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B8-0392/2018 

Usnesení Evropského parlamentu o požárech, které v červenci 2018 postihly řecké město 

Mati v regionu Attika, a o reakci EU 

(2018/2847(RSP)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 

17. prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie1, 

– s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 

rozhodnutí č. 1313/2013 EU o mechanismu civilní ochrany Unie, který předložila 

Komise (COM(2017)0772), 

– s ohledem na prohlášení Komise ze dne 10. září 2018 o požárech, které v červenci 2018 

postihly řecké město Mati v regionu Attika, a o reakci EU, 

– s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že požáry, které zasáhly řecké město Mati v regionu Attika, 

si vyžádaly 98 obětí a desítky zraněných;  

B. vzhledem k tomu, že Řecko mohlo být lépe připraveno z hlediska civilní ochrany, 

zejména pokud jde o plány evakuace a příkazy k evakuaci;  

C. vzhledem k tomu, že změna klimatu, kromě jiných příčin, povede podle očekávání 

k nárůstu počtu požárů a dalších přírodních katastrof v Evropě; 

D. vzhledem k tomu, že v roce 2017 byl mechanismus civilní ochrany Unie 17krát 

aktivován na základě nouzových situací spojených s lesními požáry v Evropě;  

E. vzhledem k tomu, že o podporu prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie 

požádaly v létě 2018 v důsledku požárů Řecko, Švédsko a Lotyšsko;  

1. vyjadřuje upřímnou soustrast a podporu příbuzným těch, kteří přišli o život během 

požárů v Řecku, a všem těm, které tyto požáry postihly; 

2. oceňuje záslužnou práci a záchrannou činnost řeckých požárníků, dobrovolníků 

a dalších zúčastněných osob; 

3. vítá solidárnost, kterou prokázaly Kypr, Španělsko a Bulharsko tím, že nabídly svou 

pomoc prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie a vyslaly do postižené oblasti 

svá letadla, zdravotnické pracovníky a požárníky, což je praktická ukázka evropské 

solidarity;  

4. zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout ambiciózní dohody ohledně přezkumu mechanismu 

civilní ochrany Unie a vytvoření rescEU s cílem zajistit, aby Unie disponovala 

                                                 
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 924. 
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veškerými kapacitami nezbytnými k reakci na různé katastrofy;  

5. důrazně poukazuje na to, že je třeba, aby členské státy provedly komplexní posouzení 

rizik a posouzení svých schopností zvládat rizika a plánů zvládání katastrof s cílem 

zajistit účinnou reakci na katastrofy;  

6. znovu poukazuje na význam podpory EU pro předcházení požárům v rámci Fondu 

soudržnosti a vyzývá členské státy, aby prostředky z tohoto fondu plně využívaly; 

7. vyzývá k rychlé mobilizaci finančních prostředků EU na podporu obětí a nápravu škod 

na veřejné infrastruktuře i soukromém majetku v postižených oblastech, například 

z Fondu solidarity EU;  

8. připomíná, že v oblastech zasažených lesními požáry ve východní i západní Attice je 

třeba zajistit ochranu před záplavami, a zabránit tak dalším katastrofám, k nimž by 

mohlo v zimě dojít;  

9. žádá Komisi, aby předložila návrh týkající se finančního rámce pro mechanismus civilní 

ochrany Unie na období po roce 2020; 

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi. 


