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Legenda 
 
 

Označenie postupov 

  
        *     Konzultačný postup  
                väčšina odovzdaných hlasov 
 **I Postup spolupráce (prvé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov 
 **II Postup spolupráce (druhé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 

väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu  spoločnej pozície 

 *** Postup súhlasu  
                 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 

upravených článkami 105, 107, 161 a 300 zmluvy o ES a článkom 
7 zmluvy o EÚ 

 ***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov 
 ***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície  

väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície 

 ***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu 
 
(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.) 

 
 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu 

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.  
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/847/ES pokiaľ 
ide o rozšírenie akčného programu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany 
(COM(2004)0512 – C6-0111/2004 – 2004/0162(CNS)) 
 
(Konzultačný postup) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (COM(2004)0512)1 

– so zreteľom na článok 308 zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Parlamentom (C6-0111/2004), 

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2004), 

1. schvaľuje návrh Komisie; 

2. vyzýva Radu, aby oznámila Parlamentu, či hodlá odstúpiť od textu schváleného 
Parlamentom; 

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak mieni podstatne pozmeniť návrh 
Komisie; 

4. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu odovzdal Rade a Komisii. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
Rozhodnutie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/847/ES pokiaľ ide o 
predĺženie akčného programu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany 
 
Platnosť súčasného akčného programu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany uplynie 31. 
decembra 2004. S cieľom zabrániť vzniku medzery medzi dňom uplynutia platnosti 
súčasného programu a dňom začatia uplatňovania nového právneho rámca, Komisia navrhuje 
predĺžiť program o dva roky s platnosťou od januára 2005 do decembra 2006.  
 
Vo svojom návrhu Komisia požaduje každoročné zvýšenie rozpočtu pre akčný program v 
oblasti civilnej ochrany z 1,5 miliónov euro (v roku 2004) na 2,4 miliónov euro (pre roky 
2005 a 2006). To predstavuje ročný nárast o 0,9 milióna euro, čiastočne v dôsledku rozšírenia 
EÚ a čiastočne v dôsledku posilnenia rozpočtu akčného programu v oblasti znečistenia morí, 
o ktorom rozhodol Európsky parlament.  
 
S prihliadnutím na budúce potreby zásahov v oblasti civilnej ochrany si spravodajca myslí, že 
návrh Komisie je realistický, a preto súhlasí s predĺžením programu, ako aj navrhovaným 
rozpočtom. 
 
Oznámenie Komisie: Posilňovanie možností Európskej únie v oblasti civilnej ochrany 
 
Komisia takisto schválila oznámenie o posilňovaní možností Európskej únie v oblasti civilnej 
ochrany (COM (2004) 200).  
 
Toto oznámenie je založené na skutočnosti, že v posledných rokoch sme boli svedkami 
niekoľkých katastrôf, napríklad potopy, teplé vlny, lesné požiare, zemetrasenia, znečistenie 
toxickými látkami, vážne priemyselné havárie a takisto aj teroristické útoky. Okrem toho 
došlo ku katastrofám, ktoré spôsobili ľudia, napr. únik ropy z tankera Prestige. Všetky tieto 
nehody si vyžiadali početné obete, spôsobili rozsiahle hospodárske škody a poznačili životy 
miliónov ľudí na celom svete. Tieto katastrofy narúšajú hospodárstva postihnutých krajín, 
zasahujú najchudobnejšie a najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva v krajinách s rozvinutým 
hospodárstvom, najviac postihujú najchudobnejšie krajiny, sú vo všeobecnosti považované za 
hlavnú prekážku na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju a rovnako bránia snahám o zníženie 
chudoby. V súvislosti s týmito udalosťami je preto nutné, aby vlády pristúpili k posilneniu 
preventívnych opatrení, ako aj zlepšeniu schopnosti reagovať v podobných situáciách. 
Parlament už vyjadril svoju solidaritu tým, že v roku 2003 schválil uznesenie (2003/2066) v 
súvislosti s teplou vlnou, ku ktorej došlo v lete daného roku, v ktorom požaduje vytvorenie 
Európskej jednotky civilnej ochrany.  
 
VÝCHODISKÁ 
 
Oznámenie obsahuje analýzu a vyhodnotenie schopnosti mechanizmu Spoločenstva riešiť 
katastrofy, ktorý vznikol v roku 2001 (na základe rozhodnutia Rady 2001/792). Mechanizmus 
civilnej ochrany Spoločenstva poskytuje okamžitú pomoc prostredníctvom jednotiek civilnej 
ochrany zúčastnených štátov. Monitorovacie a informačné centrum je „srdcom“ tohto 
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mechanizmu Spoločenstva. Centrum je otvorené 24 hodín denne a plne využíva databázu, 
školiace a vzdelávacie programy, ako aj spoločný núdzový komunikačný a informačný 
systém. V prípade, ak daný štát nemá možnosti primerane reagovať na spôsobené škody, je 
možné, aby mu bola urýchlene poskytnutá dodatočná pomoc, ak sú ostatné krajiny ochotné 
poskytnúť svoje skúsenosti ako aj vybavenie.  
 
Spravodajca verí, že na zabezpečenie efektívnosti tohto systému je nutná aplikácia 
integrovaného manažmentu. Myslí si, že hlavnými etapami sú: 
 
– prevencia: do tejto etapy patria opatrenia, ktoré boli prijaté pred vznikom núdzovej 

situácie a ktorých účelom je zabrániť takýmto situáciám, alebo znížiť ich dopady (napr. 
mapovanie rizikových oblastí, predchádzanie škodám zákazom usadzovania sa v 
ohrozených oblastiach), 

– pripravenosť: toto je tzv. „poistná politika“, ktorá pozostáva z prípravy na reakciu na 
všeobecne známe riziká, ako aj na nepredvídané udalosti. Plánovanie je podporované 
školením, výcvikom a pravidelným ako aj primeraným informovaním verejnosti o 
rizikách, školením o bezpečnosti a správnom správaní v prípade bezprostredného 
nebezpečia, 

– ochrana: uplatňovanie opatrení na konkrétnych miestach, 
– mimoriadne opatrenia: Základným cieľom mimoriadnych opatrení je zachovanie života, 

majetku a životného prostredia, minimalizácia škodlivých vplyvov udalostí a zabránenie 
ich zhoršeniu, 

– opatrenia na obnovu: medzi tieto opatrenia patria činnosti, ktoré sú nevyhnutné v 
súvislosti s obnovením normálneho stavu. 

 
Na papieri vyzerá tento systém dobre. Avšak v reálnom prostredí a čase má tento 
mechanizmus vážne nedostatky. Konkrétne je potrebné zlepšiť týchto sedem oblastí: 

1. Lepšia vzájomná výmena informácií o dostupných prostriedkoch, odborných 
znalostiach a úspešných stratégiách a postupoch na národnej úrovni: Databáza Komisie 
identifikuje potenciálne dostupnú pomoc. V súčasnosti je táto databáza veľmi jednoduchá 
a obsahuje najmä informácie o zásahových tímoch. Skúsenosti poukazujú na 
nevyhnutnosť aktualizácie tejto databázy tak, aby obsahovala nevyhnutné informácie o 
možnostiach reakcie, spojených nákladoch, zariadeniach, ktoré sú k dispozícii, ako aj 
mieste ich umiestnenia.  

2. Lepší výcvik zásahových tímov:  Skúsenosti takisto poukazujú na to, že je potrebné 
vylepšiť pravidelné školenia, spoločný výcvik pre lepšiu spoluprácu a interoperabilitu, 
ako aj iné formy spolupráce. Budú užitočné v rámci poukazovania na praktické problémy, 
akými sú komunikácia a kompatibilita technického vybavenia, ktorá je nevyhnutným 
predpokladom rýchlej reakcie. Osobitný dôraz by sa mal klásť na nábor dobrovoľníkov, 
ako aj ich výcvik v rámci všetkých 25 členských štátov EÚ. 

3. Lepšia komunikácia, koordinácia, systémy včasného informovania verejnosti a 
prepojenie s ďalšími sieťami. Rovnako je nutné zlepšiť komunikáciu a koordináciu, ako 
aj hľadať spôsoby zamedzenia duplicity. Je zaujímavé, že podľa súčasného rozhodnutia 
nie sú členské štáty povinné informovať monitorovacie a informačné centrum 
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Spoločenstva o vzniku závažnej katastrofy, dokonca ani vtedy, keď táto katastrofa môže 
postihnúť aj okolité štáty. Komisia chce navrhnúť zmenu rozhodnutia Rady 2001/792 s 
cieľom zabezpečiť poskytovanie takýchto informácií. Spravodajca podporuje toto 
stanovisko Komisie. V prípade poskytovania pomoci krajinám, ktoré nie sú členmi EÚ, by 
sa mali takisto zlepšiť postupy posudzovania a zlepšovania koordinačných tímov z 
rôznych zúčastnených krajín, ako aj vytváranie komunikačného kanálu so všetkými 
príslušnými aktérmi v teréne. 

4. Financovanie: Existujú určité finančné problémy. Dostupné likvidné aktíva a postupy 
Spoločenstva (napríklad núdzové zásahy alebo dodatočná kompenzácia prostredníctvom 
Fondu solidarity) sú buď zložité alebo nedostatočné a často sa uplatňujú príliš pomaly. 
Komisia uvádza, že skúsenosti získané najmä počas lesných požiarov v lete v roku 2003 
jasne poukázali na potrebu vytvorenia zdrojov financovania, ktoré sa dajú rýchlo využiť. 
Podobné problémy sa objavujú v súvislosti s vonkajšími zásahmi EÚ. Budúci právny 
nástroj by mali sprevádzať finančné nástroje, okrem iného obnovený Fond solidarity 
pokrývajúci všetky činnosti v rámci EÚ a núdzová rezerva pre činnosti mimo územia EÚ. 

5. Posilňovanie sociálneho partnerstva s aktívnejším zapojením občianskej spoločnosti a 
miestnych úradov. Každý musí byť informovaný o rizikách, ktorým čelíme, a osvojiť si 
znalosti potrebné k tomu, aby mohol, v prípade katastrofy, konať zodpovedne a solidárne. 
Mali by sme vykonávať činnosti v úzkej spolupráci s národnými, regionálnymi a 
miestnymi úradmi, najmä v izolovaných a najokrajovejších oblastiach Únie. 

6. Posilnenie právomocí výskumu a rozvoja núdzových systémov s cieľom dosiahnutia 
účinnejšieho riešenia katastrôf. 

7. Uplatnenie zásady subsidiarity a vypracovanie národných plánov núdzovej koordinácie. 
Ďalej zlepšovať súčasné národné operačné schopnosti v oblasti civilnej ochrany a riešenia 
krízových situácií v rámci EÚ.  

Spravodajca si myslí, že tieto opatrenia sú nevyhnutné, pretože iba prostredníctvom zvýšenia 
odborných znalostí, úzkej spolupráce, zdieľanie zdrojov a zvyšovania finančných 
prostriedkov môže byť Únia lepšie pripravená na ochranu občanov v prípade katastrofy na jej 
území, ako aj mimo nej. Takýmto spôsobom môžu mať tí, ktorí sú postihnutí katastrofou, 
istotu, že ich potreby budú uspokojené včas a účinne. 
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