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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Zpravodaj vítá návrh na změnu stávajícího mechanismu civilní ochrany Unie (UCPM) s cílem 

zajistit, aby Unie mohla svým občanům v Evropě a mimo ni poskytnout lepší podporu v době 

krize a v naléhavých případech, mimo jiné prostřednictvím většího úsilí v oblasti prevence 

katastrof. Připomíná, že mechanismus civilní ochrany Unie je jedním z nejkonkrétnějších 

projevů základní hodnoty solidarity EU.  

Zpravodaj zdůrazňuje, že investice do prevence a připravenosti na katastrofy je nejlepší 

ochranou nejen proto, že má největší potenciál pro záchranu životů a předcházení lidskému 

utrpení, ale také proto, že může zabránit vzniku obrovských nákladů na obnovu v případě, že 

dojde ke katastrofě. Podle výpočtů Komise uspoří 1 euro vynaložené na připravenost na 

katastrofy až 7 EUR na poskytování pomoci. 

Zpravodaj je přesvědčen, že přepracování stávajícího systému se mělo provést už dávno. 

Nedostatečnost současného dobrovolného systému odhalila bolestnou skutečnost v rámci 

reakce Unie na řadu nedávných katastrof, která se projevila zejména nedostatkem dostupných 

prostředků v období lesních požárů v letech 2016 až 2017, kdy mohla být poskytnuta pomoc 

pouze 10-ti ze 17-ti žádostí o pomoc při požáru a i tak byla často poskytnuta se značným 

zpožděním, což vedlo ke ztrátě více než 100 lidských životů. Některé zprávy rovněž 

zdůraznily stávající rozdíly v dostupnosti některých kritických kapacit pro reakci na 

katastrofy, zejména pokud jde o hasičská letadla, přístřeší a případně jiné druhy prostředků.  

Zpravodaj se domnívá, že navrhovaná struktura dvou vzájemně se doplňujících pilířů 

sestávající na jedné straně z Evropské rezervy v oblasti civilní ochrany, tj. předem 

vyčleněných kapacit členských států v oblasti reakce, a na straně druhé z tzv. „rescEU“, 

tj. vyhrazené rezervy kapacit pro odezvu pod velením a řízením na úrovni Unie, která by měla 

sloužit jako poslední instance, je nejvhodnějším a nejúčinnějším způsobem, jak překonat 

omezení stávajícího rámce. Díky optimálnímu sdružování zdrojů a vytváření úspor z rozsahu 

povede posílený mechanismus civilní ochrany Unie rovněž k významným úsporám pro 

členské státy. 

Zpravodaj připomíná, že celkové náklady související s návrhem Komise se odhadují na 

280 milionů EUR v období 2018–2020, z toho 256,9 milionu EUR v rámci okruhu 3 

„Bezpečnost a občanství“, 6,3 milionu EUR v okruhu 4 „Globální Evropa“ a 16,9 milionu 

EUR v okruhu 5 „Správní výdaje“. Z navrhovaných operačních výdajů by bylo 54 % 

přiděleno na připravenost, včetně pořízení nebo pronájmu aktiv rescEU, 37 % na reakci a 9 % 

na činnosti v oblasti prevence. Návrh rovněž zahrnuje nábor 100 dalších zaměstnanců v 

průběhu tří let. Zpravodaj považuje tyto návrhy za úměrné rozsahu a účelu revize.  

Zpravodaj vítá navrhované využití nástroje pružnosti na pokrytí většiny (88 %) dalších 

potřebných prostředků. Důrazně však odmítá navrhované přerozdělení finančních prostředků 

ze stávajících programů z okruhů 3 a 4 ve výši 31,3 milionu EUR. Jak bylo při mnoha 

příležitostech zdůrazněno v Rozpočtovém výboru, nové politické návrhy významné povahy 

by měly provázet nové zdroje. Navíc mnohé programy, jichž se to týká, jako je program 
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Práva, rovnost a občanství a program Spravedlnost, se pyšní vynikající mírou plnění 

programů, které byly po léta nedostatečně financovány. Zpravodaj proto navrhuje financovat 

celou částku dodatečných zdrojů potřebných v rámci okruhů 3 a 4 prostřednictvím nástroje 

pružnosti, jak je uvedeno v nové příloze I. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh legislativního usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. vyzývá Komisi, aby upustila od 

využívání přerozdělených prostředků k 

financování nových politických priorit, 

které jsou doplňovány v průběhu 

probíhajícího víceletého finančního 

rámce, neboť tato skutečnost bude mít 

nevyhnutelně negativní dopad na 

provádění dalších klíčových činností 

Unie; 

Odůvodnění 

Nové politické návrhy by měly provázet nové zdroje. Zpravodaj důrazně odmítá využívání 

přerozdělení na úkor úspěšných, chronicky nedostatečně financovaných programů, jako je 

program Práva, rovnost a občanství a program Spravedlnost. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh legislativního usnesení 

Bod 2 b (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2b. vyzývá Komisi, aby v rámci příštího 

víceletého finančního rámce počínajícího 

rokem 2021 zajistila dostatečné 

financování mechanismu civilní ochrany 

Unie, které bude vycházet z jeho 
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současného přepracování; 

Odůvodnění 

S cílem navázat na současnou revizi mechanismu civilní ochrany Unie, která posiluje jak 

politiku, tak financování, bude důležité, aby Komise při předkládání nových návrhů pro příští 

víceletý finanční rámec navrhla pro mechanismus civilní ochrany Unie po roce 2020 

ambiciózní finanční krytí. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 7 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Unie by měla být schopna členské státy 

podpořit v případech, kdy dostupné 

kapacity neumožňují efektivní reakci na 

katastrofy, a to přispěním k financování 

leasingu či pronájmu, čímž se zajistí rychlý 

přístup k takovým kapacitám, nebo 

financováním jejich pořízení. To by 

podstatným způsobem zvýšilo účinnost 

mechanismu Unie, neboť by se zajistila 

dostupnost kapacit v případě, kdy by jinak 

nebylo možné zajistit účinnou reakci na 

katastrofy, zejména pokud jde o katastrofy 

s širokým spektrem dopadů na velký počet 

členských států. Získávání kapacit ze 

strany Unie by mělo umožnit úspory z 

rozsahu i lepší koordinaci při reakci na 

katastrofy. 

(7) Unie by měla být schopna členské státy 

podpořit v případech, kdy dostupné 

kapacity neumožňují efektivní reakci na 

katastrofy, a to přispěním k financování 

leasingu či pronájmu, čímž se zajistí rychlý 

přístup k takovým kapacitám, nebo 

financováním jejich pořízení. To by 

podstatným způsobem zvýšilo účinnost 

a schopnost nasazení mechanismu Unie, 

neboť by se zajistila rychlá dostupnost 

kapacit v případě, kdy by jinak nebylo 

možné zajistit účinnou reakci na katastrofy, 

zejména pokud jde o katastrofy s širokým 

spektrem dopadů na velký počet členských 

států. Získávání kapacit ze strany Unie by 

mělo umožnit úspory z rozsahu i lepší 

koordinaci při reakci na katastrofy. 

Finanční zdroje je nutné vynakládat 

optimálně a transparentně. 

Odůvodnění 

Při mobilizaci kapacit prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie je velmi důležitá 

rychlost, jak dokládají tragické důsledky opožděného nasazení hasičských letadel při 

posledních událostech lesních požárů v jižní Evropě. Spolufinancování EU by mělo být vždy 

poskytnuto za podmínek naprosté transparentnosti a plné odpovědnosti. 
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Pozměňovací návrh  4 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 10  

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Aby se dosáhlo fungování kapacity 

rescEU, měly by se zpřístupnit další 

finanční prostředky na financování 

opatření v rámci mechanismu Unie. 

(10) Aby se dosáhlo fungování kapacity 

rescEU, měly by se zpřístupnit další 

finanční prostředky na financování 

opatření v rámci mechanismu Unie, ale 

nikoli na úkor finančních prostředků 

přidělených na jiné klíčové politiky Unie, 

jako je prosazování práv, rovnosti a 

občanství, spravedlnosti nebo lidského 

rozvoje na celém světě. 

Odůvodnění 

Při mobilizaci kapacit prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie je velmi důležitá 

rychlost, jak dokládají tragické důsledky opožděného nasazení hasičských letadel při 

posledních událostech lesních požárů v jižní Evropě. Spolufinancování EU by mělo být vždy 

poskytnuto za podmínek naprosté transparentnosti a plné odpovědnosti. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Pro revidovaný mechanismus civilní 

ochrany Unie by mělo být zaručeno 

samostatné financování a přidělování 

rozpočtových prostředků. Vzhledem k 

tomu, že je třeba vyvarovat se jakéhokoli 

negativního dopadu na financování 

stávajících víceletých programů, měly by 

být vyšší finanční prostředky na cílenou 

revizi mechanismu civilní ochrany Unie v 

letech 2018, 2019 a 2020 čerpány 

výhradně ze všech prostředků dostupných 

v rámci nařízení Rady (EU, Euratom) 

č. 1311/20131a, zejména s využitím 

nástroje pružnosti. 
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 ___________________ 

 1a Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 

1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 

se stanoví víceletý finanční rámec na 

období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 

2013, s. 884). 

Odůvodnění 

Nové politické návrhy by měly provázet nové zdroje. Zpravodaj důrazně odmítá využívání 

přerozdělení na úkor úspěšných, chronicky nedostatečně financovaných programů, jako je 

program Práva, rovnost a občanství a program Spravedlnost. Místo toho by měly být 

uvolněny dodatečné nezbytné finanční prostředky s použitím ustanovení týkajících se 

flexibility v nařízení o VFR. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 12 a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise každé dva roky informuje 

Evropský parlament a Radu o operacích a 

dosaženém pokroku v rámci článků 11 a 

12.“ 

Komise každý rok informuje Evropský 

parlament a Radu o operacích a dosaženém 

pokroku v rámci článků 11 a 12. 

Odůvodnění 

S cílem zajistit plnou parlamentní kontrolu a dohled nad tímto procesem a za účelem co 

nejrychlejšího odhalení případných změn s dopadem na rozpočet se navrhuje, aby Evropský 

parlament a Rada každoročně dostávaly aktuální informace o pokroku při posilování 

mechanismu civilní ochrany Unie, včetně povinných informací o vývoji rozpočtu a nákladů. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 12 a – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Tyto informace musí zahrnovat přehled 

vývoje rozpočtu a nákladů s podrobným 

technickým a finančním posouzením a 

přesnými informacemi o zvyšování 

nákladů a o změnách v druzích 

požadovaných kapacit pro odezvu a 

v případných požadavcích týkajících se 

kvality těchto kapacit, jakož i důvody pro 

jakákoli tato zvýšení nebo změny.“ 

Odůvodnění 

S cílem zajistit plnou parlamentní kontrolu a dohled nad tímto procesem a za účelem co 

nejrychlejšího odhalení případných změn s dopadem na rozpočet se navrhuje, aby Evropský 

parlament a Rada každoročně dostávaly aktuální informace o pokroku při posilování 

mechanismu civilní ochrany Unie, včetně povinných informací o vývoji rozpočtu a nákladů. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. – bod 12 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Prostředky nezbytné pro mechanismus 

Unie by měly být postupně schvalovány 

Evropským parlamentem a Radou v rámci 

ročního rozpočtového procesu, přičemž je 

třeba řádně zohlednit veškeré prostředky 

dostupné podle nařízení Rady (EU, 

Euratom) č. 1311/2013*, zejména s 

využitím nástroje pružnosti, jak je 

stanoveno v příloze I.“ 

 ____________________ 

 * Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 

1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 

se stanoví víceletý finanční rámec na 

období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 

2013, s. 884). 
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Odůvodnění 

Nové politické návrhy by měly provázet nové zdroje. Zpravodaj důrazně odmítá využívání 

přerozdělení na úkor úspěšných, chronicky nedostatečně financovaných programů, jako je 

program Práva, rovnost a občanství a program Spravedlnost. Místo toho by měly být 

uvolněny dodatečné nezbytné finanční prostředky s použitím ustanovení týkajících se 

flexibility v nařízení o VFR. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I (nová) 

 

Znění navržené Komisí 

  

Pozměňovací návrh 

PŘÍLOHA I 

ORIENTAČNÍ DODATEČNÉ FINANČNÍ PŘÍDĚLY NA OBDOBÍ 2018–2020 

  2018 2019 2020 CELKE

M 

Celkové 

dodatečné 

prostředky v 

okruhu 3* 

Prostřed

ky na 

závazky 

(PZ) 

19,157 115,2 122,497 256,854 

 Prostřed

ky na 

platby 

(PP) 

11 56,56 115,395 182,955 

Celkové 

dodatečné 

prostředky v 

okruhu 4* 

PZ 2 2 2,284 6,284 

 PP 0,8 1,8 2,014 4,614 

Celkové 

dodatečné 

prostředky v 

okruhu 3 a 4 

dohromady* 

PZ 21, 157 117,2 124,781 263,138 

 PP 11,8 58,36 117,409 187,569 

(částky jsou v milionech EUR) 



 

PE616.826v02-00 10/12 AD\1150237CS.docx 

CS 

* Celé částky budou poskytnuty prostřednictvím nástroje pružnosti. 

Odůvodnění 

Další finanční prostředky potřebné pro tuto revizi mechanismu civilní ochrany Unie v letech 

2018–2020 by měly být podrobněji vymezeny v samotném rozhodnutí prostřednictvím 

samostatné a podrobné přílohy I. Veškeré další finanční prostředky nutné k financování této 

revize by měly být uvolněny s použitím ustanovení týkajících se flexibility v nařízení o VFR. 
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