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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o sdělení nazvaném „Na cestě k důraznější evropské reakci na katastrofy: úloha civilní 
ochrany a humanitární pomoci“
(2011/2023(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 196 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který stanoví, že 
„Unie podporuje spolupráci mezi členskými státy ve snaze posílit účinnost systémů pro 
předcházení přírodním nebo člověkem způsobeným pohromám a pro ochranu proti nim“,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Na cestě 
k důraznější evropské reakci na katastrofy: úloha civilní ochrany a humanitární pomoci“ 
ze dne 26. října 2010 (KOM(2010)0600),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 5. března 2008 o 
posílení schopnosti Unie reagovat na katastrofy (KOM(2008)0130),

– s ohledem na zprávu Michela Barniera s názvem „Za evropskou jednotku civilní ochrany:
Europe aid“, která byla zveřejněna v květnu roku 2006,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 14. prosince 2010, které uvítaly cíle navržené ve 
sdělení Komise ze dne 26. října 2010, jež usilují o evropskou reakci na katastrofy, která 
je předvídatelnější, účinnější, účelnější, soudržnější a viditelnější,

– s ohledem na závěry Rady z prosince roku 2007, v nichž je Komise vyzývána, aby co 
nejlépe využívala mechanismus civilní ochrany Společenství a posilovala spolupráci mezi 
členskými státy,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/162/ES, Euratom ze dne 5. března 2007 o zřízení 
finančního nástroje pro civilní ochranu1 a rozhodnutí Rady 2007/779/ES ze dne 
8. listopadu 2007 o vytvoření mechanizmu civilní ochrany Společenství, kterým se mění 
rozhodnutí Rady 2001/792/ES ze dne 23. října 20012,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2010 o vytvoření nástroje rychlé reakce 
EU3, ze dne 10. února 2010 o nedávném zemětřesení na Haiti4, ze dne 16. září 2009 o 
lesních požárech v létě roku 20095, ze dne 19. června 2008 o posílení schopnosti Unie 
reagovat na katastrofy6 a ze dne 4. září 2007 o přírodních katastrofách tohoto léta7,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

                                               
1 Úř. věst. L 71, 10.3.07, s. 9.
2 Úř. věst. L 314, 1.12.2007, s. 9.
3 Přijaté texty, P7_TA(2010)0465.
4 Úř. věst. C 341E, 16.12.2010, s. 5.
5 Úř. věst C 224E, 19.8.2010, s. 1.
6 Úř. věst. C 286E, 27.11.2009, s. 15.
7 Úř. věst. C 187E, 24.7.2008, s. 55.
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– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro regionální 
rozvoj (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že došlo k dramatickému nárůstu v počtu a závažnosti přírodních 
katastrof a katastrof způsobených člověkem, které mají dopad na Unii a její občany stejně
jako na ostatní země a regiony světa, což tragicky demonstruje nedávná vážná katastrofa 
v Japonsku, které bylo zasaženo kombinací zemětřesení, tsunami a jaderné katastrofy, a 
s tím souvisí odpovídající nárůst ve ztrátách na životech, nárůst hospodářských, sociálních 
a environmenátních škod a škod na kulturním dědictví,

B. vzhledem k tomu, že nedávné tragédie, zejména zemětřesení na Haiti a povodně 
v Pákistánu, ukázaly, že hlavní nástroje pro reakci na katastrofy, kterými EU disponuje 
(humanitární pomoc a mechanismus civilní ochrany EU), se osvědčily, pokud jde o účel, 
za nímž byly navrženy, a s ohledem na dané okolnosti, ale vzhledem k tomu, že zde 
existuje prostor pro zlepšení, pokud jde o účinnost, účelnost, soudržnost a viditelnost 
pomoci EU jako celku,

C. vzhledem k tomu, že byla prostřednictvím pilotních akcí, které zahájil Evropský 
parlament, úspěšně vyzkoušena různá opatření zahrnující předem stanovené prostředky 
členských států a prostředky financované EU1,

D. vzhledem k tomu, že Evropský parlament důsledně vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní návrhy týkající se vytvoření jednotky civilní ochrany EU, jak je uvedeno 
v Barnierově zprávě z roku 2006, které by měly plně respektovat zásadu subsidiarity, a 
doplňovat tedy úsilí členských států v souladu s článkem 196 SFEU,

E. vzhledem k tomu, že okamžitá koordinace, soudržnost a komunikace v rámci EU a 
s mezinárodními aktéry je zásadní, je nutné zamezit duplicitě činností a jejich překrývání 
a zasaženému obyvatelstvu musí být rychle poskytnut správný typ pomoci,

F. vzhledem k tomu, že na úrovni EU musí být zajištěna politická koordinace s přihlédnutím 
k odpovídajícím institucionálním rolím, aniž by bylo v operacích při odstraňování 
následků katastrof bráněno nebo by byly zpomalovány, a vzhledem k tomu, že by tato 
koordinace měla být postavena na stávajících mechanismech a neměly by být vytvářeny 
nové struktury; vzhledem k tomu, že operační a politická koordinace evropské reakce na 
katastrofy si musí zachovat vlastní samostatnost,

G. vzhledem k tomu, že nejúčinnější strategií pro zvládání katastrof je integrovaný přístup 
zohledňující všechna rizika, který spojuje prevenci katastrof (včetně zmírňování a 
snižování rizika), připravenost, reakci a obnovu,

1. vítá sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Na cestě k důraznější 
evropské reakci na katastrofy: úloha civilní ochrany a humanitární pomoci“ a jeho cíle; 

                                               
1 Především pilotní projekt na posílení spolupráce mezi členskými státy v boji proti lesním požárům 
(2008) a přípravná akce zaměřená na schopnost rychlé reakce v EU (2008–2010),
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zdůrazňuje, že návrhy uvedené ve sdělení musí být podrobněji přezkoumány, aby mohly 
splňovat očekávání, co se týče posílené, účinné, nákladově efektivní a viditelné evropské 
reakce;

2. zdůrazňuje potřebu zjednodušit fungování stávající evropské reakce na katastrofy a 
optimalizovat dostupné prostředky s cílem všeobecného prospěchu, zatímco je nutné 
podporovat všechny členské státy, aby přispěly, a zajistit tak evropskou solidaritu;

3. potvrzuje nutnost kvalitativního posunu od současné ad hoc koordinace 
k předvídatelnému a předem naplánovanému systému v rámci mechanismu civilní 
ochrany EU založeném na předem stanovených prostředcích k okamžitému použití při 
operacích EU zaměřených na poskytování pomoci v případě katastrof;

4. znovu vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila návrhy na vytvoření jednotky civilní 
ochrany EU založené na mechanismu civilní ochrany EU, aby měla Evropská unie 
možnost shromáždit nezbytné prostředky, a mohla tak obětem poskytnout okamžitou 
mimořádnou pomoc;

5. souhlasí, že evropská reakce na katastrofy by měla navazovat jak na evropskou kapacitu 
pro reakci na mimořádné situace posilováním evropského mechanismu civilní ochrany 
založeného na předem stanovených a tedy předvídatelných prostředcích členských států 
určených pro mimořádné situace, tak na evropské středisko reakce na mimořádné situace 
jakožto základní pilíře této strategie, jak je uvedeno ve sdělení ze dne 26. října 2010; 
zdůrazňuje, že tento vývoj musí probíhat v souladu s přístupem zohledňujícím všechna 
rizika a pro účely koordinovaného postupu sdružovat všechny příslušné aktéry a měl by 
využít součinnosti mezi různými existujícími nástroji;

6. znovu potvrzuje dodržování zásady subsidiarity, co se týče schopnosti členských států 
využít vlastní prostředky, zejména v případě rozporu s vnitrostátními potřebami;

Evropská kapacita pro reakci na mimořádné situace

7. domnívá se, že společný soubor předem stanovených prostředků poskytnutých dobrovolně 
k dispozici pro zásahy EU týkající se pomoci při katastrofách v EU i mimo ni bude 
představovat jádro schopnosti EU poskytnou pomoc, což by mohlo být doplněno 
dodatečnými ad hoc nabídkami ze strany členských států; doporučuje, aby byl vytvořen 
plán pobídek, aby bylo členským státům umožněno vyčlenit dostatečné kapacity pro 
dobrovolně vytvářený společný soubor prostředků, aniž by byly navýšeny celkové výdaje 
členských států;

8. potvrzuje, že prostředky uvolněné členskými státy pro operace při odstraňování následků 
katastrof by měly být dále doplňovány prostředky financovanými EU, které budou 
spravovat členské státy; poznamenává, že tyto prostředky by měly vycházet z modelů, jež 
byly vytvořeny prostřednictvím pilotních akcí, které byly úspěšně vyzkoušeny při 
nedávných mimořádných událostech jak v Evropě, tak mimo ni;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby identifikovaly nedostatky v kapacitách. Mělo by být 
uváženo vytvoření prostředků na úrovni EU, aniž by tyto prostředky jakýmkoli způsobem 
konkurovaly vnitrostátním prostředkům a/nebo se s nimi překrývaly, a to aby vyplnily 
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stávající nedostatky v kapacitách, pokud by vedly k výrazným úsporám pro EU jako celek 
nebo umožnily přístup k prostředkům, které nejsou pro jednotlivě jednající členské státy 
dostupné, a představovaly by tedy dobrý model sdílení zátěže;

10.  považuje předběžné plánování a přípravy operací založené na vypracování referenčních 
scénářů, mapování prostředků členských států, které by případně mohly být vyčleněny pro 
použití při operacích EU zaměřených na poskytování pomoci v případě katastrof, a 
pohotovostní plánování za klíčové prvky posílené reakce EU na katastrofy a za zásadní 
otázky pro rychlé použití a okamžitou vhodnou reakci na každou mimořádnou situaci; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby tato opatření uplatňovaly okamžitě, a aniž by tím byly 
dotčeny jiné činnosti;

Evropské středisko reakce na mimořádné situace

11. vítá rozhodnutí Komise sloučit monitorovací a informační středisko (MIC) a krizové 
centrum humanitární pomoci generálního ředitelství pro humanitární pomoc a civilní 
ochranu (GŘ ECHO), a vytvořit tak středisko reakce na mimořádné situace, které bude 
k dispozici 24 hodin denně a sedm dní v týdnu jakožto platformu pro plánování a operační 
koordinaci, což představuje krok správným směrem; vyzývá Komisi, aby posílila toto 
středisko a umožnila mu fungovat jako centrální uzel pro pohotovou a účinnou koordinaci 
veškeré evropské věcné pomoci a stejně tak finančních příspěvků na humanitární pomoci; 
uvádí, že by mělo fungovat jako jediné kontaktní místo pro podávání žádostí o pomoc, 
které se týkají všech typů přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem, aby tak 
byla umožněna soudržná reakce EU;

12. vyzývá, aby k účinnému sloučení krizového centra ECHO a monitorovacího informačního 
střediska (MIC) došlo také z finančního hlediska;

13. vyzývá Komisi, aby v případě mimořádných situací koordinovala opatření a zároveň 
zjednodušila a optimalizovala fungování stávající univerzální služby a linky tísňového 
volání 112;

14. trvá na tom, aby středisko reakce na mimořádné situace společně s členskými státy rychle 
přijímaly rozhodnutí týkající se použití prostředků ze společného souboru prostředků, aby 
obětem zajistily okamžitou a účinnou pomoc a zabránily zpožděním, duplikacím a 
překrývání;

15. vyzývá k politické koordinaci s ohledem na odpovídající institucionální role Evropské 
komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské 
služby pro vnější činnost (ESVČ), jež jsou odpovědné za politická hlediska společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky, aniž by bylo v operacích při odstraňování následků 
katastrof bráněno nebo by byly zpomalovány; vyzývá proto Komisi a ESVČ, aby mezi 
sebou rozvíjely úzké pracovní vztahy s ohledem na koordinaci otázek týkajících se reakce 
EU na katastrofy;

Logistika a doprava

16. vyzývá, aby byly vytvořeny sdílené a účinné struktury pro logistiku zahrnující zejména 
všestranné týmy pro technickou pomoc a podporu financované EU, které by mohly 



PR\862509CS.doc 7/9 PE462.621v01-00

CS

podporovat kterékoli pracovníky a týmy EU či členských států na místě, především pak 
v případech, kdy se místní infrastruktura zhroutila;

17. vyzývá, aby byla zavedena lepší, posílená, nákladově efektivnější a dobře koordinovaná 
doprava veškeré věcné pomoci do lokalit postižených katastrofou, zejména 
prostřednictvím efektivnějších a jednodušších postupů, dále vyzývá k vyšší míře 
spolufinancování a zavedení nových způsobů, které umožňují přístup k dodatečným 
přepravním kapacitám, což může být založeno na rámcových smlouvách;

Komunikace, zviditelnění, školení, výzkum

18. vyzývá ke komplexní komunikační strategii zahrnující veškeré orgány EU a členské státy, 
která zlepší celkovou viditelnost evropských činností;

19. vyzývá, aby byla s cílem posílit inteoperabilitu různých prostředků organizována 
pravidelná školení všech odborníků, kteří se na daných záležitostech podílejí, a aby byl 
prováděn další výzkum a analýza případných nebo zjištěných nedostatků;

20. vyzývá Komisi, aby za tímto účelem co nejdříve, avšak nejpozději do konce roku 2011, 
předložila ambiciózní legislativní návrhy;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Žijeme v době, kdy dochází ke stále větším počtům katastrof. V loňském roce Evropa 
musela čelit několika velmi závažným katastrofám, včetně přívalových a rozsáhlých 
povodní, silných vichřic a lesních požárů, nemluvě o oblaku popela po erupci vulkánu 
Eyjafjallajökull na Islandu. Také mimo Evropu došlo k několika velmi závažným 
katastrofám, které po sobě zanechaly velké počty obětí a zapříčinily obrovské škody, 
konkrétně se jedná o zemětřesení na Haiti a povodně v Pákistánu. Výbuch vrtné plošiny 
Deepwater Horizon v Mexickém zálivu způsobil dosud největší únik ropy a oblast Sahelu 
byla zasažena velkými suchy. Nyní je svět zasažen dramatickými událostmi v Japonsku, 
které bylo postiženo kombinací zemětřesení, tsunami a jaderné katastrofy.

Celosvětově se počet katastrof zaznamenaných za rok během posledních 35 let 
pětinásobně zvýšil na nynějších téměř 400. Katastrofy zaznamenané v Evropě během 
uplynulých 20 let si vyžádaly téměř 90000 lidských životů, postihly více než 29 milionů 
osob a způsobily hospodářské ztráty ve výši 211 miliard EUR.

V souvislosti s nedávným dramatickým nárůstem v počtu přírodních katastrof a katastrof 
způsobených člověkem v Evropské unii i mimo ni zpravodajka žádá, aby všechny fáze 
evropského cyklu řízení katastrof provázela větší účinnost, včetně prevence, připravenosti, 
reakce a obnovy, a aby byly zároveň v době úsporných opatření optimalizovány 
hospodářské zdroje. Tento přístup naprosto podporuje přibližně 90 % evropských občanů, 
kteří očekávají, že EU udělá ještě více, aby jejich zemi pomohla v případě, že ji zasáhla 
katastrofa, a podobný počet občanů podporuje humanitární opatření Evropské unie mimo 
EU. Tento cíl se odráží také v Lisabonské smlouvě, která zavádí nový právní rámec jak 
pro civilní ochranu, tak pro humanitární pomoc, aby tak zajistila rychlou a účinnou reakci 
na katastrofy, k nimž dochází v EU a mimo ni.

Vzhledem k tomu, že se tato zpráva zaměřuje na reakci na katastrofy, zpravodajka by ráda 
zdůraznila, že tato reakce musí být posílena tím, že členské státy předem stanoví dostupné 
prostředky, které dobrovolně poskytnou k dispozici evropskému mechanismu civilní 
ochrany. Představovalo by to významný ústup od současné ad hoc reakce na katastrofy a 
krok směrem k předběžnému plánování založenému na vypracování referenčních scénářů, 
mapování prostředků členských států a pohotovostním plánování.

Zpravodajka by navíc upřednostnila zjednodušení evropského mechanismu civilní 
ochrany, který se považuje za příliš byrokratický. V této souvislosti vítá sloučení střediska 
MIC a krizového centra ECHO a zřízení střediska reakce na mimořádné situace, které 
bude k dispozici 24 hodin denně a sedm dní v týdnu, které by na základě dohody 
s členskými státy přijímalo rozhodnutí týkající se použití prostředků v případě katastrofy
s cílem zajistit obětem okamžitou a účinnou pomoc.

Pro ještě větší posílení evropské reakce na katastrofy zpravodajka žádá Komisi, aby co 
nejdříve předložila návrh o jednotce civilní ochrany EU založené na středisku reakce na 
mimořádné situace.

Dalším zásadním bodem je nutnost lepší koordinace mezi všemi aktéry, aby se zabránilo 
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překrývání a duplikaci činností jak na politické, tak na operační straně – každá z těchto 
stran by měla fungovat samostatně, aby se nebránilo v rychlé a účinné pomoci obětem 
katastrofy.

Na závěr by zpravodajka ráda zdůraznila, že je důležité, aby všechny členské státy 
v duchu evropské solidarity přispívaly k evropské reakci na katastrofy. Plán pobídek 
umožňující členským státům poskytnout dostatečné kapacity do dobrovolně vytvářeného 
společného souboru prostředků, aniž by byly navýšeny jejich celkové výdaje, by podpořil 
nabídky. Využívání prostředků dostupných v členských státech by jinými slovy mělo být 
optimalizováno s cílem všeobecného prospěchu a mělo by se zabránit duplikaci struktur, 
činností či výdajů.


