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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 Draftwoman 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
Článok 3 odsek 1

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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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, poskytne Komisia 
na základe žiadosti oprávneného štátu 
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, poskytne Komisia pomoc 
z fondu i tomuto štátu.

Odôvodnenie

Ak sú splnené kritériá stanovené v článku 2, Komisia by mala byť povinná poskytnúť finančnú 
pomoc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
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 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 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 3
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 
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zabezpečovať dlhodobú pomoc, ktorá je skôr súčasťou národných systémov sociálneho 
zabezpečenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
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 
skutočného momentu prvého upozornenia v rámci desaťmesačného obdobia. 

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

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

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

Odôvodnenie

Ochrana životného prostredia je jednou z priorít Európskej únie a najmä Európskeho 
parlamentu a škody na životnom prostredí by mali patriť k hlavným informáciám, ktoré 
oprávnený štát poskytne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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.  
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Odôvodnenie

V súlade s odsekom 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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 8
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 a 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. 


