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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

 V návaznosti na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/420 ze dne 13. března 
2019, kterým bylo rozhodnutí 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie podstatně 
změněno, má tento návrh stanoviska Výboru pro rozvoj omezený rozsah působnosti. Jeho 
cílem je zdůraznit tři důležité aspekty mechanismu během příštího víceletého finančního 
rámce na období 2021–2027 v souvislosti s jeho aktivací mimo Unii a v souvislosti 
s humanitárními krizemi.

Za prvé, v návrhu stanoviska se poukazuje na to, že je nutné rozšířit kapacitu mechanismu ve 
vztahu k přírodním katastrofám souvisejícím se změnou klimatu, zejména k lesním požárům, 
které ohrožují zejména rozvojové země.

Za druhé, cílem návrhu je zvýšit finanční pomoc Unie na kapacity předem vyčleněné pro 
Evropskou rezervu v oblasti civilní ochrany, pokud budou použity k reakci na katastrofy 
mimo Unii. V souladu s postojem Rady i návrhem zprávy Výboru pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin se navrhuje, aby až 75 % nákladů na provoz kapacit, 
včetně dopravy, financovala Unie, a to ve stejné výši jako v případě jejich aktivace v rámci 
Unie.

Za třetí se zavádí požadavek na konzultace s humanitárními subjekty před zásahy v případě 
člověkem způsobených katastrof nebo komplexních mimořádných událostí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Vzhledem k tomu, že změna 
klimatu vede na celém světě ke zvýšení 
četnosti, intenzity a složitosti přírodních 
katastrof, jsou rozvojové země, zejména 
nejméně rozvinuté země a malé ostrovní 
rozvojové státy, obzvláště zranitelné, a to 
na jedné straně vzhledem ke své omezené 
schopnosti přizpůsobit se dopadům změny 
klimatu a zajistit jejich zmírnění 
a nedostatečné schopnosti reagovat na 
katastrofy související s klimatem a na 
druhé straně kvůli tomu, že jsou 
v důsledku své zeměpisné polohy 
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vystaveny povodním, suchu a lesním 
požárům.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Lesní požáry nejenže ohrožují 
nebo ničí životy, živobytí a biologickou 
rozmanitost, ale vedou rovněž k vysokým 
emisím CO2 a k nižší schopnosti planety 
absorbovat uhlík, což změnu klimatu jen 
dále zhoršuje. Obzvláště znepokojivé jsou 
situace, kdy je požárem zničen primární 
lesní porost, jak tomu bylo v poslední době 
v určitých regionech v blízkosti rovníku.  
Nárůst katastrof souvisejících s klimatem, 
včetně lesních požárů, vyžaduje rozšíření 
operací mechanismu civilní ochrany Unie 
mimo Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 16 – odst. 2

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1) v článku 16 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Zásahy podle tohoto článku se 
mohou provádět formou autonomního 
asistenčního zásahu nebo jako příspěvek 
k zásahu vedeného mezinárodní organizací. 
Koordinace Unie je plně začleněna do 
celkové koordinace zajišťované Úřadem 

2. Zásahy podle tohoto článku se 
mohou provádět formou autonomního 
asistenčního zásahu nebo jako příspěvek 
k zásahu vedeného mezinárodní organizací. 
Koordinace Unie je plně začleněna do 
celkové koordinace zajišťované Úřadem 
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OSN pro koordinaci humanitární pomoci 
(OCHA) a respektuje jeho vedoucí úlohu. 
V případě katastrof způsobených člověkem 
nebo komplexních mimořádných událostí 
Komise zajistí soulad s Evropským 
konsensem o humanitární pomoci (*) 
a dodržování humanitárních zásad.“

OSN pro koordinaci humanitární pomoci 
(OCHA) a respektuje jeho vedoucí úlohu. 
V případě katastrof způsobených člověkem 
nebo komplexních mimořádných událostí 
vede Komise před zásahem konzultace 
s humanitárními subjekty a zajistí soulad 
s Evropským konsensem o humanitární 
pomoci (*) a dodržování humanitárních 
zásad.“

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 23 – odst. 2

Platné znění Pozměňovací návrh

(2a) v článku 23 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Částka finanční pomoci Unie na 
kapacity předem vyčleněné pro Evropský 
soubor civilní ochrany nepřekročí 
v případě katastrofy či její hrozby v Unii 
nebo zúčastněném státě 75 % nákladů na 
provoz kapacit včetně dopravy.

2. Částka finanční pomoci Unie na 
kapacity předem vyčleněné pro Evropský 
soubor civilní ochrany nepřekročí 
v případě katastrofy či její hrozby v Unii 
nebo mimo ni 75 % nákladů na provoz 
kapacit včetně dopravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) v článku 23 se zrušuje odstavec 3.

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 5 je nezbytný, aby se zabránilo rozporům, jež by vznikly v případě 
přijetí pozměňujícího návrhu č. 4 týkajícího se finanční pomoci určené pro kapacity, které 
byly předem vyčleněny pro Evropskou rezervu v oblasti civilní ochrany v případě katastrofy 
mimo Unii.


