
AD\916400CS.doc PE496.418v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro zahraniční věci

2011/0461(COD)

22. 11. 2012

STANOVISKO
Výboru pro zahraniční věci

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mechanismu civilní 
ochrany Unie
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

Navrhovatel: Ioan Mircea Paşcu



PE496.418v02-00 2/15 AD\916400CS.doc

CS

PA_Legam



AD\916400CS.doc 3/15 PE496.418v02-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě návrh rozhodnutí o mechanismu civilní 
ochrany Unie, jehož cílem je posílit schopnosti EU předcházet katastrofám a reagovat na ně 
jak na území EU, tak i mimo něj.

Výbor pro zahraniční věci obecně podporuje návrh, jenž spočívá v přechodu od stávajícího 
systému ad hoc na předem připravený plán zvládání katastrof. Tento plán zohledňuje 
skutečnost, že hlavní úlohu v oblasti civilní ochrany plní členské státy, které za tuto záležitost 
nesou přímou odpovědnost.

Výbor pro zahraniční věci navíc vítá přísnější zaměření na předcházení a připravenost 
a zdůrazňuje význam sdíleného hodnocení rizik a pohotovostních plánů. Výbor zdůrazňuje, 
že je nezbytné zajistit soudržnost s budoucím prováděním doložky solidarity.

Na závěr výbor zdůrazňuje, že je nezbytné dosáhnout odpovídající rovnováhy mezi 
naléhavostí rychlé reakce na jedné straně a soudržností vnějších vztahů EU na straně druhé.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Mechanismus by měl hrát hlavní 
úlohu při provádění článku 222 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, a to tím, že 
poskytne své zdroje a kapacity podle 
potřeby.

Pozměňovací návrh 2
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Svým přispíváním k dalšímu rozvoji 
systémů detekce a včasného varování by 
Unie měla pomoci členským státům 
minimalizovat čas potřebný k reakci na 

(9) Svým přispíváním k dalšímu rozvoji 
a lepší integraci systémů detekce 
a včasného varování by Unie měla pomoci 
členským státům minimalizovat čas 
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katastrofy a upozornění občanů Unie. 
Uvedené systémy by měly brát ohled na 
stávající a budoucí informační zdroje 
a systémy a vycházet z nich.

potřebný k reakci na katastrofy 
a upozornění občanů Unie. Uvedené 
systémy by měly brát ohled na stávající 
a budoucí informační zdroje a systémy 
a vycházet z nich.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Mechanismus by měl zahrnovat 
obecný rámec politiky, jehož cílem je 
neustálé zlepšování úrovně připravenosti 
systémů civilní ochrany, pracovníků 
a občanů v rámci Evropské unie. Do tohoto 
rámce patří programy odborné přípravy 
a síť odborné přípravy na úrovni Unie 
a členských států v oblasti prevence 
katastrof, připravenosti a reakce, jak bylo 
požadováno v závěrech Rady ze dne 
14. listopadu 2008 o mechanismu evropské 
odborné přípravy v oblasti zvládání 
katastrof.

(10) Mechanismus by měl zahrnovat 
obecný rámec politiky, jehož cílem je 
neustálé zlepšování úrovně připravenosti 
systémů civilní ochrany a občanů v rámci 
Evropské unie. Do tohoto rámce patří 
programy odborné přípravy a síť odborné 
přípravy jak na úrovni Unie, tak i na 
úrovni členských států v oblasti prevence 
katastrof, připravenosti a reakce, jak bylo 
požadováno v závěrech Rady ze dne 
14. listopadu 2008 o mechanismu evropské 
odborné přípravy v oblasti zvládání 
katastrof.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V případech, ve kterých je 
považováno za vhodné na podporu operací 
civilní ochrany využít vojenské kapacity, 
spolupráce s ozbrojenými silami by měla 
probíhat v souladu se způsoby, postupy 
a kritérii, které stanoví Rada nebo její 
příslušné útvary pro zpřístupnění 
vojenských prostředků mechanismu 
relevantních pro ochranu civilního 
obyvatelstva.

(19) V případech, ve kterých je 
považováno za vhodné na podporu operací 
civilní ochrany využít vojenské kapacity, 
spolupráce s ozbrojenými silami by měla 
probíhat v souladu se způsoby, postupy 
a kritérii, které stanoví Rada nebo její 
příslušné útvary pro zpřístupnění 
vojenských prostředků mechanismu 
relevantních pro ochranu civilního 
obyvatelstva, a zejména musí být 
v souladu se „Zásadami pro použití 
zahraničních vojenských prostředků 
a prostředků civilní ochrany v případě 
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pomoci při katastrofách“ (zásady z Osla) 
a se „Zásadami pro využití prostředků 
vojenské a civilní ochrany na podporu 
humanitární činnosti Organizace 
spojených národů při složitých 
mimořádných situacích“ (zásady MCDA). 
Civilní a vojenské linie velení by od sebe 
měly být zřetelně odděleny.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Pokud jde o katastrofy způsobené 
teroristickými akcemi, jadernými nebo 
radiačními haváriemi, mechanismus by se 
měl vztahovat pouze na opatření 
připravenosti a reakce v rámci působnosti 
civilní ochrany.

(26) Pokud jde o katastrofy způsobené 
teroristickými akcemi, jadernými nebo 
radiačními haváriemi, mechanismus by se 
měl vztahovat pouze na opatření 
připravenosti a reakce v rámci působnosti 
civilní ochrany. S tím související iniciativy 
jsou koordinovány s již přijatými 
opatřeními pro provádění závěrů Rady 
o posílení chemické, biologické, 
radiologické a jaderné bezpečnosti 
v Evropské unii – akční plán EU 
v chemické, biologické, radiologické 
a jaderné oblasti1. 
________________
1 Závěry Rady ze dne 12. listopadu 2009, 
15505/1/09-REV.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zásah Unie zvyšuje prevenci, 
připravenost a kapacitu reakce členských 
států pro zvládání závažných katastrof při 
snížení lidských a materiálních ztrát na 
minimum. Cíle tohoto rozhodnutí nemůže 
být uspokojivě dosaženo na úrovni 

(3) Zásah Unie zvyšuje prevenci, 
připravenost a kapacitu reakce členských 
států pro zvládání závažných katastrof při 
snížení především lidských, ale 
i materiálních ztrát na minimum. Cíle 
tohoto rozhodnutí nemůže být uspokojivě 
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členských států jednajících samostatně, 
a může jej být lépe dosaženo na úrovni 
Unie z důvodu rozsahu či účinků 
navrhovaného opatření.

dosaženo na úrovni členských států 
jednajících samostatně, a může jej být lépe 
dosaženo na úrovni Unie z důvodu rozsahu 
či účinků navrhovaného opatření, a to plně 
v souladu se zásadami subsidiarity a 
proporcionality.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Mechanismus přispívá k provádění 
článku 222 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokrok směrem ke splnění specifických 
cílů stanovených v odstavci 1 se posuzuje 
pomocí ukazatelů, které zahrnují mimo 
jiné:

Pokrok směrem ke splnění specifických 
cílů stanovených v odstavci 1 se posuzuje 
pomocí ukazatelů, přičemž se případně 
prověří, zda jsou ukazatele pro hodnocení 
pokroku realizace příslušných cílů použity 
vhodně; tyto ukazatele zahrnují mimo jiné:

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokrok při provádění rámce prevence 
katastrof měřený počtem členských států, 
které vypracovaly svůj plán zvládání 
katastrof uvedený v článku 4;

a) pokrok při provádění rámce prevence 
katastrof měřený počtem členských států, 
které vypracovaly svůj plán řízení rizik
uvedený v článku 4;
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Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu zajištění účinné spolupráce 
v rámci mechanismu členské státy sdělují 
Komisi své plány řízení rizik.

1. V zájmu zajištění účinné spolupráce 
v rámci mechanismu členské státy sdělují 
Komisi své plány řízení rizik. Komise a 
členské státy zajistí řádnou ochranu 
důvěrných informací a údajů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zřídí a spravuje středisko reakce na 
mimořádné situace (ERC), které zajišťuje 
provozní kapacitu 24 hodin denně a sedm 
dní v týdnu a slouží členským státům 
a Komisi pro účely mechanismu;

a) zřídí a spravuje středisko reakce na 
mimořádné situace (ERC), které 
ve spolupráci s existujícími celostátními 
a regionálními strukturami zajišťuje 
provozní kapacitu 24 hodin denně a sedm 
dní v týdnu a slouží členským státům 
a Komisi pro účely mechanismu;

Pozměňovací návrh 12
Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) spravuje společný komunikační 
a informační systém pro případy 
mimořádných událostí (CECIS), který 
umožňuje komunikaci a sdílení informací 
mezi střediskem reakce na mimořádné 
situace (ERC) a kontaktními místy 
členských států;

b) spravuje společný komunikační 
a informační systém pro případy 
mimořádných událostí (CECIS), který 
umožňuje komunikaci a sdílení informací 
mezi střediskem reakce na mimořádné 
situace (ERC) a kontaktními místy 
členských států a podporuje jejich 
napojení na stávající platformy Komise 
a Rady pro koordinaci krizí;
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Pozměňovací návrh 13
Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přispívá k rozvoji systémů detekce 
a včasného varování a upozornění 
v případě katastrof, s cílem umožnit 
rychlou reakci a podporovat jejich 
vzájemné propojení a napojení na ERC 
a CECIS. Tyto systémy berou ohled na 
stávající i budoucí informační, 
monitorovací a detekční zdroje a systémy 
a vycházejí z nich;

c) přispívá k rozvoji a lepší integraci
systémů detekce a včasného varování 
a upozornění v případě katastrof, s cílem 
umožnit rychlou reakci a podporovat jejich 
napojení na ERC a CECIS. Tyto systémy 
berou ohled na stávající i budoucí 
informační, monitorovací a detekční zdroje 
a systémy a vycházejí z nich;

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– usnadnění koordinace asistenčních 
operací při mimořádných událostech na 
místě události podle aktuální potřeby 
a udržování kontaktů s příslušnými orgány 
státu, který požádal o poskytnutí pomoci, 
je-li to nezbytné a vhodné,

– usnadnění koordinace asistenčních 
operací při mimořádných událostech na 
místě události podle aktuální potřeby 
a udržování kontaktů s příslušnými orgány 
státu, který požádal o poskytnutí pomoci,

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise stanoví požadavky na kvalitu 
kapacit, které mají být vyčleněny na 
Evropskou kapacitu pro reakci na 
mimořádné situace. Za zajištění jejich 
kvality odpovídají členské státy.

3. Komise stanoví po dohodě s členskými 
státy požadavky na kvalitu kapacit, které 
mohou být vyčleněny na Evropskou 
kapacitu pro reakci na mimořádné situace. 
Za zajištění jejich kvality odpovídají 
členské státy.

Pozměňovací návrh 16
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Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise zřídí a spravuje proces 
certifikace a registrace kapacit, které 
členské státy vyčlení na Evropskou 
kapacitu pro reakci na mimořádné situace.

4. Komise zřídí a spravuje proces 
certifikace a registrace kapacit, které 
členské státy mohou vyčlenit na Evropskou 
kapacitu pro reakci na mimořádné situace.

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Kapacity registrované v Evropské 
kapacitě pro reakci na mimořádné situace 
jsou k dispozici pro operace reakce na 
mimořádné situace v rámci mechanismu na 
žádost Komise prostřednictvím střediska 
reakce na mimořádné situace (ERC). 
Členské státy informují Komisi co nejdříve 
o všech závažných důvodech, které jim 
brání zpřístupnit tyto kapacity v určité 
mimořádné situaci.

6. Kapacity registrované v Evropské 
kapacitě pro reakci na mimořádné situace 
jsou v zásadě k dispozici pro operace 
reakce na mimořádné situace v rámci 
mechanismu na žádost Komise 
prostřednictvím střediska reakce na 
mimořádné situace (ERC). Členské státy si 
ponechají pravomoc k přijetí konečného 
rozhodnutí o jejich nasazení a informují 
Komisi co nejdříve o všech naléhavých 
situacích uvnitř vlastního státu či jiných 
závažných důvodech, které jim brání 
zpřístupnit tyto kapacity v určité 
mimořádné situaci.

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise sleduje pokrok směrem k plnění 
cílů kapacity a ve spolupráci s členskými 
státy zjišťuje nedostatky Evropské kapacity 
pro reakci na mimořádné situace.

1. Komise plně respektuje dobrovolnou 
povahu Evropské kapacity pro reakci 
na mimořádné situace podle článku 11 
a sleduje pokrok směrem k plnění cílů 
kapacity a ve spolupráci s členskými státy 
zjišťuje nedostatky Evropské kapacity pro 
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reakci na mimořádné situace

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise podporuje členské státy při 
řešení nedostatečné kapacity a při 
odstraňování těchto nedostatků 
nejvhodnějším a nákladově 
nejefektivnějším způsobem, mimo jiné:

2. Komise podporuje zúčastněné členské 
státy při řešení nedostatečné kapacity a při 
odstraňování těchto nedostatků, pokud 
členské státy uznají, že je tento způsob 
nejvhodnější a nákladově nejefektivnější, 
mimo jiné:

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy a Komise společně 
stanoví hodnotící kritéria, podle nichž je 
vhodné a nákladově efektivní odstranit 
nedostatečné kapacity.

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kontrolu a správu jakýchkoliv kapacit 
vytvořených v souladu s tímto článkem 
provádí zúčastněné členské státy. Komise 
vypracuje vzory dohod mezi Komisí 
a zapojenými členskými státy. Členské 
státy spravující příslušné kapacity 
odpovídají za jejich registraci v souladu 
s vnitrostátními postupy.

3. Kontrolu a správu jakýchkoliv kapacit 
vytvořených v souladu s tímto článkem 
provádí zúčastněné členské státy 
na základě dohod mezi Komisí 
a zapojenými členskými státy.  Členské 
státy spravující příslušné kapacity 
odpovídají za jejich registraci v souladu 
s vnitrostátními postupy.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tyto kapacity jsou součástí Evropské
kapacity pro reakci na mimořádné situace. 
Tyto kapacity jsou k dispozici pro operace 
reakce na mimořádné situace v rámci 
mechanismu na žádost Komise 
prostřednictvím střediska reakce 
na mimořádné situace (ERC). V době, kdy 
se tyto kapacity nevyužívají v rámci 
mechanismu, jsou k dispozici pro 
vnitrostátní účely členských států, které je 
spravují.

4. Tyto kapacity jsou součástí 
dobrovolného společného souboru kapacit 
Evropské kapacity pro reakci 
na mimořádné situace. Tyto kapacity jsou 
k dispozici pro operace reakce 
na mimořádné situace v rámci mechanismu 
na žádost Komise prostřednictvím 
střediska reakce na mimořádné situace 
(ERC). V době, kdy se tyto kapacity 
nevyužívají v rámci mechanismu, jsou 
k dispozici pro vnitrostátní účely členských 
států, které je spravují.

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy a Komise zajistí 
přiměřenou známost kapacit vytvořených
v souladu s tímto článkem.

5. Členské státy a Komise zajistí, aby 
kapacity vytvořené v souladu s tímto 
článkem byly jak na úrovni EU, tak 
na úrovni členských států přiměřeně 
známé.

Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise každé dva roky informuje 
Evropský parlament a Radu o pokroku 
dosaženém při plnění kapacity 
a o zbývajících nedostatcích Evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné situace.

6. Komise každé dva roky informuje 
Evropský parlament a Radu o pokroku 
dosaženém při plnění kapacity a 
o zbývajících nedostatcích dobrovolného 
společného souboru kapacit Evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné situace.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postupy pro podporu členských států při 
vytváření kapacit pro reakci, které nejsou 
jinak k dispozici z Evropské kapacity pro 
reakci na mimořádné situace nebo jsou z ní 
k dispozici pouze v omezeném množství;

a) postupy pro podporu členských států při 
vytváření kapacit pro reakci, které nejsou 
jinak k dispozici z dobrovolného 
společného souboru kapacit Evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné situace 
nebo jsou z ní k dispozici pouze 
v omezeném množství;

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) postupy pro vytváření kapacity pro 
reakci na úrovni Unie, které budou sloužit 
jako společná nárazníková rezerva 
ochrany před sdílenými riziky;

vypouští se

Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) postupy pro dobrovolnou správu 
a údržbu kapacit uvedených v bodech a) 
a b);

c) postupy pro dobrovolnou správu 
a údržbu kapacit registrovaných 
v dobrovolném společném souboru 
kapacit Evropské kapacity pro reakci 
a uvedených v bodech a) a b);

Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vypracování pokynů k odborné přípravě 
v oblasti civilní ochrany včetně prevence, 
připravenosti a reakce, a to na úrovni Unie 
i na mezinárodní úrovni;

b) vypracování pokynů k odborné přípravě 
v oblasti civilní ochrany včetně prevence, 
připravenosti a reakce s využitím již 
získaných zkušeností členských států, a to 
na úrovni Unie i na mezinárodní úrovni;

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) spolupráce s postiženou třetí zemí na 
technických podrobnostech, například 
v otázce konkrétní potřeby pomoci, 
přijímání nabídek a praktických opatření 
pro místní přijímání a distribuci pomoci;

c) spolupráce s postiženou třetí zemí 
a členskými státy na technických 
podrobnostech, například v otázce 
konkrétní potřeby pomoci, přijímání 
nabídek a praktických opatření pro místní 
přijímání a distribuci pomoci;

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčena úloha Komise, jak je 
definována v odstavci 2, a při dodržení 
požadavku na okamžitou operativní reakci 
prostřednictvím mechanismu, Komise při 
aktivaci uvědomí Evropskou službu pro 
vnější činnost, aby brala v úvahu soulad 
mezi činností civilní ochrany a celkovými 
vztahy Unie s postiženou zemí.

3. Aniž je dotčena úloha Komise, jak je 
definována v odstavci 2, a při dodržení 
požadavku na okamžitou operativní reakci 
prostřednictvím mechanismu, Komise při 
aktivaci uvědomí Evropskou službu pro 
vnější činnost, aby brala v úvahu soulad 
mezi činností civilní ochrany a celkovými 
vztahy Unie s postiženou zemí. Komise 
a Evropská služba pro vnější činnost si 
pravidelně vyměňují informace s cílem 
postupovat při svých činnostech společně, 
aby zajistily soudržnost vnější činnosti 
Unie v souladu s článkem 21 Smlouvy 
o Evropské unii. Oba orgány o této 
skutečnosti pravidelně podávají zprávy 
Evropskému parlamentu.  
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Pozměňovací návrh 31
Návrh rozhodnutí
Čl. 16 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Úsilí o součinnost zahrnuje i jiné 
nástroje Unie, zejména opatření 
financovaná v rámci nařízení (ES) 
č. 1257/96.

11. Úsilí o součinnost zahrnuje i jiné 
nástroje Unie, zejména opatření 
financovaná v rámci nařízení (ES) 
č. 1257/96 a opatření vypracovaná v rámci 
společné bezpečnostní a obranné politiky.
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