvýšiť 
úroveň zálohových platieb z 10 % na 25 % 
výšky plánovaného finančného príspevku 
a maximálnu výšku záloh z 30 na 100 
miliónov EUR; pripomína však, že v 
prípade krajín, ktoré čelia veľkým 
katastrofám, je účinnosť fondu priamo 
spojená s výškou záloh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Rosa D'Amato, François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. víta skutočnosť, že revízia FSEÚ 
prijatá v apríli 2020 umožnila zvýšiť 
úroveň zálohových platieb z 10 % na 25 % 
výšky plánovaného finančného príspevku a 
maximálnu výšku záloh z 30 na 100 
miliónov EUR; pripomína však, že v 
prípade krajín, ktoré čelia veľkým 
katastrofám, je účinnosť fondu priamo 
spojená s výškou záloh, a domnieva sa, že 
by mala byť oveľa vyššia a dosahovať 
najmenej 33 %;

20. víta skutočnosť, že revízia FSEÚ 
prijatá v apríli 2020 umožnila zvýšiť 
úroveň zálohových platieb z 10 % na 25 % 
výšky plánovaného finančného príspevku a 
maximálnu výšku záloh z 30 na 100 
miliónov EUR; pripomína však, že v 
prípade krajín, ktoré čelia veľkým 
katastrofám, je účinnosť fondu priamo 
spojená s výškou záloh, a domnieva sa, že 
by mala byť oveľa vyššia a dosahovať 
najmenej 50 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
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Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. domnieva sa, že väčšina veľkých 
budov nachádzajúcich sa v 
najvzdialenejších regiónoch (ako sú 
prístavy, letiská, nemocnice), ktoré sú pre 
fungovanie týchto malých území 
nevyhnutné, sú verejné budovy a sú vo 
veľkej miere vystavené environmentálnym 
katastrofám; domnieva sa preto, že 
finančná podpora z FSEÚ pre 
najvzdialenejšie regióny by mala byť 
vyššia ako 2,5 % sumy prijatej na nápravu 
predchádzajúcich katastrof, aby sa mohli 
rýchlo vrátiť k pôvodnému stavu a zlepšiť 
ho;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. konštatuje, že čas potrebný na 
vykonanie zálohových platieb je 
v priemere päť mesiacov, a vyzýva 
Komisiu, aby zvážila pohotovejšie 
riešenia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Rosa D'Amato, François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. konštatuje, že čas potrebný na 
vykonanie zálohových platieb je 
v priemere päť mesiacov, a vyzýva 
Komisiu, aby zvážila pohotovejšie riešenia;

21. konštatuje, že čas potrebný na 
vykonanie zálohových platieb je 
v priemere päť mesiacov, a vyzýva 
Komisiu, aby zvážila pohotovejšie riešenia 
a preskúmala aj možnosť vytvorenia 
osobitných finančných systémov 
zameraných na skrátenie priemerného 
času zálohových platieb a zároveň 
na zabezpečenie ochrany rozpočtu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. s poľutovaním konštatuje, že čas 
potrebný na zaslanie celého grantu 
príjemcovi je v priemere jeden rok a že 
preto za súčasných podmienok nemožno 
tvrdiť, že fond plní úlohu nástroja rýchlej 
intervencie; vyzýva Komisiu, aby 
urýchlila postupy vyplácania a preskúmala 
spôsoby, ako čo najviac zjednodušiť 
administratívne postupy potrebné na 
prístup k pomoci, aby sa tak odľahčili 
regióny alebo krajiny vystavené 
katastrofám od akejkoľvek zbytočnej 
administratívnej záťaže;

22. okrem toho konštatuje, že čas 
potrebný na zaslanie celého grantu 
príjemcovi je v priemere jeden rok; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala spôsoby, ako čo 
najviac zjednodušiť mobilizáciu fondu v 
kontexte budúcej reformy s cieľom 
zabezpečiť rýchlu intervenciu a rýchlu 
pomoc regiónom a/alebo krajinám, ktoré 
sú vystavené katastrofám; v tejto súvislosti 
sa domnieva, že v budúcnosti by mohlo 
byť potrebné posúdenie rozpočtu FSEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh uznesenia
Odsek 22
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. s poľutovaním konštatuje, že čas 
potrebný na zaslanie celého grantu 
príjemcovi je v priemere jeden rok a že 
preto za súčasných podmienok nemožno 
tvrdiť, že fond plní úlohu nástroja rýchlej 
intervencie; vyzýva Komisiu, aby urýchlila 
postupy vyplácania a preskúmala spôsoby, 
ako čo najviac zjednodušiť administratívne 
postupy potrebné na prístup k pomoci, aby 
sa tak odľahčili regióny alebo krajiny 
vystavené katastrofám od akejkoľvek 
zbytočnej administratívnej záťaže;

22. s poľutovaním konštatuje, že čas 
potrebný na zaslanie celého grantu 
príjemcovi je v priemere jeden rok; vyzýva 
Komisiu, aby urýchlila postupy vyplácania 
a preskúmala spôsoby, ako čo najviac 
zjednodušiť administratívne postupy 
potrebné na prístup k pomoci, aby sa tak 
odľahčili regióny alebo krajiny vystavené 
katastrofám od akejkoľvek zbytočnej 
administratívnej záťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. s poľutovaním konštatuje, že čas 
potrebný na zaslanie celého grantu 
príjemcovi je v priemere jeden rok a že 
preto za súčasných podmienok nemožno 
tvrdiť, že fond plní úlohu nástroja rýchlej 
intervencie; vyzýva Komisiu, aby urýchlila 
postupy vyplácania a preskúmala spôsoby, 
ako čo najviac zjednodušiť administratívne 
postupy potrebné na prístup k pomoci, aby 
sa tak odľahčili regióny alebo krajiny 
vystavené katastrofám od akejkoľvek 
zbytočnej administratívnej záťaže;

22. s poľutovaním konštatuje, že čas 
potrebný na zaslanie celého grantu 
príjemcovi je v priemere jeden rok; vyzýva 
Komisiu, aby urýchlila postupy vyplácania 
a preskúmala spôsoby, ako čo najviac 
zjednodušiť administratívne postupy 
potrebné na prístup k pomoci, aby sa tak 
odľahčili regióny alebo krajiny vystavené 
katastrofám od akejkoľvek zbytočnej 
administratívnej záťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Návrh uznesenia
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Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. s poľutovaním konštatuje, že čas 
potrebný na zaslanie celého grantu 
príjemcovi je v priemere jeden rok a že 
preto za súčasných podmienok nemožno 
tvrdiť, že fond plní úlohu nástroja rýchlej 
intervencie; vyzýva Komisiu, aby urýchlila 
postupy vyplácania a preskúmala spôsoby, 
ako čo najviac zjednodušiť administratívne 
postupy potrebné na prístup k pomoci, aby 
sa tak odľahčili regióny alebo krajiny 
vystavené katastrofám od akejkoľvek 
zbytočnej administratívnej záťaže;

22. s poľutovaním konštatuje, že čas 
potrebný na zaslanie celého grantu 
príjemcovi je v priemere jeden rok a že 
preto za súčasných podmienok nemožno 
tvrdiť, že fond plní úlohu nástroja rýchlej 
intervencie; vyzýva Komisiu, aby urýchlila 
postupy vyplácania a preskúmala spôsoby, 
ako čo najviac zjednodušiť administratívne 
postupy potrebné na prístup k pomoci a 
zabezpečiť ich flexibilitu, aby sa tak 
odľahčili regióny alebo krajiny vystavené 
katastrofám od akejkoľvek zbytočnej 
administratívnej záťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. domnieva sa, že v budúcnosti bude 
potrebné zvýšiť rozpočet FSEÚ, aby sa 
stal skutočným nástrojom solidarity 
Európskej únie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. domnieva sa, že v budúcnosti bude 
potrebné zvýšiť rozpočet FSEÚ, aby sa 

23. domnieva sa, že v budúcnosti bude 
dôležité, aby sa monitorovala a v prípade 
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stal skutočným nástrojom solidarity 
Európskej únie;

potreby upravila úroveň rozpočtu FSEÚ a 
prideľovania finančných prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Mathilde Androuët

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. domnieva sa, že v budúcnosti bude 
potrebné zvýšiť rozpočet FSEÚ, aby sa stal 
skutočným nástrojom solidarity Európskej 
únie;

23. domnieva sa, že v budúcnosti by sa 
mohol zvýšiť rozpočet FSEÚ, aby sa stal 
skutočným nástrojom solidarity Európskej 
únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 137
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. domnieva sa, že v budúcnosti bude 
potrebné zvýšiť rozpočet FSEÚ, aby sa stal 
skutočným nástrojom solidarity Európskej 
únie;

23. domnieva sa, že v budúcnosti bude 
potrebné zvýšiť rozpočet FSEÚ, aby splnil 
požiadavky skutočného nástroja solidarity 
Európskej únie; domnieva sa, že v 
krátkodobom horizonte by Komisia mala 
pripraviť návrh s väčším objemom 
pridelených zdrojov na rozpočet FSEÚ, 
keďže je to riadne odôvodnené rozšírením 
rozsahu pôsobnosti, aby sa zaručilo, že 
bude k dispozícii dostatok rozpočtových 
prostriedkov na okamžité riešenie veľkých 
živelných pohrôm a ohrození verejného 
zdravia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 138
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. domnieva sa, že v budúcnosti bude 
potrebné zvýšiť rozpočet FSEÚ, aby sa stal 
skutočným nástrojom solidarity Európskej 
únie;

23. domnieva sa, že v budúcnosti bude 
potrebné zvýšiť rozpočet FSEÚ, aby sa stal 
skutočným nástrojom solidarity Európskej 
únie; na tento účel je presvedčený, že 
FSEÚ sa používa nielen na nápravu škôd, 
ale aj na zvyšovanie odolnosti v súvislosti 
so zmenou klímy, živelnými pohromami a 
s ohrozeniami verejného zdravia, aby sme 
po prekonaní katastrofy boli silnejší;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. žiada, aby sa v kritériách na 
určovanie „operácií oprávnených“ na 
financovanie z fondu viac zohľadňovali 
najnovšie zásady prevencie rizík, aby 
krajiny mohli zlepšovať kvalitu 
infraštruktúry počas obnovy, a tak byť 
lepšie pripravené čeliť katastrofám;

24. žiada, aby sa v kritériách na 
určovanie „operácií oprávnených“ na 
financovanie z fondu viac zohľadňovali 
najnovšie zásady prevencie rizík, aby 
krajiny mohli zlepšovať kvalitu 
infraštruktúry počas obnovy a lepšie sa 
pripraviť na predchádzanie budúcim 
katastrofám zabezpečením preventívnej 
infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
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Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. žiada, aby sa v kritériách na 
určovanie „operácií oprávnených“ na 
financovanie z fondu viac zohľadňovali 
najnovšie zásady prevencie rizík, aby 
krajiny mohli zlepšovať kvalitu 
infraštruktúry počas obnovy, a tak byť 
lepšie pripravené čeliť katastrofám;

24. žiada, aby sa v kritériách na 
určovanie „operácií oprávnených“ na 
financovanie z fondu viac zohľadňovali 
najnovšie zásady prevencie rizík s cieľom 
prispieť k zlepšeniu kvality infraštruktúry 
počas obnovy, a tak byť lepšie pripravení 
čeliť katastrofám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. domnieva sa, že operácie typu 
„rámcového úveru“ zavedené s EIB by sa 
mohli použiť aj na financovanie obnovy 
nákladnejšej, ale odolnejšej, bezpečnejšej 
a ekologickejšej infraštruktúry;

25. domnieva sa, že operácie typu 
„rámcového úveru“ zavedené s EIB by sa 
mohli použiť aj na financovanie obnovy 
odolnejšej, bezpečnejšej a ekologickejšej 
infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Krzysztof Jurgiel, Valdemar Tomaševski

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
synergie medzi FSEÚ a fondmi politiky 
súdržnosti, ako aj s mechanizmom Únie 
v oblasti civilnej ochrany s cieľom 
efektívneho a štruktúrovaného riadenia 
rizík z krátkodobého, strednodobého 

26. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
synergie medzi FSEÚ a fondmi politiky 
súdržnosti, ako aj s mechanizmom Únie 
v oblasti civilnej ochrany s cieľom 
efektívneho a štruktúrovaného riadenia 
rizík z krátkodobého, strednodobého 
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a dlhodobého hľadiska, a to nielen 
prostredníctvom budovania trvácnych 
infraštruktúr, ktoré efektívne využívajú 
energiu a zdroje, ale aj zavedením 
preventívnych opatrení;

a dlhodobého hľadiska, a to nielen 
prostredníctvom budovania trvácnych 
infraštruktúr, ktoré efektívne využívajú 
energiu a zdroje, ale aj zavedením 
preventívnych opatrení; vyzýva tiež 
Komisiu, aby preukázala flexibilitu v 
súvislosti s programovaním a zmenami 
národných operačných programov, 
pokiaľ ide o riešenie živelných pohrôm;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
synergie medzi FSEÚ a fondmi politiky 
súdržnosti, ako aj s mechanizmom Únie 
v oblasti civilnej ochrany s cieľom 
efektívneho a štruktúrovaného riadenia 
rizík z krátkodobého, strednodobého 
a dlhodobého hľadiska, a to nielen 
prostredníctvom budovania trvácnych 
infraštruktúr, ktoré efektívne využívajú 
energiu a zdroje, ale aj zavedením 
preventívnych opatrení;

26. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
a zjednodušila synergie medzi FSEÚ 
a fondmi politiky súdržnosti, ako aj 
s mechanizmom Únie v oblasti civilnej 
ochrany s cieľom efektívneho 
a štruktúrovaného riadenia rizík 
z krátkodobého, strednodobého 
a dlhodobého hľadiska, a to nielen 
prostredníctvom budovania trvácnych 
infraštruktúr, ktoré efektívne využívajú 
energiu a zdroje, ale aj zavedením 
preventívnych opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Daniel Buda

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
synergie medzi FSEÚ a fondmi politiky 

26. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
synergie medzi FSEÚ a fondmi politiky 
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súdržnosti, ako aj s mechanizmom Únie 
v oblasti civilnej ochrany s cieľom 
efektívneho a štruktúrovaného riadenia 
rizík z krátkodobého, strednodobého 
a dlhodobého hľadiska, a to nielen 
prostredníctvom budovania trvácnych 
infraštruktúr, ktoré efektívne využívajú 
energiu a zdroje, ale aj zavedením 
preventívnych opatrení;

súdržnosti, ako aj s mechanizmom Únie 
v oblasti civilnej ochrany s cieľom 
efektívneho a štruktúrovaného riadenia 
rizík v prípade projektov obnovy 
z krátkodobého, strednodobého 
a dlhodobého hľadiska, a to nielen 
prostredníctvom budovania trvácnych 
infraštruktúr, ktoré efektívne využívajú 
energiu a zdroje, ale aj zavedením 
preventívnych opatrení;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 145
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. zdôrazňuje, že rozšírenie rozsahu 
pôsobnosti fondu na boj proti dôsledkom 
pandémie COVID-19 nám ukázalo, že 
FSEÚ má schopnosť byť pružnejší, a to 
z hľadiska rozsahu aj oprávnenosti – 
môže poskytovať pomoc nielen 
v prípadoch veľkých živelných pohrôm, 
ale aj pri prevencii a rýchlej pomoci pri 
iných druhoch závažných katastrof, ako 
sú pandémie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. domnieva sa, že toto rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti FSEÚ si vyžaduje 
zvýšenie jeho rozpočtu;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. domnieva sa, že toto rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti FSEÚ si vyžaduje 
zvýšenie jeho rozpočtu;

28. zdôrazňuje skutočnosť, že 
rozšírenie rozsahu pôsobnosti FSEÚ musí 
vždy sprevádzať posilnenie jeho rozpočtu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. domnieva sa, že toto rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti FSEÚ si vyžaduje 
zvýšenie jeho rozpočtu;

28. domnieva sa, že toto rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti FSEÚ si vyžaduje 
podrobné monitorovanie a hodnotenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili viditeľnosť pomoci z fondu 
prostredníctvom jednorazových a cielených 
komunikačných aktivít a aby prioritou 
bola rýchlosť reakcie a poskytovania 
pomoci s cieľom zdôrazniť konkrétne 

30. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili viditeľnosť pomoci z fondu 
prostredníctvom jednorazových a cielených 
komunikačných aktivít s cieľom zdôrazniť 
konkrétne pridanú hodnotu Únie počas 
prírodných a zdravotných katastrof a 
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pridanú hodnotu Únie počas prírodných 
a zdravotných katastrof a jej schopnosť 
zrealizovať skutočnú vzájomnú pomoc 
prostredníctvom sprístupnenia 
významných rozpočtových zdrojov;

konkrétny prejav solidarity EÚ a jej 
schopnosť zrealizovať skutočnú vzájomnú 
pomoc prostredníctvom sprístupnenia 
významných rozpočtových zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Simone Schmiedtbauer

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili viditeľnosť pomoci z fondu 
prostredníctvom jednorazových a cielených 
komunikačných aktivít a aby prioritou bola 
rýchlosť reakcie a poskytovania pomoci 
s cieľom zdôrazniť konkrétne pridanú 
hodnotu Únie počas prírodných 
a zdravotných katastrof a jej schopnosť 
zrealizovať skutočnú vzájomnú pomoc 
prostredníctvom sprístupnenia 
významných rozpočtových zdrojov;

30. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili viditeľnosť pomoci z fondu 
prostredníctvom jednorazových a cielených 
komunikačných aktivít a aby bola súčasne 
prioritou rýchlosť reakcie a poskytovania 
pomoci s cieľom zdôrazniť konkrétne 
pridanú hodnotu Únie počas prírodných 
a zdravotných katastrof a jej schopnosť 
zrealizovať skutočnú vzájomnú pomoc 
prostredníctvom sprístupnenia 
významných rozpočtových zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili viditeľnosť pomoci z fondu 
prostredníctvom jednorazových a cielených 
komunikačných aktivít a aby prioritou bola 
rýchlosť reakcie a poskytovania pomoci 
s cieľom zdôrazniť konkrétne pridanú 
hodnotu Únie počas prírodných 

30. vyzýva Komisiu a zvrchované 
členské štáty, aby zlepšili viditeľnosť 
pomoci z fondu prostredníctvom 
jednorazových a cielených komunikačných 
aktivít a aby prioritou bola rýchlosť reakcie 
a poskytovania pomoci s cieľom zdôrazniť 
konkrétne pridanú hodnotu Únie počas 
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a zdravotných katastrof a jej schopnosť 
zrealizovať skutočnú vzájomnú pomoc 
prostredníctvom sprístupnenia 
významných rozpočtových zdrojov;

prírodných a zdravotných katastrof a jej 
schopnosť zrealizovať skutočnú vzájomnú 
pomoc prostredníctvom sprístupnenia 
významných rozpočtových zdrojov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 152
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. poveruje svojho predsedu, aby 
postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

31. poveruje svojho predsedu, aby 
postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a 
členským štátom.

Or. en


