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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o pokroku v odminování
(2011/2007(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Ottawskou úmluvu o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy 
protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení (dále jen „Úmluva o zákazu 
protipěchotních min“) ze dne 3. prosince 1997, která vstoupila v platnost dne 
1. března 1999,

– s ohledem na svá nejnovější usnesení ze dne 22. dubna 2004 o protipěchotních minách1, 
ze dne 7. července 2005 o světě bez min2, ze dne 19. ledna 2006 o zdravotním postižení a 
rozvoji3 a ze dne 13. prosince 2007 o desátém výročí Ottawské úmluvy o zákazu 
protipěchotních min4,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1725/2001 ze dne 23. července 2001 o boji proti 
protipěchotním minám ve třetích zemích jiných než rozvojových zemích5,

– s ohledem na druhou hodnotící konferenci o Ottawské úmluvě z roku 1997, která se 
uskutečnila v listopadu 2009 v Cartageně v Kolumbii,

– s ohledem na Pokyny k boji Evropského společenství proti minám v období 2008–2013 
Evropské komise,

– s ohledem na zprávu Centra OSN pro odstraňování min z roku 2009,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že „odminování“ zahrnuje průzkum, vyhledávání, označení a 
odstraňování protipěchotních min (APL) a další nevybuchlé válečné munice (ERW), 
včetně improvizovaných výbušných zařízení (IED), dále pak osvětu o nebezpečí min, 
pomoc obětem a likvidaci zásob min,

B. vzhledem k tomu, že životnost APL a IED kromě toho, že může přivodit ztráty na 
lidských životech, zejména mezi civilním obyvatelstvem, představuje vážnou překážku 
v obnově postižených zemí po skončení konfliktů a může zajistit suroviny pro výrobu 
IED,

C. vzhledem k tomu, že do 1. prosince 2010 celkem 156 států formálně souhlasilo, že budou 
vázány Úmluvou o zákazu protipěchotních min,

                                               
1 Úř. věst. C 104, 30.4.2004, s. 1075.
2 Úř. věst. C 157E, 6.7.2006, s. 473.
3 Úř. věst. C 287E, 24.11.2006, p. 336.
4 Úř. věst. C 323E, 18.12.2008, p. 485.
5 Úř. věst. C 234, 1.9.2001, s. 6.
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D. vzhledem k tomu, že v roce 1999 se počet obětí APL/ERW/IED odhadoval na 18 000 a 
do roku 2009 se tento počet snížil na méně než 4 000,

E. vzhledem k tomu, že pouze jedna vláda – Myanmar – v nedávné době použila APL, 
nebyly zaznamenány žádné vývozy či státní transfery APL, a má se za to, že pouze tři 
státy pokračují ve své výrobě,

F. vzhledem k tomu, že nejzodpovědnější ozbrojené síly přestaly APL používat již před 
dlouhou dobou, ale APL jsou nadále společně s IED volenou zbraní povstaleckých a 
teroristických skupin a jiných nestátních aktérů,

G. vzhledem k tomu, že více než 90 zemí je do určité míry stále postiženo používáním APL 
a další ERW,

H. vzhledem k tomu, že v první řadě jsou za řešení problémů souvisejících s APL a ERW na 
svém území odpovědné postižené státy zejména tehdy, byl-li konflikt ukončen,

I. vzhledem k tomu, že v mnoha postižených zemích, kde byl konflikt ukončen, ale v nichž 
zůstávají silné místní ozbrojené síly, se odminování věnují nepočetné vojenské síly,

J. vzhledem k tomu, že nutnost pomáhat obětem bude trvat ještě dlouho poté, co byla 
hrozba spojená s APL odstraněna,

K. vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství velkolepě reagovalo na výzvu vyvolanou 
tragedií spojenou s APL a v období 1999 až 2009 přispělo na odminování částkou ve výši 
přibližně 3,9 miliardy USD,

L. vzhledem k tomu, že představy o minovém nebezpečí jsou často větší než skutečnost a 
bylo spočítáno, že pouze 2 % území, které je často s vysokými náklady fyzicky 
prohledáváno, je skutečně kontaminováno APL nebo ERW,

M. vzhledem k tomu, že v oblasti technik a technologie vyhledávání výbušnin nedošlo i 
navzdory vysokým investicím k velkému pokroku a kvůli zvýšenému využívání IED se 
zde objevuje nová naléhavá otázka,

Globální úsilí v odminování

1. oceňuje pokrok, jehož bylo dosaženo v odminování v průběhu posledního desetiletí, 
zdůrazňuje však, že je nutné, aby bylo toto úsilí přesměrováno a posíleno, má-li být 
hrozba spojená s APL vyloučena v určité vymezené lhůtě;

2. velmi vítá skutečnost, že k Úmluvě o zákazu protipěchotních min přistoupilo již 
156 zemí, včetně 26 členských států EU, lituje však, že přibližně 37 zemí úmluvu ještě 
nepodepsalo;

4. uznává velké přispění mezinárodních dárců, mezinárodních agentur a nevládních 
organizací k boji proti pustošení, které způsobují APL, a odhodlání a obětování jak 
mezinárodních, tak místních pracovníků;

5. vítá skutečnost, že za roky 2009 a 2010 dalších sedm zemí oznámilo dokončení svých 
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akcí zaměřených na odstranění min, čímž se počet států, jež tak učinily, zvýšil na 16;

6. uznává, že USA jsou předním světovým sponzorem odminování, silně podporuje 
mezinárodní programy na čištění zaminovaných oblastí a pomáhá obětem a splňují již 
většinu klíčových ustanovení Úmluvy o zákazu protipěchotních min, a proto vyzývá 
USA, aby přistoupily k této úmluvě;

7. naléhavě vyzývá Rusko, aby přistoupilo k Úmluvě o zákazu protipěchotních min, a 
poznamenává, že Rusko, jež bylo v minulosti hlavním výrobcem APL a dlouhodobě 
vedeno jako uživatel min, bylo vyjmuto ze seznamu z roku 2010 poté, co prohlásilo, že 
zastavilo používání min;

8. je znepokojen tím, že Čína a Rusko mají největší zásoby APL, podle odhadů Čína 
disponuje 100 miliony kusů a Rusko 24,5 miliony kusů;

Případová studie – Afghánistán

9. poznamenává, že rozšířené a plošné používání APL po dobu delší než třicet let trvání 
konfliktu znamená, že Afghánistán patří mezi nejvíce kontaminované země na světě, 
navíc je sužován tím, že Tálibán používá IED,

10. hluboce lituje skutečnosti, že více než polovinu z 508 obětí APL/ERW/IED v období od 
1. března 2009 do 1. března 2010, tvořily děti;

11. uznává, že konflikt přetrvávající v mnoha oblastech vede k tomu, že odminování je 
mimořádně nebezpečné, a že Tálibán se zaměřil na pobočky OSN a na místní i 
mezinárodní pracovníky;

12. poznamenává, že mezinárodní společenství darovalo na odminování v Afghánistánu 
v roce 2009 přibližně 80 milionů USD;

13. s uznáním konstatuje, že operace provádí téměř výhradně přibližně 10 000 místních 
pracovníků, činí tak s mezinárodní podporou;

14. vyjadřuje znepokojení nad zjevnou neochotou afghánské vlády na ústřední úrovni a 
úrovni provincií převzít odpovědnost za odminování;

Případová studie – Angola

15. přibližně 30 let trvající konflikt znamená, že Angola je stejně jako Afghánistán jednou ze 
zemí, které jsou nejvíce postiženy používáním APL;

16. poznamenává, že byl dobře zaveden státní orgán pro odminování CNIDAH, ale že 
dárcovské země zde mají malý vliv, a že vláda má přístup k vlastním významným 
finančním zdrojům, které plynou zejména z příjmů z ropy;

17. je hluboce znepokojen mnoha strukturálními problémy, které byly zdůrazněny 
v hodnocení Evropské komise za rok 2009, např. se jedná o neefektivní využití 
2,7 milionů USD, které byly vydány na 22 pracovníků CNIDAH;
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18. lituje skutečnosti, že i přes dokončení celostátního průzkumu v roce 2007 a rozsáhlý 
program odminování není rozsah nebezpečí, jež představuje APL/ERW, stále s jistotou 
znám a že při současné míře pokroku bude kompletní odminování této země trvat 100 let; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu vytvořit mezi vládou a mezinárodními dárci odlišný vztah, 
vyčlenit na tento problém více státních finančních prostředků a zároveň zavádět lepší 
techniky pro co nejužší vymezení kontaminované oblasti a zajistit větší státní kapacitu 
pro odstraňování min, aby mohlo být dané území rychleji uvolněno pro účely 
produktivního užívání;

Případová studie – Bosna

19. poznamenaná, že 16 let po ukončení konfliktu v Bosně a Hercegovině, je zde stále 
vysoká úroveň kontaminace, pokud jde o APL/ERW, i přes významný objem 
mezinárodních finančních prostředků a národní úsilí;

20. povšiml si zlepšení v řízení odminování, k němuž došlo zřízením Centra pro odminování 
Bosny a Hercegoviny v rámci ústřední komise pro odminování ve spojení s mezinárodní 
radou dárců;

21. připouští, že uvolnění prostředků představuje pro vládu hlavní problém a že dosud nebyla 
přijata strategie odminování na období 2009–2019 a že vládní komise pro odminování se 
již několik let nesetkala se zástupci dárců, kteří sídlí v Sarajevu;

22. blahopřeje mezinárodnímu svěřeneckému fondu pro odminování a pomoc obětem min 
(ITFD) se sídlem ve Slovinsku k jeho podílu na odminování v Bosně a Hercegovině a 
zdůrazňuje nutnost, aby v Bosně a Hercegovině nadále působil, dokud nebude daný 
problém úplně překonán;

23. poznamenává, že v Bosně a Hercegovině působí 33 akreditovaných organizací pro 
odminování, ale že by mohly být ve větší míře využívány vojenské síly;

Pomoc obětem

24. uznává, že životy a živobytí obětí APL/ERW/IED jsou navždy poznamenány, že tyto 
nevinné oběti často pochází z nejchudších tříd některých nejchudších zemí, a požaduje, 
aby jim byla poskytována vysoce specializovaná a trvalá podpora a pomoc, a že tato 
podpora a pomoc je nezbytná, i když již nedojde k dalším ztrátám;

25. vítá skutečnost, že prostřednictvím odminování se podíl obětí drasticky snížil, velmi však 
lituje skutečnosti, že v roce 2009 tvořilo 70 % obětí civilní obyvatelstvo, a zejména pak 
hluboce lituje vysokého podílu dětských obětí;

26. lituje, že oběti, které přežily výbuch miny, nebo organizace, jež je zastupují, se účastnily 
poskytování pomoci obětem v méně než polovině postižených zemí a souhlasí s tím, že je 
nutné, aby byly plně respektovány názory a práva těchto přeživších obětí;

Pokrok v technikách vyhledávání min a technikách průzkumu

27. uznává, že místní lidé žijící v postižených oblastech dokáží nejlépe předběžně označit, 



PR\863301CS.doc 7/8 PE458.687v01-00

CS

v jakých místech existuje nebezpečí výbuchu min;

28. bere na vědomí pokroky, jichž bylo dosaženo v technologii a technikách vyhledávání 
min, lituje však, že se stále zdá nemožné nalézt rychlá, spolehlivá a nákladově účinná 
řešení a že nejrozšířenějšími postupy nevyhnutelně zůstávají osvědčené, ale na pracovní 
sílu a čas náročné a nebezpečné techniky využívající manuální prozkoumání;

29. poznamenává, že nejpřínosnější vyhlídky pro technický pokrok v oblasti vyhledávání 
spočívají v kombinaci několika technologií a v dalším přechodu od technologií k boji 
proti IED, která ohrožují válečné operace;

30. uznává, že řádně prováděný průzkum je stejně hodnotný jako přesnost a účinnost 
následného podávání zpráv a že dárci musí zajistit, aby byly jejich finanční prostředky 
určené na takovou činnost dobře vynaloženy;

31. vyzývá Evropskou komisi, aby na techniky a technologie průzkumu a vyhledávání min 
vyčlenila další finanční prostředky určené pro výzkum a učinila tak v úzké spolupráci 
s mezinárodními partnery;

Směrem k ukončení hrozby, již představují APL

32. je znepokojen tím, že některé ze zemí postižených používáním APL se příliš spoléhají na 
mezinárodní finanční pomoc určenou pro odminování a v dostatečné míře nevyužívají 
vlastní lidské kapacity či příjmy;

33. je znepokojen převáděním prostředků na „odstraňování min“ v oblastech, kde je ohrožení 
humanitárního či hospodářského rozvoje nízké nebo kde existuje domněnka o ohrožení, 
ale není reálná, a to vše na úkor oblastí, v nichž je vysoká míra ohrožení života; vyzývá, 
aby byl kladen větší důraz na lepší plánování a řízení operací a byl prováděn přesnější 
výchozí průzkum a byly podávány přesnější zprávy o podezřelých oblastech;

34. domnívá se, že mezinárodní společenství by mělo svoji pozornost zaměřit na ty země, 
které jsou nejméně schopny pomoci si samy, a na odstraňování min a pomoc obětem, a že 
cílem by mělo být rychleji se posunout směrem k situaci, kdy bude možné prohlásit, že 
daným zemím nehrozí minové nebezpečí, pokud jde o život a hospodářský rozvoj;

35. naléhavě vyzývá dárce, aby i nadále poskytovali finanční prostředky a aby financování 
bylo účinněji zacíleno a hodnoceno;

36. domnívá se, že je nutné zaměřit se na vytváření a rozvoj silnější místní kapacity, což 
může zahrnovat místní pracovníky speciálně vyškolené na strukturální a profesionální 
úrovni nebo větší využívání vojenských jednotek po konfliktech, které by byly specificky 
vyškolené pro humanitární odminování;

37. vyzývá k lepšímu národnímu plánování založenému na osvědčených postupech a k 
posílené mezinárodní koordinaci odminování, která účinnějším způsobem zaměřuje 
prostředky do oblastí s prioritní potřebou, přičemž je nutné zachovat pružné byrokratické 
struktury;
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38. lituje, že neexistuje žádné spolehlivé měřítko současného počtu obětí APL/ERW/IED, a 
naléhavě vyzývá, aby byla provedena řádná analýza jakožto vodítko pro účinnější 
zacílení prostředků, a měly by být důkladněji uváženy potřeby obětí a jejich rodin;

39. lituje, že kvůli zrušení rozpočtové linie EU určené k tomuto účelu, k čemuž došlo v roce 
2007, EU postrádá nástroj, který je ve své podstatě pružný, vztahuje se na více zemí a 
důsledně reaguje na priority odminování, a dále že došlo k poklesu transparentnosti 
financování EU určeného na odminování, a vyzývá proto k obnovení specializovanějšího 
přístupu s jednou rozpočtovou linií spadající pod jedno vedoucí ředitelství, který bude 
značit sílu trvalého odhodlání EU, pokud jde o odminování;

40. zdůrazňuje, že odminování má schopnost výrazným způsobem přispět k odzbrojení po 
skončení konfliktu, demobilizaci a obnově, a to v neposlední řadě tím, že bývalým 
bojovníkům poskytne velice uznávaný výcvik a práci;

41. vyzývá dárce, aby standardizovali své metody hodnocení nákladové účinnosti 
odminování, aby bylo možné lépe porovnávat a kontrolovat jednotlivé země a 
prostřednictvím agentury MASG identifikovat a prosazovat osvědčené postupy;

42. vyzývá Evropskou komisi, aby aktualizovala své Pokyny k boji Evropského společenství 
proti minám v období 2008–2013, zohlednila navrhované změny v institucionální a 
finanční architektuře, zajistila rychlejší a pružnější používání finančních prostředků, 
poskytovala jasné instrukce o přístupu k financím a zaměřila se na nejnaléhavější priority 
a osvědčené postupy, naplánovala „balíčky“ pomoci, aby umožnila zemím, které to 
nejvíce potřebují, splnit povinnosti, které jim vyplývají z Úmluvy o zákazu 
protipěchotních min, a zajistila řádné monitorování a hodnocení účinnosti finanční 
pomoci;

43. je přesvědčen, že na základě lepší mezinárodní spolupráce a vymezení priorit, lepšího 
řízení, postupů průzkumů a odminování, lepšího podávání zpráv a důmyslnějšího a 
lepšího využívání finančních prostředků je svět bez ohrožení, které APL představuje pro 
život, živobytí a hospodářský rozvoj, reálnou možností v určité vymezené lhůtě;

44. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a vládám členských států, 
Evropské službě pro vnější činnost a Komisi, Organizaci spojených národů, prezidentovi 
Spojených států a Kongresu USA, vládám zemí, které jsou nejvíce postiženy používáním 
min, a mezinárodním nevládním organizacím.


