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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Základní informace

Návrh nařízení předložený Komisí zřizuje nový mechanismus civilní ochrany Unie, jehož 
úkolem je podpořit, koordinovat a doplňovat činnost členských států v oblasti civilní ochrany 
tím, že zvýší účinnost systémů pro prevenci přírodních a člověkem způsobených katastrof 
všech druhů v Unii i mimo ni, jakož i pro přípravu a reakci na tyto katastrofy. Hlavní 
myšlenkou je zajistit integrovaný přístup ke zvládání katastrof. Navrhovatel tuto holistickou 
koncepci vítá, zejména důraz kladený na podporu dopravy a přepravy při poskytování pomoci 
během katastrof.

Rozpočet
V návrhu se počítá s tím, že na politiku EU v oblasti civilní ochrany bude v rozpočtových 
závazcích vyčleněno 513 milionů EUR (v běžných cenách) následujícím způsobem: 
276 milionů EUR v rámci Unie a 237 milionů EUR pro operace mimo Unii. K financování 
jsou způsobilé činnosti v následujících čtyřech oblastech: obecná opatření, prevence 
a připravenost, reakce a doprava. Navrhovatel se domnívá, že plánovaný příděl finančních 
prostředků na sedmileté období je poměrně skromný a že umožní pouze omezenou intervenci 
EU s nízkou účinností. 

Cíle
Návrh nařízení sleduje konkrétní cíle: 1) dosažení vysoké ochrany pomocí prevence katastrof 
nebo zmírnění jejich dopadů a rozvíjením kultury prevence,
 2) lepší připravenost Unie na katastrofy a 3) usnadnění rychlých a účinných krizových zásahů 
v případě velkých katastrof. 

Prevence
Každé euro vynaložené na prevenci pomáhá ušetřit větší částky, které by si vyžádaly 
významné materiální ztráty a oběti na lidských životech v důsledku velkých katastrof. V této 
souvislosti návrh nařízení má za cíl: 1) zlepšit vědomosti o rizicích katastrof a usnadnit sdílení 
těchto vědomostí, podpořit výměnu osvědčených postupů a informací a zajistit účinnou 
spolupráci v rámci mechanismu, 2) podpořit hodnocení a mapování rizik členských států tím, 
že bude od členských státech vyžadováno, aby své plány řízení rizik předložily do konce roku 
2016,  3) vytvořit přehled přírodních a člověkem způsobených rizik, kterým může být Unie 
vystavena, který mimo jiné zohlední budoucí dopad změny klimatu, a 4) zlepšit 
informovanost o významu prevence rizik a podpořit členské státy při poskytování informací 
veřejnosti, při vzdělávání, v informačních kampaních atd. Navrhovatel se v pozměňovacích 
návrzích snaží posílit v rámci civilní ochrany hledisko prevence.

Synergie
Předběžně přidělených 513 milionů EUR se vzhledem k vysokým nákladům na skutečně 
poskytovanou pomoc během katastrof jeví jako kapka v moři. Jasně to dokládá skutečnost, že 
EU v posledním desetiletí poskytla na zásahy při katastrofách – jen na území Unie – pomoc 
v celkové výši asi 2 500 milionů EUR.

Navrhovatel má v úmyslu předložit výčet možných synergií s jinými nástroji vnitřní a vnější 
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činnosti, jako jsou fondy, na něž se vztahuje nařízení o společných ustanoveních (ERDF, 
ESF, Fond soudržnosti, EZFRV, EMFF), a Fond solidarity Evropské unie. Pokud jde 
o poslední fond, byly zaznamenány případy, kdy jeho prostředky nebyly uvolněny dostatečně 
rychle. V této souvislosti by bylo vhodné zrevidovat ustanovení o lhůtách pro uvolňování 
prostředků z Fondu solidarity, tak aby bylo možné tento nástroj zavčas použít na efektivní 
řešení naléhavých situací v důsledku katastrof.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor 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 legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na to, že finanční krytí 
uvedené v legislativním návrhu je pouze 
orientačním údajem pro legislativní orgán 
a lze je pevně stanovit až poté, co bude 
dosaženo dohody o návrhu nařízení, 
kterým se stanoví víceletý finanční rámec 
pro období 2014–2020;

Odůvodnění

Podle zásady „dokud nepadne rozhodnutí o všem, nic není rozhodnuto“, nelze částky uvedené 
v tematických právních základech považovat za konečné, neboť stále probíhají jednání 
o příštím VFR.

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. připomíná své usnesení ze dne 
8. června 2011 nazvané „Investování 
do budoucnosti: nový víceletý finanční 
rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu1; znovu 
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opakuje, že je třeba, aby v příštím VFR byl 
vyčleněn dostatek dodatečných zdrojů, 
které Unii umožní plnit její stávající 
politické priority a nové úkoly stanovené 
ve Smlouvě o fungování Evropské unie 
(SFEU) i reagovat na nepředvídané 
události; vyzývá Radu, aby v případě, že 
nebude sdílet tento přístup, jasně 
stanovila, od kterých z jejích politických 
priorit či projektů by bylo možné navzdory 
jejich prokazatelné evropské přidané 
hodnotě zcela upustit; zdůrazňuje, že i při 
zvýšení úrovně financování v příštím VFR 
o nejméně 5 % oproti úrovni v roce 2013 
je možné k plnění dohodnutých cílů 
a závazků Unie a k její zásadě solidarity 
přispět jen v omezené míře;
________________
1Přijaté texty, P7_TA (2011)0266.

Odůvodnění

EP Radu důrazně vyzývá, aby v případě, že sníží částky ve VFR, určila „negativní priority“ 
navzdory jejich prokazatelné evropské přidané hodnotě a novým úkolům, které Unie plní po 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.

Pozměňovací návrh 3

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. připomíná, že ve svém usnesení ze dne 
8. června 2011 nazvaném „Investování do 
budoucnosti: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu“1 označil 
Evropský parlament civilní ochranu 
(článek 196 SFEU) jako jednu z oblastí, v 
níž po vstupu Lisabonské smlouvy v 
platnost Unie získala nové významné 
pravomoci, a připomíná v této souvislosti 
článek 311 SFEU, který stanovuje 
povinnost Unie zajistit prostředky 
nezbytné pro dosažení jejích cílů a pro 
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úspěšné provádění jejích politik;
_______________
1Přijaté texty, P7_TA (2011)0266.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Mechanismus civilní ochrany 
představuje viditelný projev evropské 
solidarity zajišťující praktický a včasný 
příspěvek k prevenci katastrof 
a připravenosti na ně a k reakci na závažné 
katastrofy a jejich hrozbu. Toto rozhodnutí 
by se tedy nemělo dotýkat vzájemných 
práv a povinností členských států 
zakotvených ve dvoustranných nebo 
mnohostranných smlouvách, které 
souvisejí se záležitostmi, na něž se 
vztahuje toto rozhodnutí, ani povinnosti 
členských států chránit obyvatelstvo, 
životní prostředí a majetek na svém území.

4) Mechanismus civilní ochrany 
představuje viditelný, konkrétní a 
významný projev evropské solidarity 
zajišťující praktický a včasný příspěvek 
k prevenci katastrof a připravenosti na ně a 
k reakci na závažné katastrofy a jejich 
hrozbu. Toto rozhodnutí by se tedy nemělo 
dotýkat vzájemných práv a povinností 
členských států zakotvených ve 
dvoustranných nebo mnohostranných 
smlouvách, které souvisejí se záležitostmi, 
na něž se vztahuje toto rozhodnutí, ani 
povinnosti členských států chránit 
obyvatelstvo, životní prostředí a majetek 
na svém území.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) Mechanismus by měl brát v úvahu 
příslušné právní předpisy Unie 
a mezinárodní závazky a využívat 
součinnost s příslušnými iniciativami Unie, 
například s Evropským programem 
monitorování Země (GMES), Evropským 
programem na ochranu kritické 
infrastruktury (EPCIP) a se společným 
prostředím pro sdílení informací (CISE).

5) Mechanismus by měl brát v úvahu 
příslušné právní předpisy Unie 
a mezinárodní závazky a využívat 
součinnost s příslušnými iniciativami Unie, 
například s Evropským programem 
monitorování Země (GMES), Evropským 
programem na ochranu kritické 
infrastruktury (EPCIP), se společným 
prostředím pro sdílení informací (CISE), a
s fondy, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních (ERDF, ESF, 
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Fond soudržnosti, EZFRV, EMFF), 
a s nástroji vnější činnosti.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Mechanismus by měl obsahovat obecný 
politický rámec opatření Unie pro prevenci 
rizika katastrof zaměřený na dosažení 
vysoké úrovně ochrany před katastrofami 
a odolnosti vůči nim, a to předcházením 
nebo omezením jejich účinků a podporou 
kultury prevence. Pro zajištění 
integrovaného přístupu k zvládání katastrof 
propojujícího opatření pro prevenci rizik, 
připravenost a reakci jsou nezbytné plány 
řízení rizik. Mechanismus by měl proto 
obsahovat obecný rámec pro jejich 
sdělování a provádění. 

6) Mechanismus by měl obsahovat obecný 
politický rámec opatření Unie pro prevenci 
rizika katastrof zaměřený na dosažení 
vysoké úrovně ochrany před katastrofami 
a odolnosti vůči nim, a to předcházením 
nebo omezením jejich účinků a podporou 
kultury prevence. Pro zajištění 
integrovaného přístupu k zvládání katastrof 
propojujícího opatření pro prevenci rizik, 
připravenost a reakci jsou nezbytné plány 
řízení rizik. Tyto plány musí vycházet ze 
standardizovaných vědeckých podkladů 
týkajících se pravděpodobnosti 
a potenciálu rizik. Mechanismus by měl 
proto obsahovat obecný rámec pro jejich 
sdělování a provádění. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) Prevence má klíčový význam pro 
ochranu před katastrofami a vyžaduje další 
opatření, jak bylo požadováno v závěrech 
Rady ze dne 30. listopadu 2009 a 
v usnesení Evropského parlamentu ze dne 
21. září 2010 o sdělení Komise o „přístupu 
Společenství v oblasti prevence přírodních 
a člověkem způsobených katastrof“.

7) Prevence má klíčový význam pro 
ochranu před katastrofami a vyžaduje další 
opatření, jak bylo požadováno v závěrech 
Rady ze dne 30. listopadu 2009 a 
v usnesení Evropského parlamentu ze dne 
21. září 2010 o sdělení Komise o „přístupu 
Společenství v oblasti prevence přírodních 
a člověkem způsobených katastrof“. 
Prevence je z dlouhodobého hlediska 
efektivní z hlediska nákladů a je klíčem 
k úspěšné civilní ochraně jak na úrovni 
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členských států, tak na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Částka, která bude přidělena na tento 
mechanismus, by měla umožnit, aby byly 
finančně podporovány činnosti související 
se všemi různými aspekty cyklu řízení 
katastrof. Bude zapotřebí určité flexibility, 
aby bylo možné vytvořit prostor pro 
navýšení, kdykoli si to vyžádají okolnosti.

Pozměňovací návrh 9

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

9) Svým přispíváním k dalšímu rozvoji 
systémů detekce a včasného varování by 
Unie měla pomoci členským státům 
minimalizovat čas potřebný k reakci na 
katastrofy a upozornění občanů Unie.
Uvedené systémy by měly brát ohled na 
stávající informační zdroje a systémy 
a vycházet z nich, ale měly by také 
podporovat inovativní přístup.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) Mechanismus by měl umožňovat 
mobilizaci asistenčních zásahů a jejich 
snazší koordinaci. Posílená spolupráce by 
měla vycházet ze struktury Unie, která 

13) Mechanismus by měl umožňovat 
mobilizaci asistenčních zásahů a jejich 
snazší koordinaci. Posílená spolupráce by 
měla vycházet ze struktury Unie, která 
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zahrnuje středisko reakce na mimořádné 
situace, Evropskou kapacitu pro reakci na 
mimořádné situace v podobě dobrovolného 
společného souboru kapacit předem 
vyčleněných členskými státy, vyškolené 
odborníky, společný komunikační 
a informační systém pro mimořádné 
situace řízený Komisí a kontaktní místa 
v členských státech. Měla by poskytovat 
rámec pro shromažďování ověřených 
informací o mimořádných situacích za 
účelem jejich šíření v členských státech 
a předávání zkušeností z provedených 
zásahů.

zahrnuje středisko reakce na mimořádné 
situace, Evropskou kapacitu pro reakci na 
mimořádné situace v podobě dobrovolného 
společného souboru zdrojů předem 
vyčleněných členskými státy, vyškolené 
odborníky, společný komunikační 
a informační systém pro mimořádné 
situace řízený Komisí a kontaktní místa 
v členských státech. Měla by poskytovat 
rámec pro shromažďování ověřených 
informací o mimořádných situacích za 
účelem jejich šíření v členských státech 
a předávání zkušeností z provedených 
zásahů v co nejkratší lhůtě.

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a. Zřízení jak Střediska reakce na 
mimořádné situace s posílenou funkcí 
plánování a koordinace, tak Evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné situace 
si klade za cíl dosáhnout úspor na úrovni 
jednotlivých členských států, které by 
měly vyvážit náklady spojené s 
přispíváním do rozpočtu Unie, ačkoli 
přínos rychlé reakce na mimořádné 
události spočívající v záchraně lidských 
životů nelze měřit pouze z hlediska 
financí.

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16) Je třeba zlepšit dostupnost vhodných
dopravních prostředků a tím podpořit 
rozvoj schopnosti rychlých reakcí na 
úrovni EU. Unie by měla podporovat 

16) Je třeba zlepšit dostupnost vhodných 
dopravních prostředků a tím podpořit 
rozvoj schopnosti rychlých reakcí na 
úrovni EU. Unie by měla podporovat 
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a doplňovat úsilí členských států 
usnadněním sdružování dopravních 
prostředků členských států a případně za 
určitých kritérií přispět na financování 
dalších dopravních prostředků.

a doplňovat úsilí členských států 
usnadněním koordinace a sdružování 
dopravních prostředků členských států a 
případně za určitých kritérií přispět na 
financování dalších dopravních prostředků.

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Cíle tohoto rozhodnutí nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, a proto jej může být s ohledem na 
rozsah nebo následky navrhovaného 
opatření včetně užitku, jejž mechanismus 
přinese v souvislosti se snižováním ztrát na 
lidských životech a škod, lépe dosaženo na 
úrovni Unie. V případě, že požadavky na 
zvládnutí závažné mimořádné situace 
přesahují schopnosti reakce postiženého 
členského státu, měl by mít tento stát 
možnost využít mechanismus k doplnění 
vlastních zdrojů v oblasti civilní ochrany 
a dalších zdrojů reakce na mimořádné 
situace. Unie proto může přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity, jak to 
stanoví článek 5 Smlouvy o Evropské unii. 
V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku toto 
rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je 
pro dosažení tohoto cíle nezbytné.

(22) Cíle tohoto rozhodnutí nemůže být 
uspokojivě dosaženo pouze na úrovni 
členských států, a proto jej může být 
s ohledem na rozsah nebo následky 
navrhovaného opatření včetně užitku, jejž 
mechanismus přinese v souvislosti se 
snižováním ztrát na lidských životech 
a škod, lépe dosaženo na úrovni Unie. 
V případě, že požadavky na zvládnutí 
závažné mimořádné situace přesahují 
schopnosti reakce postiženého členského 
státu, měl by mít tento stát možnost využít 
mechanismus k doplnění vlastních zdrojů 
v oblasti civilní ochrany a dalších zdrojů 
reakce na mimořádné situace. Unie proto 
může přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity, jak to stanoví článek 
5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku toto rozhodnutí 
nepřekračuje rámec toho, co je pro 
dosažení tohoto cíle nezbytné.

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zlepšit informovanost veřejnosti 
a připravenost na velké katastrofy.
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Odůvodnění

Podle zvláštního průzkumu Eurobarometr 383 zaměřeného na civilní ochranu, který byl 
proveden v únoru a březnu 2012, jsou evropští občané obecně velmi znepokojeni přírodními 
a člověkem způsobenými katastrofami, avšak špatně informováni o opatřeních, které v této 
oblasti přijímá EU. 75 % dotázaných uvedlo, že je znepokojují úniky ropy a jaderné havárie, 
a 67 % má obavy z povodní a zemětřesení. Pouze 38 % osob v 27 členských státech vědělo 
o úloze EU při koordinaci opatření v oblasti civilní ochrany, která jsou přijímána v EU 
i mimo její území.

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podporuje členské státy a třetí země, jak 
jsou uvedeny v článku 28, v prevenci 
závažných katastrof;

f) podporuje členské státy a třetí země, jak 
jsou uvedeny v článku 28, v prevenci 
závažných katastrof; zvláštní důraz přitom 
klade na udržitelný rozvoj, ekologické 
hospodářství a prevenci změny klimatu;

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Plány řízení rizik berou v úvahu
vnitrostátní posouzení rizik a další 
příslušná posouzení rizik a jsou soudržné 
s dalšími příslušnými plány platnými 
v příslušném členském státě.

2) Plány řízení rizik zahrnují vnitrostátní 
posouzení rizik a další příslušná posouzení 
rizik a jsou soudržné s dalšími příslušnými 
plány platnými v příslušném členském 
státě. Plány řízení rizik vycházejí 
z vědeckých údajů. 

Odůvodnění

Stanovení jasného obsahu plánů řízení rizik by sladilo plány jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Plány řízení rizik členské státy 
pravidelně každé tři roky aktualizují s 
cílem zajistit, aby jejich plány plně 
zohledňovaly měnící se povahu, strukturu 
a intenzitu rizik. Aktualizované plány 
řízení rizik jsou předloženy Komisi.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že struktura, četnost a intenzita rizik se v průběhu času mění, mělo by se 
obdobně aktualizovat také řízení rizik, aby členské státy a Evropská unie byly schopny tato 
rizika odpovídajícím způsobem řídit.

Pozměňovací návrh 18

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 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. Má-li se nalézt řešení 
v případě, že některý členský stát nemůže 
své kapacity poskytnout, a má-li se zaručit 
rychlá a dostatečná reakce, zahrnují 
dobrovolně sdílené kapacity adekvátní 
počet všech typů prostředků.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vytvořením kapacit pro reakci na úrovni 
Unie, kde je toto vytvoření nákladově 
nejefektivnější a kde tyto kapacity mohou 
sloužit jako společná nárazníková rezerva 
ochrany před sdílenými riziky.

b) vytvořením kapacit pro reakci na úrovni 
Unie, kde je toto vytvoření nákladově 
nejefektivnější (mj. horizontálních 
kapacit, logistických kapacit, kapacit pro 
hodnocení a koordinaci) a kde tyto 
kapacity mohou sloužit jako společná 
nárazníková rezerva ochrany před 
sdílenými riziky.

Odůvodnění

Některé oblasti je vhodnější financovat z prostředků EU.

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vytvoření programu odborné přípravy 
a sítě odborné přípravy pro pracovníky 
civilní ochrany a další pracovníky řízení 
mimořádných situací v oblasti prevence 
katastrof, připravenosti a reakce na tyto 
katastrofy, za účelem zlepšení koordinace, 
slučitelnosti a doplňkovosti mezi moduly 
a dalšími kapacitami podle čl. 8, 9 a 11 
a zvyšování odborné způsobilosti 
odborníků podle čl. 7 písm. d). Program 
bude zahrnovat společné kurzy, cvičení 
a systém výměny odborníků, v jehož rámci 
mohou být jednotlivci dočasně vysláni do 
jiných členských států;

a) vytvoření a zajištění fungování
programu odborné přípravy a sítě odborné 
přípravy pro pracovníky civilní ochrany 
a další pracovníky řízení mimořádných 
situací v oblasti prevence katastrof, 
připravenosti a reakce na tyto katastrofy, za 
účelem zlepšení koordinace, slučitelnosti 
a doplňkovosti mezi moduly a dalšími 
kapacitami podle čl. 8, 9 a 11 a zvyšování 
odborné způsobilosti odborníků podle čl. 7 
písm. d). Program bude zahrnovat společné 
kurzy, cvičení a systém výměny odborníků, 
v jehož rámci mohou být jednotlivci 
dočasně vysláni do jiných členských států;

Odůvodnění

Je nezbytné, aby Komise byla zapojena nejen do vytváření programu odborné přípravy a sítě 
odborné přípravy, ale aby zajišťovala také jejich fungování.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční referenční částka pro 
provádění tohoto rozhodnutí na období let 
2014 až 2020 se stanoví na
513 000 milionů EUR v běžných cenách.

1. Ve smyslu bodu [17] 
interinstitucionální dohody ze dne .../... 
mezi Evropským parlamentem, Radou 
a Komisí o spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a o řádném finančním řízení 
se částka pro provádění tohoto rozhodnutí 
na období let 2014 až 2020 stanoví na
XXX XXX XXX EUR v cenách roku 2011, 
která rozpočtovému orgánu slouží při 
každoročním rozpočtovém procesu jako 
hlavní referenční částka.

EUR 276 000 000 v běžných cenách
pochází z okruhu 3 „Bezpečnost 
a Občanství“ finančního rámce a částka
237 000 000 v běžných cenách z okruhu 4
„Globální Evropa“.

Částka XXX XXX XXX EUR v cenách 
roku 2011 pochází z okruhu 3 „Bezpečnost 
a občanství“ finančního rámce a částka
XXX XXX XXX EUR v cenách roku 2011
z okruhu 4 „Globální Evropa“.

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Roční rozpočtové prostředky schvaluje 
rozpočtový orgán, aniž by byla dotčena 
ustanovení nařízení, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období 2014–
2020, a interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
ze dne xxx/201z o spolupráci 
v rozpočtových záležitostech a řádném 
finančním řízení.

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Čl. 21 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) příprava plánů řízení rizik a přehledu 
rizik v rámci celé Unie;

a) příprava a provádění plánů řízení rizik 
a přehledu rizik v rámci celé Unie;

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti s článkem 5 a s cílem dosáhnout cílů prevence by Komise měla 
podporovat členské státy v průběhu přípravy i provádění plánů řízení rizik.

Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Čl. 21 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) vytvoření a udržování Evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné situace 
uvedené v článku 11. Finanční příspěvek 
Unie na opatření v rámci tohoto bodu má 
podobu jednotkových nákladů určených 
podle druhu kapacity a nepřekročí 25 %
celkových způsobilých nákladů; 

g) vytvoření a udržování Evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné situace 
uvedené v článku 11. Finanční příspěvek 
Unie na opatření v rámci tohoto bodu má 
podobu jednotkových nákladů určených 
podle druhu kapacity a nepřekročí 50 %
celkových způsobilých nákladů; 

Odůvodnění

V zájmu vytvoření sdílených kapacit, které by byly dostatečně velké na to, aby klíčové 
kapacity byly vždy dostupné v případě jakékoli katastrofy, se navrhuje 50% míra 
spolufinancování z prostředků EU. 

Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Čl. 21 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zjišťování a odstraňování nedostatků 
Evropské kapacity pro reakci na 
mimořádné situace v souladu s článkem 12. 
Opatření přijatá v souladu s tímto bodem 
musí vycházet z pečlivé analýzy potřeb 
a nákladů a přínosů jednotlivých druhů 
kapacity, s přihlédnutím 

h) zjišťování a odstraňování nedostatků 
Evropské kapacity pro reakci na 
mimořádné situace v souladu s článkem 12. 
Opatření přijatá v souladu s tímto bodem 
musí vycházet z pečlivé analýzy potřeb 
a nákladů a přínosů jednotlivých druhů 
kapacit, s přihlédnutím k jejich 
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k pravděpodobnosti a dopadu rizika. 
Finanční příspěvek Unie na opatření 
v rámci tohoto bodu nepřekročí 85 % 
celkových způsobilých nákladů;

horizontální povaze a případným 
přínosům v různých situacích po 
vypuknutí katastrofy, k jejich vysoce 
specializované povaze a k nákladům nebo 
k pravděpodobnosti a dopadu rizika. 
Finanční příspěvek Unie na opatření 
v rámci tohoto bodu nepřekročí 85 % 
celkových způsobilých nákladů; 

Odůvodnění

Je nezbytné zvýšit míru spolufinancování z prostředků EU s cílem odstranit různé typy trhlin 
v kapacitách.

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Čl. 21 – písm. k (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) podpora programu odborné přípravy a 
sítě odborné přípravy v rámci EU 
zahrnující školy a vzdělávací střediska pro 
pracovníky civilní ochrany a další 
pracovníky řízení mimořádných situací v 
oblasti prevence katastrof, připravenosti a 
reakce na tyto katastrofy v členských 
státech.

Odůvodnění

Pro dosažení cílů stanovených v článku 13 je zapotřebí finanční podpora z rozpočtu EU.

Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úsilí o součinnost a doplňkovost 
zahrnuje i jiné nástroje Unie. V případě 
reakce ve třetích zemích zajistí Komise 
doplňkovost a soudržnost akcí 
financovaných na základě tohoto 

2. Úsilí o součinnost a doplňkovost
zahrnuje i jiné nástroje Unie, mimo jiné 
fondy, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních (ERDF, ESF, 
Fond soudržnosti, EZFRV, EMFF). 
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rozhodnutí a akcí financovaných na 
základě nařízení (ES) č. 1257/96.

V případě reakce ve třetích zemích zajistí 
Komise doplňkovost a soudržnost akcí 
financovaných na základě tohoto 
rozhodnutí a akcí financovaných na 
základě nařízení (ES) č. 1257/96. V oblasti 
preventivní vnější činnosti by měly být 
možnosti součinnosti plně využity 
prostřednictvím nařízení č. ..., kterým se 
stanoví nástroj pro spolupráci v oblasti 
jaderné bezpečnosti, a nařízení č. ... 
o zřízení nástroje pro rozvojovou 
spolupráci. Doplňkovost opatření 
přijímaných po krizi by mělo zajistit 
nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 
20. června 1996 o humanitární pomoci, 
evropské dobrovolnické sbory 
humanitární pomoci, Evropský rozvojový 
fond a rezerva na pomoc při 
mimořádných událostech.

Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Čl. 26 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Unie a členské státy koordinují své 
příslušné programy podpory, aby se 
zvýšila efektivita a účinnost poskytování 
podpory a politického dialogu v souladu 
se zavedenými zásadami pro posilování 
koordinace operací a pro harmonizaci 
politik a postupů. Koordinace zahrnuje 
pravidelné konzultace a časté výměny 
příslušných informací a osvědčených 
postupů v jednotlivých fázích cyklu 
poskytování podpory.
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