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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Mechanismus civilní ochrany Unie je důležitý v rámci strategie Evropské unie rychle 

reagovat na mimořádné události, k nimž může dojít v oblastech uvnitř i vně Evropské unie. 

Umožňuje koordinovanou pomoc na základě sdílení zdrojů ve všech zúčastněných zemích. Je 

však třeba jej zlepšit, pokud jde o kapacity týkající se prevence, připravenosti, organizace 

a zvládání mimořádných událostí.  

Zpravodaj se domnívá, že mechanismus civilní ochrany Unie hraje klíčovou úlohu při 

provádění článku 196 SFEU, jenž vybízí ke „spolupráci mezi členskými státy ve snaze posílit 

účinnost systémů pro předcházení přírodním nebo člověkem způsobeným pohromám a pro 

civilní ochranu proti nim“. 

V této souvislosti zpravodaj vítá iniciativu, kterou předložila Evropská komise s cílem 

stávající mechanismus solidarity zjednodušit a posílit tak, aby se s vynaložením více 

finančních prostředků ze strany Evropské unie stal ambiciózní evropskou kapacitní rezervou 

doplňující a posilující prostředky členských států. 

Zpravodaj upozorňuje na příspěvek, kterým již v současné době podporují přizpůsobení se 

změně klimatu a prevenci a řízení rizik evropské strukturální a investiční fondy. Dále se 

domnívá, že v zájmu usnadnění rychlého a účinného nasazení pomoci a s cílem zlepšení 

reakce na zvláštní okolnosti zasažených regionů by měla mobilizace prostředků v rámci 

rescEU prosazovat regionální přístup, zejména prostřednictvím posílení a zapojení kapacit 

místních a regionálních orgánů.  

Důležitým faktorem zlepšení efektivity při udržitelné prevenci katastrof a reakci na ně je 

využívání synergií mezi jednotlivými fondy Unie. Zpravodaj proto vybízí k lepší spolupráci 

a koordinaci mezi jednotlivými nástroji, včetně Fondu solidarity Evropské unie (FSEU), 

v rámci integrovaného přístupu.  

Zpravodaj rovněž podporuje návrh Komise na vytvoření sítě dovedností a odborných znalostí 

jednotlivých členských států v dané záležitosti a navrhuje, aby se do ní zapojily střediska 

excelence a univerzity. 

Nakonec se zpravodaj domnívá, že je třeba vytvořit lepší komunikační strategii s cílem 

zviditelnit akce a výsledky mechanismu civilní ochrany Unie pro občany a zvýšit důvěru 

občanů ve schopnost Unie předcházet katastrofám a reagovat na ně. 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 

potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh 1 
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Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Mechanismem Unie v oblasti 

civilní ochrany (dále jen „mechanismus 

Unie“), který upravuje rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady č. 

1313/2013/EU12, se posiluje spolupráce 

mezi Unií a členskými státy a usnadňuje 

koordinace v oblasti civilní ochrany 

v zájmu zlepšení reakce Unie na přírodní 

a člověkem způsobené katastrofy. 

(1) Mechanismem Unie v oblasti 

civilní ochrany (dále jen „mechanismus 

Unie“), který upravuje rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady č. 

1313/2013/EU12, se posiluje spolupráce 

mezi Unií, členskými státy a jejich regiony 

a usnadňuje koordinace v oblasti civilní 

ochrany v zájmu zlepšení reakce Unie na 

přírodní a člověkem způsobené katastrofy. 

_________________ _________________ 

12 Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 

17. prosince 2013 o mechanismu civilní 

ochrany Unie (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 

s. 924). 

12 Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 

17. prosince 2013 o mechanismu civilní 

ochrany Unie (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 

s. 924). 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) K přírodním a člověkem 

způsobeným katastrofám může dojít 

kdykoli a kdekoli na celém světě a často 

bez varování. Tyto katastrofy, ať přírodní 

nebo způsobené člověkem, jsou stále 

častější, extrémnější a složitější, přičemž je 

zhoršuje dopad změny klimatu a postihují 

území bez ohledu na státní hranice. 

Důsledky, které z katastrof vyplývají pro 

lidi, životní prostředí a hospodářství, 

mohou být enormní. 

(3) K přírodním a člověkem 

způsobeným katastrofám může dojít 

kdykoli a kdekoli na celém světě. Tyto 

katastrofy, ať přírodní a zhoršené dopadem 

změny klimatu, nebo způsobené člověkem 

– včetně nových druhů hrozeb, jako jsou 

hrozby spojené s vnitřní bezpečností –, 

jsou stále častější, extrémnější a složitější 
a postihují území bez ohledu na státní 

hranice. Důsledky, které z katastrof 

vyplývají pro lidi, životní prostředí 

a hospodářství, jsou ze střednědobého 

a dlouhodobého hlediska často enormní. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Nedávné zkušenosti ukázaly, že 

nutnost spoléhat se na dobrovolné nabídky 

vzájemné pomoci – koordinované 

a usnadněné mechanismem Unie – ve 

všech případech nezajistí, aby byly 

k dispozici dostatečné kapacity pro 

uspokojivé řešení základních potřeb osob 

postižených katastrofami, ani náležitou 

ochranu životního prostředí a majetku. 

Platí to zejména v případech, kdy jsou 

členské státy současně zasaženy 

opakujícími se katastrofami a kolektivní 

kapacita je nedostatečná. 

(4) Nedávné zkušenosti ukázaly, že 

nutnost spoléhat se na dobrovolné nabídky 

vzájemné pomoci – koordinované 

a usnadněné mechanismem Unie – ve 

všech případech nezajistí, aby byly 

k dispozici dostatečné kapacity pro včasné 

a uspokojivé řešení základních potřeb osob 

postižených katastrofami, ani náležitou 

ochranu životního prostředí a majetku. 

Platí to zejména v případech, kdy jsou 

členské státy a jejich regiony, jakož 

i členské státy a regiony v blízkém 

sousedství, zasaženy opakujícími se 

a současnými katastrofami a kolektivní 

kapacita pro odezvu je nedostatečná. Tento 

systém je třeba zlepšit a členské státy by 

měly přijmout přiměřená preventivní 

opatření na zachování a posílení 

vnitrostátní kapacity, aby postačovala 

k řádné reakci na katastrofy. 

 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Klíčový význam pro ochranu před 

katastrofami má prevence, která vyžaduje 

další opatření. Za tímto účelem by členské 

státy měly pravidelně zpřístupňovat svoje 

posouzení rizik, jakož i souhrny svých 

plánů řízení rizik v případě katastrof, aby 

se zajistil integrovaný přístup ke zvládání 

katastrof, který bude spojovat opatření 

týkající se prevence rizik, připravenosti 

i reakce na ně. Kromě toho by měla mít 

Komise možnost od členských států 

vyžadovat, aby poskytly zvláštní plány 

prevence a připravenosti v souvislosti 

s konkrétními katastrofami, a to zejména 

s cílem maximalizovat celkovou podporu 

Unie, pokud jde o řízení rizika katastrof. 

(5) Klíčový význam pro ochranu před 

katastrofami má prevence, která vyžaduje 

další opatření na všech úrovních, jelikož 

dopady změny klimatu zasahují všechna 

území a překračují hranice. Za tímto 

účelem by členské státy v partnerství se 

svými místními a regionálními orgány 

měly pravidelně zpřístupňovat svá 

posouzení rizik, jakož i souhrny svých 

plánů řízení rizik v případě katastrof, aby 

se zajistil integrovaný přístup ke zvládání 

katastrof, včetně přeshraničních událostí, 

který bude co nejrychleji spojovat opatření 

týkající se prevence rizik, připravenosti 

i reakce na ně, mj. prostřednictvím 

vzdělávání a odborné přípravy. Kromě 
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Měla by se snížit administrativní zátěž 

a měly by se posílit politiky prevence, a to 

i zajištěním nezbytných propojení 

s ostatními klíčovými politikami a nástroji 

Unie, zejména se strukturálními 

a investičními fondy, jak se uvádí v 2. bodě 

odůvodnění nařízení (EU) č. 1303/201313. 

toho by měla mít v případě potřeby 

Komise možnost od členských států 

vyžadovat, aby poskytly zvláštní plány 

odborné přípravy, prevence, připravenosti 

a evakuace v souvislosti s konkrétními 

katastrofami, jako je zemětřesení, sucho, 

vlny veder, přírodní požáry, povodně 

a nedostatek vody, a humanitárními 

a technologickými katastrofami, a to 

zejména s cílem maximalizovat celkovou 

podporu Unie, pokud jde o řízení rizika 

katastrof. Je zásadně důležité snížit 

administrativní zátěž a posílit politiky 

prevence a operační kapacity, mj. na 

přeshraniční úrovni, a to i zlepšením 

propojení a koordinace s dalšími 

klíčovými politikami a nástroji Unie, 

zejména se strukturálními a investičními 

fondy, jak se uvádí v článku 1 a bodu 

odůvodnění 2 nařízení (EU) č. 

1303/201313, a Fondem solidarity 

Evropské unie. V této souvislosti je 

důležité zdůraznit, že evropské 

strukturální a investiční fondy (ESI 

fondy) již na podporu přizpůsobení se 

změně klimatu a prevence a řízení rizik 

přispívají a že se již uplatňují předběžné 

podmínky, které jsou s tímto cílem 

spojeny. 

_________________ _________________ 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o společných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti, Evropském zemědělském 

fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 

námořním a rybářském fondu a o zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. 

L 347, 20.12.2013, s. 320). 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o společných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti, Evropském zemědělském 

fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 

námořním a rybářském fondu a o zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. 

L 347, 20.12.2013, s. 320). 

 

Pozměňovací návrh  5 
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Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Kvalitní rámec pro spolupráci za 

účelem vytvoření operativních 

preventivních akcí a středisek pro reakci 

na krize a řešení krizí by mohly poskytovat 

také makroregionální strategie Unie, které 

by rovněž umožňovaly spolupráci v této 

záležitosti se sousedními třetími zeměmi. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Je zapotřebí posílit kolektivní 

schopnost připravit se a reagovat na 

katastrofy, a to zejména prostřednictvím 

vzájemné podpory v Evropě. Kromě 

posílení možností, které již nabízí evropská 

kapacita pro odezvu na mimořádné události 

(dále jen „evropská kapacita pro odezvu na 

mimořádné události“ nebo „dobrovolný 

soubor“), od této chvíle nazývaná 

„Evropská rezerva v oblasti civilní 

ochrany“, by Komise měla zřídit i rescEU. 

Součástí rescEU by měly být i kapacity pro 

odezvu na mimořádné události určené 

k boji proti přírodním požárům, rozsáhlým 

záplavám a zemětřesením, jakož i polní 

nemocnice a lékařské týmy v souladu 

s normami Světové zdravotnické 

organizace, které by bylo možno rychle 

nasadit. 

(6) V zájmu zvýšení předvídatelnosti 

zásahů a podstatného omezení doby 

potřebné k nasazení pomoci je zapotřebí 

posílit kolektivní schopnost pro výcvik, 

přípravu a reakci na katastrofy, a to 

zejména prostřednictvím účinné vzájemné 

podpory a spolupráce v Evropě. Kromě 

posílení možností, které již nabízí evropská 

kapacita pro odezvu na mimořádné události 

(dále jen „evropská kapacita pro odezvu na 

mimořádné události“ nebo „občanská 

povinnost pomáhat“), od nynějška 

nazývaná „Evropská rezerva v oblasti 

civilní ochrany“, by Komise měla zřídit 

i rescEU. Součástí rescEU by měly být 

i předem vyčleněné společné kapacity pro 

odezvu na mimořádné události určené 

k boji proti přírodním nebo člověkem 

způsobeným katastrofám, jako jsou 

přírodní požáry, rozsáhlé záplavy, 

zemětřesení, teroristické hrozby nebo jiné 

nepředvídané události včetně veškerého 

případného akutního nedostatku léků, 

jakož i polní nemocnice a lékařské týmy 

v souladu s normami Světové zdravotnické 

organizace, které by bylo možno nasadit 
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k zásahu rychle a na několika místech 

současně. Provozní prostředky v rámci 

rescEU by měly být na žádost uvolňovány 

na operace odezvy na katastrofy, které 

mají řešit nedostatečné kapacity a posílit 

úsilí vynakládané v rámci rezervy v oblasti 

civilní ochrany. Je třeba přijmout zvláštní 

ustanovení pro zásahy v nejvzdálenějších 

regionech a zámořských zemích 

a územích zohledňující jejich odlehlost 

a specifické rysy. 

 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Významnou úlohu při prevenci 

a zvládání katastrof hrají regionální 

a místní orgány a v zájmu minimalizace 

překrývání činnosti a podpory 

interoperability je třeba, aby jejich 

kapacity pro odezvu byly do veškeré 

koordinace a nasazení podle tohoto 

rozhodnutí náležitě zapojeny, v souladu 

s institucionálním a právním rámcem 

členských států. Tyto orgány mohou hrát 

důležitou úlohu při prevenci a jsou to 

právě ony, kdo bude bezprostředně po 

katastrofě, s využitím kapacit svých 

dobrovolníků, reagovat jako první. Je 

proto zapotřebí, aby na místní, regionální 

i přeshraniční úrovni fungovala průběžná 

spolupráce s cílem vytvořit společné 

systémy varování pro rychlý zásah ještě 

před mobilizací rescEU i pravidelné 

osvětové kampaně týkající se počátečních 

opatření pro odezvu. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 6 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6b) V zájmu usnadnění rychlého 

a účinného nasazení pomoci je třeba, aby 

uvolňování prostředků v rámci rescEU 

mělo územní rozměr a aby bralo v potaz, 

že má-li být možné náležitě reagovat na 

specifickou situaci regionů a omezit škody 

způsobené katastrofou, je důležité 

prosazovat regionální a případně 

komunitně vedený přístup. 

 

 

Pozměňovací návrh  9 

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 

materiální a technické kapacity 

neumožňují efektivní reakci na katastrofy, 

mj. v případě přeshraničních událostí, 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 

materiálních a technických kapacit – mj. 

pro záchranu starších osob nebo osob se 

zdravotním postižením – 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. Předem 

vyčleněné vhodné vybavení a získávání 

kapacit ze strany Unie by mělo umožnit 

úspory z rozsahu i lepší koordinaci při 

reakci na katastrofy. 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh rozhodnutí 
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Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Aby se zvýšila účelnost a účinnost 

odborné přípravy a posílila se spolupráce 

mezi vnitrostátními orgány a útvary 

v oblasti civilní ochrany, je zapotřebí 

vytvořit síť znalostí v oblasti civilní 

ochrany EU, která bude založena na 

stávajících strukturách. 

(9) Zásadními aspekty spolupráce 

v oblasti civilní ochrany jsou odborná 

příprava, výzkum a inovace. Aby se 

zvýšila účelnost a účinnost odborné 

přípravy a cvičení, podpořily inovace – 

začleněním nových technologií, např. 

špičkového technického vybavení, 

a nejnovějších výsledků výzkumu s cílem 

zajistit účinnější sledování městských 

a zalesněných oblastí – a posílily dialog 

a spolupráce mezi vnitrostátními orgány 

a útvary v oblasti civilní ochrany, mj. na 

přeshraniční úrovni, je zapotřebí vytvořit 

síť znalostí v oblasti civilní ochrany Unie, 

která bude založena na stávajících 

strukturách a do které budou zapojeni 

výzkumní pracovníci, výzkumná a školicí 

střediska členských států, univerzity 

a případně střediska excelence 

i organizace občanského sektoru. 

V případě nejvzdálenějších regionů 

a zámořských zemí a území je třeba 

přijmout opatření, která zajistí, aby i ony 

byly do této sítě zapojeny, a souběžně 

posílit spolupráci s třetími zeměmi 

v oblasti odborné přípravy a kapacity 

v oblasti prevence katastrof a reakce 

na ně. 

 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Je zapotřebí zjednodušit postupy 

mechanismu Unie tak, aby se zajistil co 

nejrychlejší přístup členských států 

k pomoci a ke kapacitám, které potřebují, 

aby mohly co nejrychleji reagovat na 

přírodní nebo člověkem způsobené 

katastrofy. 

(11) Je zapotřebí zjednodušit, zefektivnit 

a zpružnit postupy v rámci mechanismu 

civilní ochrany Unie, aby se zajistil rychlý 

přístup členských států k pomoci a ke 

kapacitám, které potřebují, aby mohly co 

nejrychleji a co nejúčinněji reagovat na 

přírodní nebo člověkem způsobené 
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katastrofy. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Je důležité zajistit, aby členské 

státy přijaly všechna potřebná opatření 

k zabránění přírodním nebo člověkem 

způsobeným katastrofám a ke zmírnění 

jejich účinků. Ustanovení by měla posílit 

vazby mezi opatřeními týkajícími se 

prevence, připravenosti a reakce v rámci 

mechanismu Unie. Měl by se také zajistit 

soulad s dalšími relevantními právními 

předpisy Unie v oblasti prevence a řízení 

rizika katastrof, včetně přeshraničních 

preventivních opatření a reakce na hrozby 

typu závažných přeshraničních zdravotních 

hrozeb15. Podobně by se měl zajistit soulad 

s mezinárodními závazky, jako je např. 

sendajský rámec pro snižování rizika 

katastrof na období 2015–2030, Pařížská 

dohoda o změně klimatu a Agenda pro 

udržitelný rozvoj 2030. 

(13) Je důležité zajistit, aby členské 

státy a jejich místní a regionální orgány 

přijaly všechna potřebná opatření 

k účinnému zabránění přírodním nebo 

člověkem způsobeným katastrofám a ke 

zmírnění jejich účinků, k nimž patří 

pravidelná správa lesních ploch, řízení 

hořlavých materiálů a lesní plánování. 

Ustanovení by měla posílit vazby mezi 

opatřeními týkajícími se prevence, 

připravenosti a reakce v rámci mechanismu 

Unie. Měl by se také zajistit soulad 

s dalšími relevantními právními předpisy 

Unie v oblasti prevence a řízení rizika 

katastrof, včetně přeshraničních 

a meziměstských preventivních opatření, 

akcí včasného varování a reakce na hrozby 

typu závažných přeshraničních zdravotních 

hrozeb15, včetně radioaktivních, 

biologických nebo chemických nehod. 

Konkrétní opatření, která přihlížejí 

k odolnosti vůči katastrofám a 

k předcházení rizikům katastrof a jejich 

řízení, jsou stanovena v programech 

územní spolupráce v rámci politiky 

soudržnosti, a proto je třeba zintenzívnit 

úsilí o jejich hlubší integraci a větší 

synergické působení. Podobně by se měl 

zajistit soulad s mezinárodními závazky, 

jako je např. sendajský rámec pro 

snižování rizika katastrof na období 2015–

2030, Pařížská dohoda o změně klimatu 

a Agenda pro udržitelný rozvoj 2030. 

V zájmu zajištění reakce na přírodní 

katastrofy je kromě toho třeba přijmout 

ujednání pro zlepšení koordinace 

s Fondem solidarity Evropské unie 

(FSEU). 
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__________________ __________________ 

15 Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 

2013 o vážných přeshraničních zdravotních 

hrozbách a o zrušení rozhodnutí 

č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 

s. 1). 

15 Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 

2013 o vážných přeshraničních zdravotních 

hrozbách a o zrušení rozhodnutí 

č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, 

s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Činnost Unie by se měla soustředit 

také na poskytování pomoci v podobě 

technické odborné přípravy, aby bylo 

možné zlepšit schopnost svépomoci 

komunit, které tak budou lépe připraveny 

bezprostředně na katastrofu reagovat 

a omezit její následky. Cílená odborná 

příprava a vzdělávání pracovníků civilní 

ochrany, např. vedoucích místních 

představitelů, sociálních pracovníků, 

zdravotnického personálu, záchranářů 

a hasičů, jakož i místních 

dobrovolnických zásahových skupin, jež 

by měly mít rychle použitelné vybavení 

k zásahu, může pomoci při omezování 

následků katastrof a snížit počet 

smrtelných případů v průběhu katastrofy 

a po jejím skončení. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. –a (nové) 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 –a) v odstavci 1 se písmeno c) 

nahrazuje tímto: 

c) usnadnění rychlé a účinné odezvy c) usnadnění rychlé a účinné odezvy 
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v případě katastrof nebo bezprostřední 

hrozby katastrof; a 

v případě katastrof nebo bezprostřední 

hrozby katastrof, mj. použitím náležitých 

materiálních a technických kapacit pro 

záchranné operace; 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) posílení dostupnosti a využití 

vědeckých poznatků o katastrofách.“ 

e) zvýšení dostupnosti a využití 

vědeckých poznatků o katastrofách, mj. 

v nejvzdálenějších regionech 

a zámořských zemích a územích.“ 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a a (nové) 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) v odstavci 1 se doplňuje nové 

písmeno ea), které zní: 

 ea) prohloubení spolupráce 

a koordinace činnosti na přeshraniční 

úrovni; 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) přijímá opatření pro zlepšení 

znalostní základny, pokud jde o rizika 

katastrof, a pro usnadnění sdílení znalostí, 

a) přijímá opatření na podporu 

vzdělávání, zvýšení informovanosti, 
zlepšení znalostní základny, pokud jde 
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výsledků vědeckého výzkumu, 

osvědčených postupů a informací, mimo 

jiné mezi členskými státy, které sdílí 

společná rizika;“ 

o rizika katastrof, a usnadnění dialogu, 

spolupráce a sdílení znalostí a výsledků 

vědeckého výzkumu a inovací včetně 

doporučení a krátkodobých předpovědí, 

osvědčených postupů a informací, mimo 

jiné mezi členskými státy a jejich místními 

a regionálními orgány, sousedními 

zeměmi mimo EU a nejvzdálenějšími 

regiony a zámořskými zeměmi a územími, 

jež sdílí společná rizika; 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový) 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a) V čl. 5 odst. 1 se vkládá písmeno 

aa), které zní: 

 aa) na žádost pomáhá 

při rozhodování; 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový) 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b) V čl. 5 odst. 1 se vkládá písmeno 

ab), které zní: 

 ab) koordinuje harmonizaci informací 

a pokynů týkajících se systémů varování, 

a to i na přeshraniční úrovni; 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 c (nový) 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. h 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

 3c) V čl. 5 odst. 1 se písmeno h) 

nahrazuje tímto: 

h) podporuje využívání různých 

finančních prostředků Unie, které mohou 

podpořit udržitelnou prevenci katastrof, 

a vybízí členské státy a regiony, aby těchto 

možností financování využívaly; 

h) podporuje využívání a koordinaci 

různých finančních prostředků Unie, které 

mohou podpořit udržitelnou prevenci 

katastrof a odezvu na ně, a vybízí členské 

státy a regiony, aby těchto možností 

financování využívaly ke zvýšení synergií, 

mj. k rozšíření a modernizaci svých 

materiálních a technických kapacit; 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 6 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) do 22. prosince 2018 a poté každé 

tři roky provedou na celostátní nebo 

odpovídající nižší úrovni posouzení rizik 

a zpřístupní Komisi; 

a) do 22. prosince 2018 a poté každé 

dva roky provedou v partnerství 

s příslušnými místními a regionálními 

orgány posouzení rizik na celostátní nebo 

odpovídající nižší úrovni a zpřístupní je 

Komisi; 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Komisi se poskytuje souhrn relevantních 

prvků plánování zvládání rizik, včetně 

informací o vybraných opatřeních v oblasti 

prevence a připravenosti, a to do 31. ledna 

2019 a poté každé tři roky. Kromě toho 

může Komise od členských států 

požadovat, aby poskytly zvláštní plány 

týkající se prevence a připravenosti, které 

„Komisi se poskytuje souhrn relevantních 

prvků plánování zvládání rizik, včetně 

informací o vybraných opatřeních v oblasti 

prevence a připravenosti, a to do 31. ledna 

2019 a poté každé dva roky. Kromě toho 

může Komise od členských států 

požadovat, aby poskytly zvláštní plány 

týkající se prevence a připravenosti, které 
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budou zahrnovat krátkodobé i dlouhodobé 

úsilí. Unie náležitě zváží pokrok, kterého 

členské státy dosáhly v oblasti prevence 

katastrof a připravenosti na ně, jako 

součást jakéhokoli budoucího mechanismu 

předběžných podmínek v rámci 

evropských strukturálních a investičních 

fondů;“. 

budou zahrnovat krátkodobé i dlouhodobé 

úsilí, a poskytne jim k vypracování těchto 

plánů rámcové pokyny. Unie náležitě 

posoudí pokrok, kterého členské státy 

dosáhly v oblasti prevence katastrof 

a připravenosti na ně, a to i na regionální 

a místní úrovni, jako součást posíleného 

budoucího mechanismu předběžných 

podmínek pro investice v rámci 

evropských strukturálních a investičních 

fondů;“. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový) 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. k 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 4a. V čl. 8 odst. 1 se písmeno k) 

nahrazuje tímto: 

k) v úzké konzultaci s členskými státy 

přijímá další nezbytná podpůrná 

a doplňková opatření v oblasti 

připravenosti zaměřená na splnění cíle 

uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. b). 

k) v úzké konzultaci s členskými státy 

přijímá další nezbytná podpůrná 

a doplňková opatření v oblasti 

připravenosti – a to i prostřednictvím 

koordinace s dalšími nástroji Unie – 

zaměřená na splnění cíle uvedeného v čl. 3 

odst. 1 písm. b). 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303) 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 b (nový) 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 9 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b) V článku 9 se za odstavec 1 vkládá 

nový odstavec, který zní: 

 1a. Členské státy posílí v souladu se 

svým institucionálním a právním rámcem 
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relevantní správní kapacity příslušných 

regionálních a místních orgánů. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 10 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise a členské státy spolupracují 

s cílem zlepšit plánování operací odezvy na 

katastrofy v rámci mechanismu Unie, 

mimo jiné vytvářením scénářů odezvy na 

katastrofy na základě posouzení rizik 

uvedených v čl. 6 písm. a) a přehledu rizik 

uvedeného v čl. 5 odst. 1 písm. c), 

mapováním prostředků a vypracováváním 

plánů pro nasazení kapacit pro odezvu.“ 

1. Komise a členské státy spolupracují 

s cílem zlepšit plánování operací odezvy na 

katastrofy, přírodní i způsobené člověkem, 

v rámci mechanismu Unie, mimo jiné 

vytvářením scénářů odezvy na katastrofy 

na základě posouzení rizik uvedených v čl. 

6 písm. a) a přehledu rizik uvedeného v čl. 

5 odst. 1 písm. c), mapováním prostředků 

a vypracováváním plánů pro nasazení 

kapacit pro odezvu.“ 

 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 11 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Zřizuje se Evropská rezerva 

v oblasti civilní ochrany. Sestává ze 

souboru předem vyčleněných kapacit 

členských států pro odezvu a zahrnuje 

moduly, další kapacity pro odezvu 

a odborníky. 

1. Zřizuje se Evropská rezerva 

v oblasti civilní ochrany. Sestává ze 

souboru předem schválených schopností 

členských států pro odezvu, zahrnuje 

moduly, další kapacity pro odezvu 

a odborníky a vychází ze zásady, že je 

pomoc občanskou povinností. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. d 
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Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 11 – odst. 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10. Odkazem na evropskou kapacitu 

pro odezvu na mimořádné události, EERC 

a dobrovolný soubor se rozumí odkaz na 

Evropskou rezervu v oblasti civilní 

ochrany.“ 

10. Odkazem na evropskou kapacitu 

pro odezvu na mimořádné události, EERC 

a občanskou povinnost pomáhat se rozumí 

odkaz na Evropskou rezervu v oblasti 

civilní ochrany.“ 

 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 12 – odst. 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) vyhledávací a záchranné operace ve 

městech; 

c) vyhledávací a záchranné operace ve 

městech, horách a lesích; 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Na základě zjištěných rizik a s ohledem na 

přístup zohledňující širokou škálu rizik je 

Komisi svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 30 s cílem vymezit druhy 

kapacit pro odezvu, které jsou zapotřebí 

kromě kapacit určených v odstavci 2 

tohoto článku, a odpovídajícím způsobem 

revidovat složení rescEU. Zajistí se 

soudržnost s ostatními politikami Unie. 

Na základě zjištěných rizik a s ohledem na 

přístup zohledňující širokou škálu rizik 

a na potřebu flexibility, pokud jde 

o kapacity pro odezvu, je Komisi svěřena 

pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 30 s cílem 

vymezit druhy kapacit pro odezvu, které 

jsou zapotřebí kromě kapacit určených 

v odstavci 2 tohoto článku, 

a odpovídajícím způsobem revidovat 

složení rescEU. Zajistí se soudržnost 

s ostatními politikami Unie. 
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Pozměňovací návrh  30 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 12 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Kapacity rescEU jsou k dispozici 

pro operace v oblasti odezvy v rámci 

mechanismu Unie na základě žádosti 

o pomoc prostřednictvím střediska pro 

koordinaci odezvy na mimořádné události. 

Rozhodnutí o jejich nasazení přijímá 

Komise, která si ponechá velení a řízení 

kapacit rescEU. 

7. Kapacity rescEU jsou k dispozici 

pro operace v oblasti odezvy v rámci 

mechanismu Unie na základě žádosti 

o pomoc prostřednictvím střediska pro 

koordinaci odezvy na mimořádné události. 

Rozhodnutí o jejich nasazení přijímá 

Komise, která si ponechá velení a řízení 

kapacit rescEU a používá společný 

a standardizovaný operační jazyk, jemuž 

mohou rozumět všechny subjekty, které 

v případě katastrof zasahují. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 12 – odst. 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. V případě nasazení se Komise na 

operačním nasazení kapacit rescEU 

dohodne s žádajícím členským státem. 

Žádající členský stát během operací 

usnadní operační koordinaci svých 

vlastních kapacit a činností rescEU. 

8. V případě nasazení se Komise na 

operačním nasazení kapacit rescEU 

dohodne s žádajícím členským státem nebo 

státy. Žádající členský stát během operací 

usnadní operační koordinaci svých 

vlastních kapacit, včetně kapacit pro 

odezvu regionálních a místních orgánů, 

a dobrovolníků a činností rescEU. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 12 – odst. 9 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Komise podle potřeby usnadňuje 

koordinaci různých kapacit pro odezvu 

prostřednictvím střediska v souladu 

s články 15 a 16. 

9. Komise podle potřeby usnadňuje 

koordinaci mezi jednotlivými kapacitami 

pro odezvu a přihlíží přitom mj. k tomu, že 

je třeba prosazovat regionální přístup 

a využívat, kde je to vhodné, dostupná 

přeshraniční opatření, jež jsou k dispozici 

v blízkosti. Tato koordinace se dále 

usnadňuje prostřednictvím střediska 

v souladu s články 15 a 16. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise vytvoří síť příslušných aktérů 

a institucí v oblasti civilní ochrany 

a zvládání katastrof, kteří budou společně 

s Komisí tvořit síť znalostí Unie v oblasti 

civilní ochrany. 

Komise vytvoří síť příslušných aktérů 

a institucí v oblasti civilní ochrany 

a zvládání katastrof, jež v případě potřeby 

zahrnuje výzkumná a školicí střediska, 

univerzity, výzkumné pracovníky 

a střediska excelence, která společně 

s Komisí tvoří síť znalostí Unie v oblasti 

civilní ochrany, jež je rovněž otevřena 

poznatkům a sdílení osvědčených postupů 

s třetími zeměmi. 

Uvedená síť bude plnit tyto úkoly v oblasti 

odborné přípravy, cvičení, získaných 

zkušeností a šíření znalostí, a to v případě 

potřeby v úzké spolupráci s příslušnými 

znalostními centry:“ 

Uvedená síť bude plnit tyto úkoly v oblasti 

odborné přípravy, cvičení, získaných 

zkušeností, šíření znalostí, komunikace 

a osvětových programů pro veřejnost, a to 

v úzké spolupráci s příslušnými 

znalostními centry:“ 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový) 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

 9a) V čl. 13 odst. 1 se písmeno a) 

nahrazuje tímto: 

a) vytvoření a řízení programu 

odborné přípravy pro pracovníky civilní 

ochrany a pracovníky zapojené do zvládání 

mimořádných událostí v oblasti 

předcházení katastrofám, připravenosti 

a odezvy na ně. Program zahrnuje společné 

kurzy a systém výměny odborníků, v jehož 

rámci mohou být jednotlivci dočasně 

vysláni do jiných členských států. 

a) vytvoření a řízení programu 

odborné přípravy pro pracovníky civilní 

ochrany a pracovníky zapojené do zvládání 

mimořádných událostí, jehož cílem je 

poskytovat specializované odborné 

poznatky týkající se předcházení 

katastrofám, připravenosti a odezvy na ně. 

Program využívá, kde je to vhodné, 

stávající střediska excelence a univerzity 

a zahrnuje společné kurzy a systém 

výměny odborníků, v jehož rámci mohou 

být jednotlivci dočasně vysláni do jiných 

členských států. Program rovněž obsahuje 

ustanovení o spolupráci se sousedními 

třetími zeměmi. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 b (nový) 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. f 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 9b) V článku 13 se odstavec 1 písm. f) 

nahrazuje tímto: 

f) podněcování a podpora zavádění 

a využívání vhodných nových technologií 

pro účely mechanismu Unie. 

f) podněcování výzkumu a inovací 

a podpora zavádění a využívání vhodných 

nových technologií pro účely mechanismu 

Unie. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 20 a – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každá pomoc nebo každé financování Každá pomoc nebo každé financování 
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poskytnuté podle tohoto rozhodnutí 

vhodně zviditelní Unii, což zahrnuje 

i výrazné zobrazení emblému Unie, pokud 

jde o kapacity uvedené v článku 11, článku 

12 a čl. 21 odst. 2 písm. c).“ 

poskytnuté podle tohoto rozhodnutí zajistí 

Unii vhodné zviditelnění, což zahrnuje 

i výrazné zobrazení emblému Unie, pokud 

jde o kapacity uvedené v článku 11, článku 

12 a čl. 21 odst. 2 písm. c). Rozvine se 

komunikační strategie s cílem zviditelnit 

opatření přijatá v rámci mechanismu 

Unie pro občany a zvýšit důvěru občanů 

ve schopnost Unie předcházet katastrofám 

a reagovat na ně.“ 

 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. b – písm. i 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 21 – odst. 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) náklady potřebné na to, aby se 

kapacity pro odezvu zmodernizovaly nebo 

opravily a byly tak v pohotovosti 

a dostupné, aby je bylo možné nasadit jako 

součást Evropské rezervy v oblasti civilní 

ochrany, a případně i v souladu 

s doporučeními formulovanými při procesu 

certifikace („náklady na adaptaci“). 

Uvedené náklady mohou zahrnovat 

náklady související s operabilitou, 

interoperabilitou modulů a dalších kapacit 

pro odezvu, autonomií, soběstačností, 

možnostmi přepravy, balením a další 

potřebné náklady, za předpokladu, že tyto 

náklady konkrétně souvisí se zapojením 

kapacit do Evropské rezervy v oblasti 

civilní ochrany. 

c) náklady potřebné na to, aby se 

kapacity pro odezvu zmodernizovaly nebo 

opravily a byly tak v pohotovosti 

a dostupné, aby je bylo možné nasadit jako 

součást Evropské rezervy v oblasti civilní 

ochrany, a případně i v souladu 

s doporučeními formulovanými při procesu 

certifikace („náklady na adaptaci“). 

Uvedené náklady mohou zahrnovat 

náklady související s operabilitou, 

interoperabilitou modulů a dalších kapacit 

pro odezvu, autonomií, soběstačností, 

možnostmi přepravy, balením a další 

potřebné náklady, včetně nákladů 

souvisejících s podporou dobrovolnictví 

v oblasti civilní ochrany a odbornou 

přípravou dobrovolníků, pokud tyto 

náklady konkrétně souvisejí se zapojením 

kapacit do Evropské rezervy v oblasti 

civilní ochrany. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 
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Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 26 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Je třeba usilovat o propojenost 

a komplementárnost s jinými nástroji 

Unie, jako jsou nástroje na podporu 

soudržnosti, rozvoje venkova, výzkumu, 

zdraví, jakož i migrační a bezpečnostní 

politiky. V případě reakce na humanitární 

krize ve třetích zemích zajistí Komise 

doplňkovost a soudržnost opatření 

financovaných na základě tohoto 

rozhodnutí a opatření financovaných na 

základě nařízení (ES) č. 1257/96.“ 

2. Rozvíjí se propojenost, 

komplementárnost a zvýšená koordinace 
s jinými nástroji Unie, jako jsou nástroje na 

podporu soudržnosti, k nimž patří Fond 

solidarity Evropské unie, rozvoje venkova, 

výzkumu, zdraví, jakož i migrační 

a bezpečnostní politiky, aniž by to vedlo 

k převádění prostředků z těchto oblastí 

jinam. V případě reakce na humanitární 

krize ve třetích zemích zajistí Komise 

doplňkovost a soudržnost opatření 

financovaných na základě tohoto 

rozhodnutí a opatření financovaných na 

základě nařízení (ES) č. 1257/96.“ 
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