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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj 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 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) S ohledem na výrazné zvýšení počtu
a závažnosti přírodních a člověkem 
způsobených katastrof v posledních letech 
a v situaci, kdy zejména v důsledku změny 
klimatu a potenciální interakce mezi 
několika přírodními a technologickými 
riziky mohou být budoucí katastrofy ještě 
horší a složitější a přinášet dalekosáhlejší 
a dlouhodobější důsledky, je stále 
důležitější integrovaný přístup k zvládání 
katastrof. Unie by měla podporovat, 
koordinovat a doplňovat činnost členských 
států v oblasti civilní ochrany s cílem 
zvýšit účinnost systémů pro předcházení 
přírodním a člověkem způsobeným 
katastrofám a pro přípravu a reakci na ně.

(1) S ohledem na výrazné zvýšení počtu 
a závažnosti přírodních a člověkem 
způsobených katastrof v posledních letech 
a v situaci, kdy zejména v důsledku změny 
klimatu, která se neúměrně dotýká 
rozvojových zemí, a potenciální interakce 
mezi několika přírodními 
a technologickými riziky mohou být 
budoucí katastrofy ještě horší a složitější 
a přinášet dalekosáhlejší a dlouhodobější 
důsledky, je stále důležitější integrovaný 
přístup k zvládání katastrof. Unie by měla 
podporovat, koordinovat a doplňovat 
činnost členských států v oblasti civilní 
ochrany s cílem zvýšit účinnost systémů 
pro předcházení přírodním a člověkem 
způsobeným katastrofám a pro přípravu 
a reakci na ně.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Je třeba vytvořit kapacity pro 
předběžné umístění pomoci s cílem 
zrychlit zásah Unie v případě pohrom. 
Zachování finanční podpory Unie je 
nezbytné pro budování skladů/platforem, 
které zaručí účinnost, co se týče rychlosti, 
kvality a efektivnosti nákladů. V tomto 
ohledu by bylo pro EU výhodné, aby 
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nejvzdálenější regiony a zámořské země a 
území byly, přestože ne výlučně, 
používány jako předsunuté body 
pro snazší umístění klíčových produktů 
a logistiky, čímž by se usnadnilo vysílání 
dostupných evropských lidských 
a materiálních zdrojů v případě 
naléhavého humanitárního zásahu mimo 
EU.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) S ohledem na asistenční zásahy při 
reakci na katastrofy za hranicemi Unie by 
měl mechanismus usnadňovat 
a podporovat opatření přijatá členskými 
státy i Unií jako celkem s cílem podpořit 
soulad prací v oblasti mezinárodní civilní 
ochrany. Pokud je přítomna, má 
Organizace spojených národů celkovou 
koordinační úlohu při záchranných 
operacích ve třetích zemích. Pomoc 
poskytovaná v rámci mechanismu by se 
měla koordinovat s OSN a jinými 
příslušnými mezinárodními subjekty 
s cílem maximalizovat využívání 
dostupných zdrojů a vyhnout se 
zbytečnému zdvojování úsilí. Zlepšená 
koordinace pomoci v oblasti civilní 
ochrany prostřednictvím mechanismu je 
předpokladem podpory celkového 
koordinačního úsilí a zabezpečení 
komplexního příspěvku Unie k celkovému 
záchrannému úsilí. Při závažných 
katastrofách, kde se pomoc poskytuje 
v rámci mechanismu i nařízení Rady (ES) 
č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 
o humanitární pomoci, Komise zajišťuje 
účinnost, soudržnost a doplňkovost celkové 
reakce Unie, pokud se týká Evropského 
konsensu o humanitární pomoci.

(15) S ohledem na asistenční zásahy při 
reakci na katastrofy za hranicemi Unie by 
měl mechanismus usnadňovat 
a podporovat opatření přijatá členskými 
státy i Unií jako celkem s cílem podpořit 
soulad prací v oblasti mezinárodní civilní 
ochrany. K většině zásahů mechanismu 
civilní ochrany Unie dochází mimo Unii, 
především v rozvojových zemích. Pokud je 
přítomna, má Organizace spojených národů 
celkovou koordinační úlohu při 
záchranných operacích ve třetích zemích. 
Pomoc poskytovaná v rámci mechanismu 
by se měla koordinovat s OSN a jinými 
příslušnými mezinárodními subjekty 
s cílem maximalizovat využívání 
dostupných zdrojů a vyhnout se 
zbytečnému zdvojování úsilí. Zlepšená 
koordinace pomoci v oblasti civilní 
ochrany prostřednictvím mechanismu je 
předpokladem podpory celkového 
koordinačního úsilí a zabezpečení 
komplexního příspěvku Unie k celkovému 
záchrannému úsilí. Při závažných 
katastrofách, kde se pomoc poskytuje 
v rámci mechanismu i nařízení Rady (ES) 
č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 
o humanitární pomoci, Komise zajišťuje 
účinnost, soudržnost a doplňkovost celkové 
reakce Unie, pokud se týká Evropského 
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konsensu o humanitární pomoci.

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) Použití vojenských prostředků může 
znamenat významnou podporu ve 
prospěch humanitárních operací, které 
jsou reakcí na přírodní katastrofy.
V případech, ve kterých je považováno za 
vhodné na podporu operací civilní ochrany 
využít – jako poslední možnost – vojenské 
kapacity, spolupráce s ozbrojenými silami 
musí 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 také v souladu se 
„Zásadami pro použití zahraničních 
vojenských prostředků a prostředků 
civilní ochrany v případě pomoci při 
katastrofách“ (Zásady z Osla, revidované 
znění 1.1 z roku 2007) a se „Zásadami pro 
využití prostředků vojenské a civilní 
ochrany na podporu humanitární činnosti 
při složitých mimořádných situacích“ 
(zásady MCDA, revidované znění I z roku 
2006),

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „katastrofou“ se rozumí jakákoli situace, 
která má či může mít nepříznivý dopad na 
obyvatelstvo, životní prostředí nebo 
majetek;

1. „katastrofou“ se rozumí jakákoli situace 
způsobená lidmi nebo v důsledku 
přírodních jevů, která má či může mít 
nepříznivý dopad na obyvatelstvo, životní 
prostředí nebo majetek;
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Odůvodnění

Je důležité odlišit katastrofy způsobené lidmi (politické nepokoje, ozbrojené konflikty) od 
katastrof, které jsou důsledkem přírodních jevů, neboť problematika a pravidla pro zásahy 
s pomocí (humanitární zásahy a zásahy civilní ochrany) se v daných souvislostech liší.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise a členské státy určí a zajistí 
součinnost mezi věcnou a humanitární 
pomocí financovanou Unií a členskými 
státy při plánování operací reakce mimo 
Evropskou unii.

2. Komise a členské státy určí a zajistí 
součinnost mezi věcnou a humanitární 
pomocí financovanou Unií a členskými 
státy při plánování operací reakce mimo 
Evropskou unii za účelem řešení 
humanitární krize.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy a Komise zajistí 
odpovídající zviditelnění zásahů Evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné situace.

8. EU jasně vyznačí svou přítomnost a svá 
opatření; členské státy a Komise zajistí 
odpovídající zviditelnění zásahů Evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné situace, 
a to jak u lidí, tak u zařízení, zejména 
umístěním státního a evropského znaku.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vytvoření programu vycházejícího ze 
zkušeností získaných při zásazích, 
školeních a cvičeních vedených v rámci 
mechanismu, zahrnujících příslušné 
aspekty prevence a připravenosti, šíření 
těchto zkušeností a jejich provádění podle 
potřeby;

d) vytvoření programu vycházejícího ze 
zkušeností získaných při zásazích, včetně 
zásahů mimo Unii, školeních a cvičeních 
vedených v rámci mechanismu, 
zahrnujících příslušné aspekty prevence 
a připravenosti, šíření těchto zkušeností 
a jejich provádění podle potřeby;



AD\913028CS.doc 7/11 PE492.589v03-00

CS

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) udržování spojení se všemi příslušnými 
subjekty, zejména v závěrečné fázi 
asistenčních zásahů v rámci mechanismu, 
s cílem usnadnit hladké předání; 

e) udržování spojení se všemi příslušnými 
subjekty, zejména v závěrečné fázi 
asistenčních zásahů v rámci mechanismu, 
s cílem usnadnit hladké předání; příspěvek 
k posílení propojení mezi okamžitou 
pomocí, obnovou a rozvojem se subjekty 
humanitární a rozvojové pomoci;

Odůvodnění

Často nastává vakuum mezi humanitární a rozvojovou fází, kdy neexistuje koordinace 
a doplňkovost. Civilní ochrana, která zasahuje ve fázi okamžité pomoci, může přispět 
k posílení tohoto propojení pomoci, obnovy a rozvoje a její opatření mohou předjímat 
rozvojovou fázi.
Pozměňovací návrh 10

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 Rady (ES) 
č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 
o humanitární pomoci. Opatření, na něž 
se vztahuje toto rozhodnutí a jež mohou 
být v rámci tohoto rozhodnutí 
financována, nezískávají financování 
v rámci výše uvedeného rozhodnutí o 
humanitární pomoci.

Pozměňovací návrh 11

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

1. Finanční referenční částka pro provádění 
tohoto rozhodnutí na období let 2014 až 
2020 se stanoví na [...] v běžných cenách.
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v běžných cenách.

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“.

50 % této částky pochází z okruhu 3 
„Bezpečnost a Občanství“ finančního 
rámce a 50 % z okruhu 4 „Globální 
Evropa“.

Odůvodnění

Celková částka na zásahy mimo Unii se bude v období 2014–2020 zvyšovat, a to z důvodu: 

(1) výše spolufinancování vyšších nákladů na dopravu a logistiku, jak stanoví článek 23 
tohoto rozhodnutí, 

(2) posílení opatření v oblasti prevence a připravenosti, 

(3) rozšíření opatření stanovených v článku 20 a v čl. 21 písm. a) až f) na země spadající do 
působnosti evropské politiky sousedství, na potenciální kandidátské země, které se 
mechanismu neúčastní, a také, jak navrhuje zpravodajka, v jednotlivých případech na 
nejméně rozvinuté rozvojové země. 

Kromě toho se v posledních letech většina zásahů civilní ochrany EU uskutečnila mimo Unii, 
především v rozvojových zemích. Finanční částky přidělené na období 2014–2020 musí tuto 
skutečnost odrážet.

Pozměňovací návrh 12

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 
rozhodnutí a akcí financovaných na 
základě nařízení (ES) č. 1257/96.

2. Úsilí o součinnost a doplňkovost 
zahrnuje i jiné nástroje Unie. V případě 
reakce ve třetích zemích při řešení 
humanitární krize zajistí Komise 
doplňkovost a soudržnost akcí 
financovaných na základě tohoto 
rozhodnutí a akcí financovaných na 
základě nařízení (ES) č. 1257/96. 
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Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Čl. 26 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud pomoc v rámci mechanismu 
přispívá k širší humanitární reakci Unie, 
musí být opatření, na něž je poskytována 
finanční pomoc na základě tohoto nařízení, 
v souladu s humanitárními zásadami 
uvedenými v Evropském konsensu 
o humanitární pomoci.

3. Pokud pomoc v rámci mechanismu 
přispívá k humanitární reakci Unie, 
zejména v komplexních naléhavých 
situacích, musí být opatření, na něž je 
poskytována finanční pomoc na základě 
tohoto nařízení, v souladu s humanitárními 
zásadami uvedenými v Evropském 
konsensu o humanitární pomoci. Využití 
prostředků evropské kapacity pro reakci 
na mimořádné situace musí vycházet ze 
zjištěných potřeb, které odpovídají 
zásadám využití civilní ochrany 
a vojenských zdrojů a prostředků, jak jsou 
stanoveny v Evropském konsensu 
o humanitární pomoci.

Odůvodnění

Humanitární opatření a opatření civilní ochrany musí vycházet z dodržování humanitárních 
zásad (neutrality, nestrannosti, nezávislosti a lidskosti) a ze zásahu na základě hodnocení 
potřeb. To ještě více platí v komplexních naléhavých situacích, kdy může dojít k záměnám 
mezi jednotlivými subjekty, čímž se může ztížit poskytování pomoci a dostupnost pro 
obyvatelstvo. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Čl. 28 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční pomoc uvedená v článku 20 
a čl. 21 písm. a) až f) může být poskytnuta 
rovněž zemím spadajícím do působnosti 
evropské politiky sousedství, jakož 
i potenciálním kandidátským zemím, které 
se neúčastní mechanismu.

2. Finanční pomoc uvedená v článku 20 
a čl. 21 písm. a) až f) může být poskytnuta 
rovněž zemím spadajícím do působnosti 
evropské politiky sousedství, jakož 
i potenciálním kandidátským zemím, které 
se neúčastní mechanismu, jakož i nejméně 
rozvinutým rozvojovým zemím 
v jednotlivých případech a v souladu se 
strategií na podporu snižování rizika 
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katastrof v rozvojových zemích1.
_______________

1 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu: Strategie EU na podporu 
snižování rizika katastrof v rozvojových 
zemích, 23.2.2009. COM(2009) 0084 
v konečném znění.

Odůvodnění

Nařízení by mělo poskytovat možnost financovat opatření v oblasti prevence a připravenosti 
v nejméně rozvinutých zemích a ve zvláštních případech, jako na Haiti, v zemi, kterou 
přírodní katastrofy postihují pravidelně.



AD\913028CS.doc 11/11 PE492.589v03-00

CS

POSTUP

Název Mechanismus civilní ochrany Unie

Referenční údaje COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD)

Příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

ENVI
19.1.2012

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

DEVE
19.1.2012

Přidružený(é) výbor(y) - datum 
oznámení na zasedání

14.6.2012

Navrhovatel(ka)
       Datum jmenování

Michèle Striffler
25.1.2012

Projednání ve výboru 27.3.2012 10.7.2012

Datum přijetí 18.9.2012

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

22
0
0

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Michael Cashman, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles 
Goerens, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean 
Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni 
Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Isabella Lövin

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 
přítomný(í) při konečném hlasování

María Irigoyen Pérez, Helmut Scholz


