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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

The major floods in Central Europe in 2002 showed that emergency situations require action 
at EU level. As a consequence, the European Solidarity Fund (EUSF) was created (Council 
Regulation (EC) 2012/2002) and has since been mobilized to help Member States and countries 
negotiating their accession to cope with disasters of natural origin.

The current Commission proposal is based on the existing EUSF while enlarging its scope 
and improving its operation mechanism. The thematic scope is enlarged to cover not only 
major crisis situations resulting from natural disasters but also to include industrial / 
technological disasters, public health threats and acts of terrorism.

Furthermore, it is suggested to lower the threshold for mobilisation of the Fund from EUR 3 
billion or 0.6% of GNI of the affected country to EUR 1 billion or 0.5% respectively.

The Draftswoman endorses in principle the enlarged scope and the new threshold. She feels, 
however, that the decision of whether to award financial assistance should not be left at the 
discretion of the European Commission, once the criteria for a major disaster have been 
fulfilled (Article 2 of the Commission proposal).

The Draftswoman also believes that assistance to the victims of acts of terrorism should not 
be explicitly included in the list of eligible operations (Article 4), but should rather be 
mentioned in connection with the general assistance for victims of all kinds of emergency 
situations. Besides, she believes that it is not appropriate to include in this list assistance for 
victims without any time limit; long-term assistance, which is possibly necessary, should be 
provided by the Member States and their social security systems. Another important change 
the draftswoman would like to see concerns the deadline to submit an application for 
assistance. The reference to the first damage caused by the disaster risks to exclude 
applications where a disaster progresses slowly. The draftswoman tables further amendments 
where she feels that the text needs clarification.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Výbor pre rozvoj, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 3

(3) Veľké katastrofy alebo krízové situácie (3) Veľké katastrofy alebo krízové situácie 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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môžu byť zapríčinené prírodnými, 
priemyselnými a technologickými 
udalosťami, vrátane znečistenia morí, 
rádiologických ohrození alebo ohrozením 
verejného zdravia, hlavne úradne 
vyhlásenými pandémiami chrípky, ako aj 
teroristickými činmi. Zo súčasných 
hospodárskych a sociálnych kohéznych 
nástrojov je možné financovať opatrenia 
týkajúce sa predchádzania rizikám a opravy 
poškodenej infraštruktúry. Fond solidarity 
Európskej únie zriadený nariadením Rady č. 
2012/2002  umožňuje Spoločenstvu 
pomáhať pri mobilizovaní núdzových 
služieb, ktorých cieľom je uspokojiť 
okamžité potreby ľudí a prispieť ku rýchlej 
obnove poškodenej kľúčovej infraštruktúry, 
aby sa v postihnutých oblastiach mohla 
obnoviť hospodárska činnosť. Súčasný 
FSEÚ je však obmedzený hlavne na veľké 
živelné pohromy. Malo by sa prijať 
ustanovenie umožňujúce Spoločenstvu 
zasiahnuť v prípade krízových situácií, ktoré 
nemajú prírodný charakter.

môžu byť zapríčinené prírodnými, 
priemyselnými a technologickými 
udalosťami, vrátane znečistenia morí, 
rádiologických ohrození alebo ohrozením 
verejného zdravia, hlavne úradne 
vyhlásenými pandémiami chrípky, ako aj 
teroristickými činmi. Zo súčasných 
hospodárskych a sociálnych kohéznych 
nástrojov je možné financovať opatrenia 
týkajúce sa predchádzania rizikám a opravy 
poškodenej infraštruktúry. Fond solidarity 
Európskej únie zriadený nariadením Rady č. 
2012/2002 umožňuje Spoločenstvu pomáhať 
pri mobilizovaní núdzových služieb, ktorých 
cieľom je uspokojiť okamžité potreby ľudí a 
prispieť ku rýchlej obnove poškodenej 
kľúčovej infraštruktúry, aby sa v 
postihnutých oblastiach mohla obnoviť 
hospodárska činnosť. Súčasný FSEÚ je však 
obmedzený hlavne na veľké živelné 
pohromy. Malo by sa prijať ustanovenie 
umožňujúce Spoločenstvu zasiahnuť v 
prípade krízových situácií, ktoré nemajú 
prírodný charakter a ohrozenia verejného 
zdravia, ktoré môže mať cezhraničné 
následky v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 6

(6) Veľké katastrofy, hlavne tie, ktoré majú 
prírodný charakter, často postihujú viac ako 
jednu krajinu. Ak veľká katastrofa zasiahla 
oprávnený štát, pomoc by mala byť 
poskytnutá tiež oprávnenej susedskej krajine 
postihnutej tou istou katastrofou.

(6) Veľké katastrofy, hlavne tie, ktoré majú 
prírodný charakter, často postihujú viac ako 
jednu krajinu. Ak veľká katastrofa zasiahla 
oprávnený štát, pomoc by mala byť, po 
starostlivom preskúmaní, poskytnutá tiež 
oprávnenej susedskej krajine postihnutej tou 
istou katastrofou.

Odôvodnenie

V súvislosti s pomocou tretím krajinám musia existovať určité obmedzenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 1 odsek 2 bod (b)

(b) priemyselným a technologickým 
katastrofám;

(b) priemyselným a technologickým 
katastrofám, keď nie sú kryté občianskou 
zodpovednosťou;
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Odôvodnenie

V prípade priemyselných a technologických katastrof by sa malo objasniť, že zodpovednosť za 
škodu nesie zodpovedná strana.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 2 odsek 1

Na účely tohto nariadenia znamená „veľká 
katastrofa" akúkoľvek katastrofu, ktorá 
spôsobila v aspoň jednom z oprávnených 
štátov priamu škodu odhadovanú buď na 
viac ako 1 miliardu eur v cenách roku 2007, 
alebo na viac ako 0,5 % HND príslušného 
štátu.

Na účely tohto nariadenia znamená „veľká 
katastrofa“ akúkoľvek katastrofu, ktorá 
spôsobila v aspoň jednom z oprávnených 
štátov priamu škodu odhadovanú buď na 
viac ako 3 miliardy eur v cenách roku 2007, 
alebo na viac ako 0,6 % HND príslušného 
štátu.

Odôvodnenie

Je potrebné zachovať pôvodné hranice, inak bude dochádzať k príliš častým žiadostiam o 
pomoc v rámci fondu solidarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 odsek 1

1. Ak sa na území oprávneného štátu 
vyskytla veľká katastrofa, môže Komisia na 
základe žiadosti oprávneného štátu 
poskytnúť finančnú pomoc z fondu vo 
forme grantu.

1. Ak sa na území oprávneného štátu 
vyskytla veľká katastrofa alebo v prípade 
bezprostredného ohrozenia verejného 
zdravia, ktoré môže mať cezhraničné 
následky, poskytne Komisia na základe 
žiadosti oprávneného štátu (vypúšťa sa)
finančnú pomoc z fondu vo forme grantu.

Na základe žiadosti oprávneného štátu, ktorý 
susedí so štátom, na ktorý sa odkazuje v 
pododseku 1, a ktorý bol postihnutý tou 
istou katastrofou, môže Komisia poskytnúť
pomoc z fondu i tomuto štátu.

Na základe žiadosti oprávneného štátu, ktorý 
susedí so štátom, na ktorý sa odkazuje v 
pododseku 1, a ktorý bol postihnutý tou 
istou katastrofou, navrhne Komisia 
(vypúšťa sa) pomoc z fondu i tomuto štátu.

Odôvodnenie

Ak sú splnené kritériá stanovené v článku 2, Komisia by mala vždy navrhnúť finančnú pomoc.
Malo by existovať osobitné ustanovenie na poskytovanie pomoci a materiálnej podpory v 
prípadoch z oblasti verejného zdravia, akou je epidémia alebo chrípková pandémia, ktoré 
môžu mať cezhraničné následky v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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Článok 4 bod (b)

(b) neodkladná lekárska pomoc a opatrenia, 
ktoré chránia obyvateľstvo proti 
bezprostredným ohrozeniam zdravia, vrátane 
nákladov na vakcíny, lieky, lekárske 
výrobky a vybavenie ako aj infraštruktúru, 
ktoré sa použili počas núdze;

(b) neodkladná a krátkodobá lekárska 
pomoc - ktorá môže byť preventívna - a 
opatrenia, ktoré chránia obyvateľstvo proti 
bezprostredným cezhraničným ohrozeniam 
zdravia, vrátane nákladov na vakcíny, lieky, 
lekárske výrobky a vybavenie ako aj 
infraštruktúru, ktoré sa použili počas núdze 
spôsobenej akoukoľvek z katastrof 
uvedených v článkoch 1 a 2;

Odôvodnenie

Krátkodobé opatrenia na ochranu verejného zdravia musia počítať so všetkými núdzovými 
situáciami, či už by išlo o prírodnú, priemyselnú alebo technologickú katastrofu, núdzovú 
situáciu v oblasti verejného zdravia alebo teroristický čin.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 4 bod (g)

(g) lekárska, psychologická a sociálna 
pomoc priamym obetiam teroristických 
činov a ich rodinám.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Okamžitá lekárska pomoc v prípadoch teroristických činov je zahrnutá v článku 4 bod b. Za 
krátkodobú psychologickú a sociálnu pomoc sú zodpovedné členské štáty. EÚ nemôže 
zabezpečovať dlhodobú pomoc, ktorá je skôr súčasťou národných systémov sociálneho 
zabezpečenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 5 odsek 1 úvodná časť

1. Hneď ako je to možné, najneskôr však do 
desiatich týždňov od dátumu prvých škôd 
spôsobených katastrofou, môže oprávnený 
štát predložiť Komisii žiadosť o pomoc z 
fondu, pričom poskytne všetky dostupné 
informácie týkajúce sa aspoň:

1. Hneď ako je to možné, najneskôr však do 
desiatich týždňov od dátumu, kedy boli 
úrady po prvý krát upozornené na prvotnú 
škodu spôsobenú veľkou katastrofou, môže 
oprávnený štát predložiť Komisii žiadosť o 
pomoc z fondu, pričom poskytne všetky 
dostupné informácie týkajúce sa aspoň:

Odôvodnenie

Pôvodná škoda môže niekedy zostať relatívne nepovšimnutá v dôsledku pomalého 
postupovania katastrofy. Členské štáty potrebujú mať právnu istotu týkajúcu sa oprávnenosti 



AD\603492SK.doc 7/9 PE 367.798v02-00

SK

skutočného momentu prvého upozornenia v rámci desaťmesačného obdobia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 5 odsek 1 pododsek 1 bod (a)

(a) škody spôsobenou katastrofou a jej 
dopadov na postihnuté obyvateľstvo a 
hospodárstvo;

(a) škody spôsobenej katastrofou a jej 
dosahov na postihnuté obyvateľstvo, životné 
prostredie, prírodné prostredie a 
hospodárstvo;

Odôvodnenie

Pri dopravných katastrofách nielen zomierajú ľudia, dochádza aj k ničeniu životného 
prostredia.  
Teroristické útoky na budovy alebo pamiatky, ktoré majú v Európe kultúrny alebo umelecký 
význam, ako napr. Louvre, Koloseum alebo Britské múzeum, a v dôsledku nich spôsobené 
škody nemôžu byť podľa súčasných ustanovení predmetom odôvodnených žiadostí o pomoc z 
fondu solidarity adresovaných Komisii. Výnimočné katastrofy, ktoré postihujú veľkú oblasť, 
majú za následok zničenie mnohých cenných ekosystémov, v ktorých ľudia žijú a hospodária.
Napríklad sucho, ktoré v lete 2005 postihlo Portugalsko a časti Španielska, sprevádzali 
požiare lesov, a tie bolo ťažké uhasiť. Tieto požiare spôsobili straty nielen ľuďom a v 
hospodárstve, ale predovšetkým utrpela biologická rôznorodosť v Európe. Veľké záplavy na 
delte rieky Dunaj by taktiež mohli úplne zničiť chránené oblasti (biotop vodného vtáctva).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 6 odsek 2 a (nový)

2a. Jasne sa uvedú podmienky splácania.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že pokiaľ sa následným hodnotením zistí neoprávnenosť nároku na 
pomoc, preddavok sa musí vrátiť.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 7 odsek 2 pododsek 1

2. V prípade, že sa Komisia na základe 
posúdenia vykonaného podľa článku 5 ods. 
2 rozhodla, že podmienky pre udelenie 
pomoci v rámci tohto nariadenia nie sú 
splnené, oznámi to príslušnému štátu.

2. V prípade, že sa Komisia na základe 
posúdenia vykonaného podľa článku 5 ods. 
2 rozhodla, že podmienky pre udelenie 
pomoci v rámci tohto nariadenia nie sú 
splnené, oznámi to čo najskôr príslušnému 
štátu.  

Odôvodnenie

V súlade s odsekom 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 9 odsek 2

2. Prijímajúci štát použije grant ako i 
akýkoľvek úrok s ním spojený do 18 
mesiacov od dátumu prvej škody na účely 
financovania oprávnených operácií, ktoré sú 
realizované po tomto dátume.

2. Prijímajúci štát použije grant ako i 
akýkoľvek úrok s ním spojený do 18 
mesiacov od dátumu, kedy boli úrady po 
prvý krát upozornené na prvotnú škodu 
spôsobenú veľkou katastrofou, na účely 
financovania oprávnených operácií, ktoré sú 
realizované po tomto dátume.

Odôvodnenie

V súlade so zmenou v úvodnej časti článku 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 19

Pred 1. júlom každého roka, s účinnosťou od 
(rok, ktorý nasleduje po roku, v ktorom toto 
nariadenie nadobudne platnosť), predloží 
Komisia Európskemu parlamentu a Rade 
správu o činnosti fondu v rámci tohto 
nariadenia za predchádzajúci rok. Táto 
správa obsahuje najmä informácie, ktoré sa 
týkajú podaných žiadostí, grantových 
rozhodnutí a ukončenia poskytnutej 
finančnej pomoci.

Pred 1. júlom každého roka, s účinnosťou od 
(rok, ktorý nasleduje po roku, v ktorom toto 
nariadenie nadobudne platnosť), predloží
Komisia Európskemu parlamentu a Rade 
správu o činnosti fondu v rámci tohto 
nariadenia za predchádzajúci rok.  Táto 
správa obsahuje najmä informácie, ktoré sa 
týkajú podaných žiadostí, grantových 
rozhodnutí, ukončenia poskytnutej finančnej 
pomoci a realizovaných operácií.

Odôvodnenie

Výročná správa neobsahuje iba zoznam žiadostí a grantových rozhodnutí, ale sa môže tiež 
použiť ako prehľad ukončených operácií. V prípade budúcich veľkých katastrof môže slúžiť 
členským štátom pre účely primeraných a užitočných operácií.
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