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Pozměňovací návrh 24
Younous Omarjee

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 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. 
Jako nezbytný by se mohl ukázat 
integrovaný přístup pro každou mořskou 
pánev.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Younous Omarjee

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Ochrana, která má být zajišťována 
v rámci mechanismu civilní ochrany Unie, 
by se měla týkat především ochrany osob, 
ale také životního prostředí a majetku, 
včetně kulturního dědictví, před všemi 
přírodními a člověkem způsobenými 
katastrofami, včetně teroristických činů 

(3) Ochrana, která má být zajišťována 
v rámci mechanismu civilní ochrany Unie, 
by se měla týkat především ochrany osob, 
ale také životního prostředí a majetku, 
včetně kulturního dědictví, před všemi 
přírodními a člověkem způsobenými 
katastrofami, včetně technologických, 
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a technologických, radiačních nebo 
ekologických havárií, znečištění moří 
a akutních zdravotních mimořádných 
situací, ke kterým by došlo uvnitř nebo vně 
Evropské unie. Při všech těchto 
katastrofách je možné vyžádat pomoc 
civilní ochrany a další pomoc pro 
mimořádné situace, která doplní schopnost 
reakce postižené země.

radiačních, průmyslových nebo 
ekologických havárií, znečištění moří, 
epidemií a akutních zdravotních 
mimořádných situací, ke kterým by došlo 
uvnitř nebo vně Evropské unie. Při všech 
těchto katastrofách je možné vyžádat 
pomoc civilní ochrany a další pomoc pro 
mimořádné situace, která doplní schopnost 
reakce postižené země.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Nikos Chrysogelos

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 projev evropské 
solidarity zajišťující praktický a včasný 
příspěvek k důsledné 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Manfred Weber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6
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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.

Or. de

Odůvodnění

Předložení vnitrostátních plánů řízení rizik není pro účinnou spolupráci v rámci mechanismu 
civilní ochrany potřebné. Žádost o podpůrné jednotky podle tohoto mechanismu bude 
i v budoucnosti podávat postižený členský stát sám. V žádosti by měl uvést rozsah potřebné 
podpory a konkrétní oblasti, v nichž pomoc potřebuje. Úkolem Komise není provádět kontrolu 
ani upravovat žádosti podle vnitrostátních plánů řízení rizik.

Pozměňovací návrh 28
Nikos Chrysogelos

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

(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 proto obsahuje
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obsahovat obecný rámec pro jejich 
sdělování a provádění.

obecný rámec pro jejich sdělování 
a provádění. Mechanismus by měl 
vypracovat pokyny s cílem dosáhnout 
soudržnosti a srovnatelnosti různých 
plánů řízení rizik jednotlivých členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Luís Paulo Alves

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. Mechanismus by měl proto 
obsahovat obecný rámec pro jejich 
sdělování a provádění. V případě rizik 
plynoucích ze změny klimatu se 
konstatuje, že nejvzdálenější regiony 
nabízejí vynikající přírodní podmínky pro 
výzkum v této oblasti; Unie by měla využít 
výzkumné příležitosti, jež tyto regiony 
nabízejí, k rozšíření svých celkových 
poznatků v této klíčové sféře. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 30
David Casa
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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) Očekává se, že svým přispíváním 
k dalšímu rozvoji systémů detekce 
a včasného varování pomůže úsilí Unie 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Iosif Matula

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 a budoucí informační zdroje 
a systémy a vycházet z nich; důraz je 
kladen na význam užší spolupráce mezi 
generálním ředitelstvím Komise pro 
humanitární pomoc a civilní ochranu 
a vnitrostátními útvary civilní ochrany.

Or. ro

Pozměňovací návrh 32
Markus Pieper
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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, pracovníků 
a občanů v rámci Evropské unie. Do tohoto 
rámce patří programy odborné přípravy 
a síť odborné přípravy na úrovni Unie, ale 
především na úrovni členských států,
v oblasti místní 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.

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem rozvoje schopnosti rychlé 
reakce v oblasti civilní ochrany je na 
úrovni Unie prováděn vývoj modulů 
asistenčního zásahu civilní ochrany 
sestávajících ze zdrojů jednoho nebo více 
členských států, které si kladou za cíl být 
plně interoperabilní. Moduly by měly být 
organizovány na úrovni členských států 
a podléhat jejich vedení a velení.

(12) Za účelem rozvoje schopnosti rychlé 
reakce v oblasti civilní ochrany je na 
úrovni Unie dobrovolně prováděn vývoj 
modulů asistenčního zásahu civilní 
ochrany sestávajících ze zdrojů jednoho 
nebo více členských států, které si kladou 
za cíl být plně interoperabilní. Moduly by 
měly být organizovány na úrovni 
členských států a podléhat jejich vedení 
a velení.

Or. de
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Pozměňovací návrh 34
Patrice Tirolien

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem rozvoje schopnosti rychlé 
reakce v oblasti civilní ochrany je na 
úrovni Unie prováděn vývoj modulů 
asistenčního zásahu civilní ochrany 
sestávajících ze zdrojů jednoho nebo více 
členských států, které si kladou za cíl být 
plně interoperabilní. Moduly by měly být 
organizovány na úrovni členských států 
a podléhat jejich vedení a velení.

(12) Za účelem rozvoje schopnosti rychlé 
reakce v oblasti civilní ochrany je na 
úrovni Unie prováděn vývoj modulů 
asistenčního zásahu civilní ochrany 
sestávajících ze zdrojů jednoho nebo více 
členských států, které si kladou za cíl být 
plně interoperabilní. Moduly by měly být 
organizovány na úrovni členských států 
a podléhat jejich vedení a velení. Zvláštní 
pozornost by se v této souvislosti měla 
věnovat prostředkům a schopnostem 
civilní ochrany v hraničních oblastech 
a okrajových regionech členských států.

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Markus Pieper

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 
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 

(13) Mechanismus by měl umožňovat 
mobilizaci asistenčních zásahů a jejich 
snazší koordinaci. Posílená spolupráce by 
měla vycházet ze struktury Unie, která 
zahrnuje středisko reakce na mimořádné 
situace a dobrovolný společný soubor
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 
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ověřených informací o mimořádných 
situacích za účelem jejich šíření 
v členských státech a předávání zkušeností 
z provedených zásahů.

v členských státech a předávání zkušeností 
z provedených zásahů.

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Petru Constantin Luhan

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) . Posílená spolupráce by měla 
vycházet ze struktury Unie, která 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.

(13) Posílená spolupráce by měla vycházet 
ze struktury Unie, která 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 propagováním 
příkladů osvědčených postupů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 37
Iosif Matula

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) . Posílená spolupráce by měla (13) Posílená spolupráce by měla vycházet 
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vycházet ze struktury Unie, která 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.

ze struktury Unie, která 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, standardizaci systémů 
upozornění členských států a předávání 
zkušeností z provedených zásahů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 38
Iosif Matula

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 
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.

(13) Mechanismus by měl umožňovat 
mobilizaci asistenčních zásahů a jejich 
snazší koordinaci. Posílená spolupráce by 
měla vycházet ze struktury Unie, která 
zahrnuje středisko reakce na mimořádné 
situace koordinované se stávajícími 
vnitrostátními, regionálními a místními 
strukturami, 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 
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z provedených zásahů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 39
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pro zlepšení plánování operací reakce 
na katastrofy a zajištění dostupnosti 
klíčových kapacit je nezbytné vytvořit 
referenční scénáře pro hlavní druhy 
katastrof, zmapovat stávající klíčové 
kapacity, které jsou v členských státech 
k dispozici, vypracovat pohotovostní plány 
pro nasazení kapacit a vytvořit evropskou 
kapacitu pro reakci na mimořádné situace 
v podobě dobrovolného společného 
souboru kapacit předem vyčleněných 
členskými státy. Pohotovostní plánování by 
mohlo být rovněž použito ke zjištění 
případných nedostatků v kapacitě pro 
reakci na mimořádné situace, která je 
v členských státech k dispozici, jež mohou 
být odstraněny kapacitami, které se mají 
vyvíjet s podporou Unie, a které by se 
sdílely v celé Unii.

(14) Pro zlepšení plánování operací reakce 
na katastrofy a zajištění dostupnosti 
klíčových kapacit je nezbytné vytvořit 
referenční scénáře pro hlavní druhy 
katastrof, zmapovat stávající klíčové 
kapacity, které jsou v členských státech 
k dispozici, a vypracovat pohotovostní 
plány. Pohotovostní plánování by mohlo 
být rovněž použito ke zjištění případných 
nedostatků v kapacitě pro reakci na 
mimořádné situace, která je v členských 
státech k dispozici, jež mohou být 
odstraněny vnitrostátními nebo 
regionálními kapacitami.

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Iosif Matula

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pro zlepšení plánování operací reakce 
na katastrofy a zajištění dostupnosti 

(14) Pro zlepšení plánování operací reakce 
na katastrofy a zajištění dostupnosti 
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klíčových kapacit je nezbytné vytvořit 
referenční scénáře pro hlavní druhy 
katastrof, zmapovat stávající klíčové 
kapacity, které jsou v členských státech 
k dispozici, vypracovat pohotovostní plány 
pro nasazení kapacit a vytvořit evropskou 
kapacitu pro reakci na mimořádné situace 
v podobě dobrovolného společného 
souboru kapacit předem vyčleněných 
členskými státy. Pohotovostní plánování by 
mohlo být rovněž použito ke zjištění 
případných nedostatků v kapacitě pro 
reakci na mimořádné situace, která je 
v členských státech k dispozici, jež mohou 
být odstraněny kapacitami, které se mají 
vyvíjet s podporou Unie, a které by se 
sdílely v celé Unii. 

klíčových kapacit je nezbytné vytvořit 
referenční scénáře pro hlavní druhy 
katastrof, zmapovat stávající klíčové 
kapacity, které jsou v členských státech 
k dispozici, vypracovat pohotovostní plány 
pro nasazení kapacit a vytvořit evropskou 
kapacitu pro reakci na mimořádné situace 
v podobě dobrovolného společného 
souboru kapacit předem vyčleněných 
členskými státy. Pohotovostní plánování by 
mohlo být rovněž použito ke zjištění, zda 
v souvislosti s koordinací mezi 
přeshraničními regiony existují případné 
nedostatky v kapacitě pro reakci na 
mimořádné situace, která je v členských 
státech k dispozici, jež mohou být 
odstraněny kapacitami, které se mají 
vyvíjet s podporou Unie, a které by se 
sdílely v celé Unii.

Or. ro

Pozměňovací návrh 41
Petru Constantin Luhan

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
regionům na vnějších hranicích EU 
a okrajovým regionům vzhledem ke 
zvýšenému riziku přírodních a člověkem 
způsobených katastrof a ke skutečnosti, že 
zásah v těchto regionech je složitější než 
jinde a často si vyžaduje pomoc třetích 
zemí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 42
Nuno Teixeira
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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 
a doplňovat úsilí členských států 
usnadněním sdružování dopravních 
prostředků členských států a případně za 
určitých kritérií přispět na financování 
dalších dopravních prostředků. 

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 43
Petru Constantin Luhan

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 44
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16
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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 
a doplňovat úsilí členských států 
usnadněním sdružování dopravních 
prostředků členských států a případně za 
určitých kritérií přispět na financování 
dalších dopravních prostředků. 

(16) Je třeba zlepšit dostupnost vhodných 
dopravních prostředků a tím podpořit 
rozvoj schopnosti rychlých reakcí na 
úrovni EU. Unie by měla podporovat 
a doplňovat úsilí členských států 
usnadněním sdružování dopravních 
prostředků členských států.

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Iosif Matula

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Asistenční zásahy by měly podléhat 
plné koordinaci na místě za účelem co 
největšího zvýšení účinnosti a zajištění 
přístupu k trpícímu obyvatelstvu. Komise 
by měla poskytovat přiměřenou logistickou 
podporu vyslaným odborným týmům.

(17) Asistenční zásahy by měly podléhat 
plné koordinaci na místě za účelem co 
největšího zvýšení účinnosti a zajištění 
přístupu k trpícímu obyvatelstvu. Komise 
by měla poskytovat přiměřenou logistickou 
podporu vyslaným odborným týmům 
a logistickému rozmístění 
dobrovolnických týmů v reakci na 
nouzové situace v odlehlých či 
nepřístupných místech. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 46
Nuno Teixeira

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Pomoc a podpora Evropské unie při 
prevenci, nápravě a reakci v případě 
katastrof má mimořádný význam 
v odlehlých nebo okrajových regionech, 
které se potýkají se neustálými problémy, 
pokud jde o přístupnost a dostupné lidské 
a materiální zdroje, jsou více vystaveny 
riziku přírodních katastrof a v nichž mají 
následky takovýchto katastrof větší dopad, 
než je tomu v nejvzdálenějších regionech.

Or. pt

Pozměňovací návrh 47
Patrice Tirolien

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) V důsledku své geostrategické 
situace, jak je uvedeno ve sdělení Komise 
ze dne 26. května 2004 nazvaném 
„Posílené partnerství pro nejvzdálenější 
regiony“ a ve zprávě Michela Barniera 
z ledna 2006 nazvané „EuropeAid“, by 
okrajové regiony měly být jasně začleněny 
do plánů řízení rizik členských států 
a měly by těžit z přednostního provedení 
modulů zaměřených na přípravu 
a koordinaci zásahů v jejich geografickém 
prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Nikos Chrysogelos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19
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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 a Zásady OSN pro použití 
prostředků zahraniční vojenské a civilní 
ochrany při odstraňování následků 
katastrof (Zásady z Osla z roku 2007) pro 
zpřístupnění vojenských prostředků 
mechanismu relevantních pro ochranu
civilního obyvatelstva.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Markus Pieper

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 

(22) 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.



PE494.850v01-00 18/49 AM\912151CS.doc

CS

rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je 
pro dosažení tohoto cíle nezbytné.

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Nikos Chrysogelos

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cílem mechanismu civilní ochrany EU 
(dále jen mechanismus) je podporovat, 
koordinovat a doplňovat činnosti 
členských států v oblasti civilní ochrany 
při zlepšování účinnosti systémů pro 
prevenci, přípravě a reakci na přírodní 
a člověkem způsobené katastrofy.

1. Cílem mechanismu civilní ochrany EU 
(dále jen mechanismus) je podporovat, 
koordinovat a doplňovat činnosti v oblasti 
civilní ochrany v členských státech při 
zlepšování účinnosti systémů pro prevenci, 
přípravě a reakci na přírodní a člověkem 
způsobené katastrofy.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Giommaria Uggias

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mechanismus nemá vliv na odpovědnost 
členských států za ochranu obyvatelstva, 
životního prostředí a majetku na jejich 
území před katastrofami a za vybavení
jejich systémů řízení mimořádných situací 
dostatečnými kapacitami, aby tyto systémy 
byly schopné odpovídajícím způsobem 
zvládnout katastrofy takového rozsahu 
a povahy, které lze důvodně předpokládat, 
a na něž je možné se připravit.

2. Mechanismus nemá vliv na odpovědnost 
členských států za ochranu obyvatelstva, 
životního prostředí a majetku na jejich 
území před katastrofami. Doplňuje 
financování ze strany členských států 
s cílem vybavit jejich systémy řízení 
mimořádných situací dostatečnými 
kapacitami, aby tyto systémy byly schopné 
odpovídajícím způsobem zvládnout 
katastrofy takového rozsahu a povahy, 
které lze důvodně předpokládat, a na něž je 
možné se připravit.
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Or. it

Pozměňovací návrh 52
Younous Omarjee

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ochrana, která má být zajišťována 
v rámci mechanismu, se týká především 
ochrany osob, ale také životního prostředí 
a majetku, včetně kulturního dědictví, před 
všemi přírodními a člověkem způsobenými 
katastrofami, včetně teroristických činů 
a technologických, radiačních nebo 
ekologických havárií, znečištění moří 
a akutních zdravotních mimořádných 
situací, ke kterým by došlo uvnitř nebo vně 
Evropské unie.

2. Ochrana, která má být zajišťována 
v rámci mechanismu, se týká především 
ochrany osob, ale také životního prostředí 
a majetku, včetně kulturního dědictví, před 
všemi přírodními a člověkem způsobenými 
katastrofami, včetně technologických, 
radiačních, průmyslových nebo 
ekologických havárií, znečištění moří, 
epidemií a akutních zdravotních 
mimořádných situací, ke kterým by došlo 
uvnitř nebo vně Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Markus Pieper

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 
členských států jednajících samostatně, 
a může jej být lépe dosaženo na úrovni 
Unie z důvodu rozsahu či účinků 
navrhovaného opatření.

3. Zásah Unie zvyšuje prevenci, 
připravenost a kapacitu reakce členských 
států pro zvládání závažných katastrof při 
snížení lidských a materiálních ztrát na 
minimum.

Or. de
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Pozměňovací návrh 54
Nikos Chrysogelos

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Mechanismus nemá vliv na odpovědnost 
členských států za ochranu obyvatelstva, 
životního prostředí a majetku na jejich 
území před katastrofami a za vybavení 
jejich systémů řízení mimořádných situací 
dostatečnými kapacitami, aby tyto systémy 
byly schopné odpovídajícím způsobem 
zvládnout katastrofy takového rozsahu 
a povahy, které lze důvodně předpokládat, 
a na něž je možné se připravit.

5. Mechanismus nemá vliv na odpovědnost 
členských států za ochranu obyvatelstva, 
životního prostředí a majetku na jejich 
území před katastrofami a za vybavení 
jejich systémů řízení mimořádných situací 
dostatečnými kapacitami a zdroji, aby tyto 
systémy byly schopné odpovídajícím 
a konzistentním způsobem zvládnout 
katastrofy takového rozsahu a povahy, 
které lze důvodně předpokládat, a na něž je 
možné se připravit.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Mechanismus nemá vliv na odpovědnost 
členských států za ochranu obyvatelstva, 
životního prostředí a majetku na jejich 
území před katastrofami a za vybavení 
jejich systémů řízení mimořádných situací 
dostatečnými kapacitami, aby tyto systémy 
byly schopné odpovídajícím způsobem 
zvládnout katastrofy takového rozsahu 
a povahy, které lze důvodně předpokládat, 
a na něž je možné se připravit.

5. Mechanismus nemá vliv na primární
odpovědnost členských států za ochranu 
obyvatelstva, životního prostředí a majetku 
na jejich území před katastrofami a za 
vybavení jejich systémů řízení 
mimořádných situací dostatečnými 
kapacitami, aby tyto systémy byly schopné 
odpovídajícím způsobem zvládnout 
katastrofy takového rozsahu a povahy, 
které lze důvodně předpokládat, a na něž je 
možné se připravit.

Or. de
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Pozměňovací návrh 56
Giommaria Uggias

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Mechanismus se nedotýká povinností 
uložených příslušnými platnými právními 
předpisy Unie nebo Evropského 
společenství pro atomovou energii, 
případně platnými mezinárodními 
dohodami.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 57
Younous Omarjee

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto rozhodnutí vezme v úvahu zvláštní 
potřeby odlehlých, nejvzdálenějších 
a jiných regionů nebo ostrovů Unie 
v případě katastrofy.

3. Toto rozhodnutí vezme v úvahu zvláštní 
potřeby odlehlých, nejvzdálenějších, 
přeshraničních a jiných regionů nebo 
ostrovů Unie v případě katastrofy. Jako 
nezbytný by se v těchto regionech mohl 
ukázat integrovaný přístup pro každou 
mořskou pánev, má-li být zajištěna co 
nejlepší součinnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Nikos Chrysogelos

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) dosáhnout vysoké úrovně ochrany před 
katastrofami prostřednictvím prevence 
nebo omezení jejich účinků a rozvíjením 
kultury prevence;

(a) dosáhnout vysoké úrovně ochrany před 
katastrofami prostřednictvím prevence 
nebo omezení jejich účinků a rozvíjením 
kultury prevence a zlepšením spolupráce 
mezi civilní ochranou a jinými 
příslušnými službami;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Nikos Chrysogelos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) pokrok ve zlepšování reakce na 
katastrofy měřený rychlostí a stupněm 
koordinace zásahů v rámci mechanismu 
a přiměřeností pomoci poskytované pro 
potřeby v terénu.

(c) pokrok ve zlepšování reakce na 
katastrofy měřený rychlostí a stupněm 
koordinace zásahů a služeb v rámci 
mechanismu a přiměřeností pomoci 
poskytované pro potřeby v terénu.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Giommaria Uggias

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – bod 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;

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 61
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „závažnou katastrofou“ se rozumí 
jakákoli situace, která má či může mít 
nepříznivý dopad na obyvatelstvo, životní 
prostředí nebo majetek, a která může vést 
k žádosti o pomoc v rámci mechanismu;

2. „závažnou katastrofou“ se rozumí 
základní událost, která vzhledem ke svému 
mimořádnému rozsahu již ohrožuje nebo 
v bezprostřední budoucnosti ohrozí  životy 
a majetek a k jejímuž zvládnutí zdroje 
postiženého členského státu nepostačují
a která může vést k žádosti o pomoc 
v rámci mechanismu; 

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Giommaria Uggias

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „závažnou katastrofou“ se rozumí 
jakákoli situace, která má či může mít 
nepříznivý dopad na obyvatelstvo, životní 
prostředí nebo majetek, a která může vést 
k žádosti o pomoc v rámci mechanismu;

2. „katastrofou“ či „závažnou katastrofou“ 
se rozumí jakákoli situace, která má či 
může mít nepříznivý dopad na 
obyvatelstvo, životní prostředí nebo 
majetek, a která může vést k žádosti 
o pomoc v rámci mechanismu;

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Nikos Chrysogelos

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „reakcí“ se rozumí jakékoli opatření 
přijaté v rámci mechanismu během 
závažné katastrofy nebo po ní za účelem 
řešení jejích okamžitých nepříznivých 
důsledků;

3. „reakcí“ se rozumí jakékoli opatření 
přijaté v rámci mechanismu během 
závažné katastrofy nebo po ní za účelem 
řešení jejích okamžitých nepříznivých 
důsledků udržitelným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Giommaria Uggias

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „reakcí“ se rozumí jakékoli opatření 
přijaté v rámci mechanismu během 
závažné katastrofy nebo po ní za účelem 
řešení jejích okamžitých nepříznivých 
důsledků;

3. „reakcí“ se rozumí jakékoli opatření 
přijaté v rámci mechanismu během 
katastrofy či závažné katastrofy nebo po ní 
za účelem řešení jejích okamžitých 
nepříznivých důsledků;

Or. it

Pozměňovací návrh 65
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „modulem“ se rozumí soběstačné 
a nezávislé uspořádání předem 
vymezených schopností členských států, 
které vychází z úkolů a potřeb, nebo 
mobilní operační tým členských států 
představující soubor lidských 
a materiálních zdrojů, který může být 
popsán svou schopností pro zásah nebo 
úkolem či úkoly, které je schopen vykonat;

7. „modulem“ se rozumí soběstačné 
a nezávislé dobrovolné uspořádání předem 
vymezených schopností členských států, 
které vychází z úkolů a potřeb, nebo 
mobilní operační tým členských států 
představující soubor lidských 
a materiálních zdrojů, který může být 
popsán svou schopností pro zásah nebo 
úkolem či úkoly, které je schopen vykonat;
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Or. de

Pozměňovací návrh 66
Manfred Weber

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „plánem řízení rizik“ se rozumí 
plánovací nástroj připravený členským 
státem pro předjímání rizik a odhad jejich 
dopadů a pro vývoj, výběr a provádění 
opatření k nákladově efektivnímu 
omezování, přizpůsobení se a zmírňování 
rizik a jejich dopadů, jakož i k nastavení 
rámce pro začlenění různých nástrojů 
řízení rizik specifických pro jednotlivá 
odvětví či nebezpečí do společného 
celkového plánu;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Předložení vnitrostátních plánů řízení rizik není pro účinnou spolupráci v rámci mechanismu 
civilní ochrany potřebné. Žádost o podpůrné jednotky podle tohoto mechanismu bude 
i v budoucnosti podávat postižený členský stát sám. V žádosti by měl uvést rozsah potřebné 
podpory a konkrétní oblasti, v nichž pomoc potřebuje. Úkolem Komise není provádět kontrolu 
ani upravovat žádosti podle vnitrostátních plánů řízení rizik.

Pozměňovací návrh 67
Nikos Chrysogelos

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „plánem řízení rizik“ se rozumí 
plánovací nástroj připravený členským 
státem pro předjímání rizik a odhad jejich 
dopadů a pro vývoj, výběr a provádění 
opatření k nákladově efektivnímu 

9. „plánem řízení rizik“ se rozumí 
plánovací nástroj připravený členským 
státem pro předjímání rizik a odhad jejich 
dopadů a pro vývoj, výběr a provádění 
udržitelných opatření k nákladově 
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omezování, přizpůsobení se a zmírňování 
rizik a jejich dopadů, jakož i k nastavení 
rámce pro začlenění různých nástrojů 
řízení rizik specifických pro jednotlivá 
odvětví či nebezpečí do společného 
celkového plánu;

efektivnímu omezování, přizpůsobení se 
a zmírňování rizik a jejich dopadů, jakož i 
k nastavení rámce pro začlenění různých 
nástrojů řízení rizik specifických pro 
jednotlivá odvětví či nebezpečí do 
společného celkového plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Iosif Matula

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) přijímá opatření pro zlepšení znalostní 
základny o rizikách katastrof a pro 
usnadnění sdílení znalostí, osvědčených 
postupů a informací;

(a) přijímá opatření pro zlepšení znalostní 
základny o rizikách katastrof a pro 
usnadnění spolupráce a sdílení znalostí, 
osvědčených postupů a informací;

Or. ro

Pozměňovací návrh 69
Nikos Chrysogelos

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) přijímá opatření pro zlepšení znalostní 
základny o rizikách katastrof a pro 
usnadnění sdílení znalostí, osvědčených 
postupů a informací;

(a) přijímá opatření pro zlepšení znalostní 
základny o rizikách katastrof a pro 
usnadnění sdílení znalostí, osvědčených 
postupů a informací jak na evropské 
úrovni, tak mezi členskými státy na 
makroregionální nebo subregionální 
úrovni v případě, kdy jsou území 
vystavena podobnému nebezpečí 
katastrof;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Manfred Weber

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) podporuje a přispívá k vypracování 
a provádění plánů řízení rizik jednotlivých 
členských států včetně pokynů pro jejich 
obsah a v případě potřeby stanoví vhodné 
pobídky;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Předložení vnitrostátních plánů řízení rizik není pro účinnou spolupráci v rámci mechanismu 
civilní ochrany potřebné. Žádost o podpůrné jednotky podle tohoto mechanismu bude 
i v budoucnosti podávat postižený členský stát sám. V žádosti by měl uvést rozsah potřebné 
podpory a konkrétní oblasti, v nichž pomoc potřebuje. Úkolem Komise není provádět kontrolu 
ani upravovat žádosti podle vnitrostátních plánů řízení rizik.

Pozměňovací návrh 71
Iosif Matula

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) podporuje a přispívá k vypracování 
a provádění plánů řízení rizik jednotlivých 
členských států včetně pokynů pro jejich 
obsah a v případě potřeby stanoví vhodné 
pobídky;

(d) podporuje a přispívá k vypracování 
a provádění plánů řízení rizik jednotlivých 
členských států a ke koordinaci těchto 
plánů mezi členskými státy včetně pokynů 
pro jejich obsah a v případě potřeby 
stanoví vhodné pobídky;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 72
Nikos Chrysogelos

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) podporuje a přispívá k vypracování 
a provádění plánů řízení rizik jednotlivých 
členských států včetně pokynů pro jejich 
obsah a v případě potřeby stanoví vhodné 
pobídky;

(d) podporuje a přispívá k vypracování 
a provádění plánů řízení rizik jednotlivých 
členských států včetně pokynů pro jejich 
obsah s cílem podpořit soudržnost 
a srovnatelnost plánů a v případě potřeby 
stanoví vhodné pobídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Nikos Chrysogelos

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) zvyšuje povědomí o významu prevence 
rizik a podporuje členské státy při 
informování veřejnosti, vzdělávání 
a zvyšování informovanosti;

(e) zvyšuje povědomí o významu prevence 
rizik a podporuje členské státy 
a regionální a místní orgány při 
informování veřejnosti, vzdělávání 
a zvyšování informovanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Iosif Matula

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) zvyšuje povědomí o významu prevence 
rizik a podporuje členské státy při 
informování veřejnosti, vzdělávání 

(e) zvyšuje povědomí o významu prevence 
rizik a podporuje členské státy při 
informování veřejnosti, vzdělávání 
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a zvyšování informovanosti; a zvyšování vnímavosti a informovanosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 75
Nikos Chrysogelos

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) podporuje využívání finančních 
prostředků Unie na udržitelnou prevenci 
katastrof a vybízí členské státy a regiony, 
aby tyto možnosti financování zužitkovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Younous Omarjee

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) bere na vědomí mimořádnou 
zranitelnost regionů, na které se vztahuje 
článek 349 Smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Manfred Weber

Návrh rozhodnutí
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
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Plány řízení rizik
1. V zájmu zajištění účinné spolupráce 
v rámci mechanismu členské státy sdělují 
Komisi své plány řízení rizik.
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.
3. Členské státy zajistí, aby byly jejich 
plány řízení rizik připraveny nejpozději do 
konce roku 2016 a jejich nejaktuálnější 
forma odeslána Komisi.

Or. de

Odůvodnění

Předložení vnitrostátních plánů řízení rizik není pro účinnou spolupráci v rámci mechanismu 
civilní ochrany potřebné. Žádost o podpůrné jednotky podle tohoto mechanismu bude 
i v budoucnosti podávat postižený členský stát sám. V žádosti by měl uvést rozsah potřebné 
podpory a konkrétní oblasti, v nichž pomoc potřebuje. Úkolem Komise není provádět kontrolu 
ani upravovat žádosti podle vnitrostátních plánů řízení rizik.

Pozměňovací návrh 78
Oldřich Vlasák

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 účinného 
a soudržného přístupu k prevenci 
katastrof a připravenosti prostřednictvím 
sdílení informací a osvědčených postupů
v rámci mechanismu Unie členské státy 
nejpozději v roce 2016 zpřístupní Komisi 
příslušné prvky svých posouzení rizik, 
které nejsou citlivé, a své plány řízení 
rizik.

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Luís Paulo Alves

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 po 
konzultaci se svými příslušnými veřejnými 
orgány, včetně regionálních a místních 
orgánů, sdělují Komisi své plány řízení 
rizik. Důraz je kladen na pomoc, která má 
být poskytnuta nejvzdálenějším, 
ostrovním, přeshraničním a horským 
regionům, jimž často chybějí přiměřené 
zdroje na rychlou reakci na katastrofy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 80
Oldřich Vlasák

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 berou v úvahu rizika 
závažných přírodních a člověkem 
způsobených katastrof analyzovaná ve 
vnitrostátních posouzeních rizik a další 
příslušná rizika na vnitrostátní nebo 
příslušné nižší státní úrovni a jsou 
soudržné s dalšími příslušnými plány 
v členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Younous Omarjee
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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 berou v úvahu 
vnitrostátní, regionální a místní posouzení 
rizik a další příslušná posouzení rizik 
a jsou soudržné s dalšími příslušnými 
plány platnými v příslušném členském 
státě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Nikos Chrysogelos

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 berou v úvahu 
vnitrostátní, regionální a místní posouzení 
rizik a další příslušná posouzení rizik 
a jsou soudržné s dalšími příslušnými 
plány platnými v příslušném členském 
státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Iosif Matula

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 berou v úvahu 
vnitrostátní posouzení rizik a další 
příslušná posouzení rizik a jsou soudržné 
s dalšími příslušnými plány platnými 
v příslušném členském státě. Členské státy 
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musí vypracovat strategii koordinace 
plánování řízení rizik v přeshraničních 
regionech.
       

Or. ro

Pozměňovací návrh 84
Giommaria Uggias

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S cílem zajistit účinnou účast všech 
veřejných subjektů zabývajících se 
ochranou životního prostředí členské státy 
stanoví povinnost začlenit výdajovou 
položku určenou konkrétně na „výdaje na 
prevenci přírodních jevů a katastrof“ do 
všech obecných či individuálních 
vnitrostátních, regionálních a místních 
operačních programů; Komise uznává, že 
je třeba přeformulovat operační 
programy, které v této oblasti schválily 
členské státy;
  

Or. it

Pozměňovací návrh 85
Oldřich Vlasák

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby byly jejich 
plány řízení rizik připraveny nejpozději do 
konce roku 2016 a jejich nejaktuálnější 
forma odeslána Komisi.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 86
Younous Omarjee

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 je 
koordinováno s existujícími vnitrostátními 
a regionálními strukturami a zajišťuje 
provozní kapacitu 24 hodin denně a sedm 
dní v týdnu a slouží členským státům 
a Komisi pro účely mechanismu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Iosif Matula

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 systémů detekce 
a včasného varování a upozornění 
v případě katastrof a ke standardizaci 
pravidel pro upozornění, 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;

Or. ro



AM\912151CS.doc 35/49 PE494.850v01-00

CS

Pozměňovací návrh 88
Nuno Teixeira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

posouzení potřeb ve státě žádajícím 
o pomoc,

posouzení potřeb ve státě nebo regionu
žádajícím o pomoc,

Or. pt

Pozměňovací návrh 89
Nuno Teixeira

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 vnitrostátními nebo 
regionálními orgány státu, který požádal 
o poskytnutí pomoci, je-li to nezbytné 
a vhodné,

Or. pt

Pozměňovací návrh 90
Iosif Matula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) vytvoří a udržuje schopnost poskytovat 
logistickou podporu a pomoc odborným 
týmům, modulům a dalším kapacitám pro 
reakci nasazeným v rámci mechanismu, 
jakož i dalším subjektům v terénu;

(e) vytvoří a udržuje schopnost poskytovat 
logistickou podporu a pomoc odborným 
týmům, modulům a dalším kapacitám pro 
reakci nasazeným v rámci mechanismu, 
jakož i dalším subjektům v terénu 
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a skupinám dobrovolníků v odlehlých či 
nepřístupných oblastech;

Or. ro

Pozměňovací návrh 91
Markus Pieper

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) napomáhá členským státům při 
předběžném umístění kapacit pro reakci na 
mimořádné situace v logistických 
střediscích v rámci Unie;

(f) napomáhá logisticky členským státům 
při předběžném umístění kapacit pro reakci 
na mimořádné situace v logistických 
střediscích v rámci Unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 92
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Moduly jsou tvořeny ze zdrojů jednoho 
nebo více členských států.

Moduly jsou tvořeny z volně dostupných
zdrojů jednoho nebo více členských států.

Or. de

Pozměňovací návrh 93
Manfred Weber

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Komise ve spolupráci s členskými státy 
vypracuje referenční scénáře pro katastrofy 
uvnitř i vně Evropské unie, přičemž 
přihlíží k plánům řízení rizik uvedeným 
v článku 6;

(a) Komise ve spolupráci s členskými státy 
vypracuje referenční scénáře pro katastrofy 
uvnitř i vně Evropské unie;

Or. de

Odůvodnění

Předložení vnitrostátních plánů řízení rizik není pro účinnou spolupráci v rámci mechanismu 
civilní ochrany potřebné. Žádost o podpůrné jednotky podle tohoto mechanismu bude 
i v budoucnosti podávat postižený členský stát sám. V žádosti by měl uvést rozsah potřebné 
podpory a konkrétní oblasti, v nichž pomoc potřebuje. Úkolem Komise není provádět kontrolu 
ani upravovat žádosti podle vnitrostátních plánů řízení rizik.

Pozměňovací návrh 94
Nikos Chrysogelos

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) členské státy určí a zmapují hlavní 
stávající kapacity, které by mohly být na 
základě těchto scénářů vyčleněny na reakci 
v rámci mechanismu, a uvědomí o tom 
Komisi;

(b) členské státy ve spolupráci se svými 
regiony určí a zmapují hlavní stávající 
kapacity, které by mohly být na základě 
těchto scénářů vyčleněny na reakci v rámci 
mechanismu, a uvědomí o tom Komisi;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Patrice Tirolien

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

součinnost mezi věcnou a humanitární 
pomocí financovanou Unií a členskými 
státy při plánování operací reakce mimo 
Evropskou unii a zajistí začlenění 
okrajových regionů v případě, že tyto 
plány zahrnují jejich území.

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Oldřich Vlasák

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 ve spolupráci s členskými státy
stanoví požadavky na kvalitu kapacit, které 
členské státy vyčlení na Evropskou 
kapacitu pro reakci na mimořádné situace. 
Za zajištění jejich kvality odpovídají 
členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Oldřich Vlasák
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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 ve spolupráci s členskými státy
zřídí a spravuje proces certifikace 
a registrace kapacit, které členské státy 
vyčlení na Evropskou kapacitu pro reakci 
na mimořádné situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Oldřich Vlasák

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případě nasazení podléhají kapacity 
i nadále velení a vedení členských států. 
Koordinaci mezi jednotlivými kapacitami 
zajišťuje Komise prostřednictvím 
střediska reakce na mimořádné situace
(ERC). Pokud kapacity nejsou nasazeny 
do operací v rámci mechanismu, zůstávají 
k dispozici pro vnitrostátní účely členských 
států.

7. Kapacity pro reakci, které členské státy 
vyčlení na Evropskou kapacitu pro reakci
na mimořádné situace, zůstávají vždy
k dispozici pro vnitrostátní účely členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 101
Petru Constantin Luhan

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) pomoci členským státům při 
zlepšování přístupnosti v regionech, 
v nichž je riziko mimořádných událostí 
vyšší.

Or. ro

Pozměňovací návrh 102
Iosif Matula

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 programu odborné přípravy 
a sítě odborné přípravy pro pracovníky 
místní a regionální 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;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 103
Nikos Chrysogelos

Návrh rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) zohlednění potřeb a zájmů členských 
států na makroregionální nebo 
subregionální úrovni v případě, kdy jsou 
území vystavena podobnému nebezpečí 
katastrof;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Nikos Chrysogelos

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 uvnitř 
i vně Unie, školeních a cvičeních vedených 
v rámci mechanismu, zahrnujících 
příslušné aspekty prevence a připravenosti, 
šíření těchto zkušeností a jejich provádění 
podle potřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční referenční částka pro provádění 
tohoto rozhodnutí na období let 2014 až 

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

2020 se stanoví na 400 000 000 EUR 
v běžných cenách.

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Karin Kadenbach

Návrh rozhodnutí
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Finanční referenční částka pro provádění 
tohoto rozhodnutí na období let 2014 až 
2020 se stanoví na 513 000 milionů EUR 
v běžných cenách. V tomto rámci jsou 
rozpočtové prostředky na operace uvnitř 
EU i na operace vně EU 
určeny/stanoveny podle vzniklých potřeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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“.

EUR 200 000 000 v běžných cenách 
pochází z okruhu 3 „Bezpečnost 
a Občanství“ finančního rámce a částka 
200 000 000 v běžných cenách z okruhu 4 
„Globální Evropa“.

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Nikos Chrysogelos
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Návrh rozhodnutí
Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) informování veřejnosti, vzdělávání 
a zvyšování informovanosti a související 
činnosti šíření informací, které 
minimalizují dopady katastrof na občany 
Unie a které pomáhají občanům Unie se 
účinněji chránit;

(d) informování veřejnosti, vzdělávání 
a zvyšování informovanosti a související 
činnosti šíření informací, které 
minimalizují dopady katastrof na občany 
Unie a které pomáhají občanům Unie se 
účinněji a udržitelným způsobem chránit;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Nuno Teixeira

Návrh rozhodnutí
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě nejvzdálenějších regionů jsou 
způsobilá veškerá obecná opatření.

Or. pt

Pozměňovací návrh 110
Manfred Weber

Návrh rozhodnutí
Čl. 21 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Předložení vnitrostátních plánů řízení rizik není pro účinnou spolupráci v rámci mechanismu 
civilní ochrany potřebné. Žádost o podpůrné jednotky podle tohoto mechanismu bude 
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i v budoucnosti podávat postižený členský stát sám. V žádosti by měl uvést rozsah potřebné 
podpory a konkrétní oblasti, v nichž pomoc potřebuje. Úkolem Komise není provádět kontrolu 
ani upravovat žádosti podle vnitrostátních plánů řízení rizik.

Pozměňovací návrh 111
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Čl. 21 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Čl. 21 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) vytvoření a udržování Evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné situace 
uvedené v článku 11.

vypouští se

Finanční příspěvek Unie na opatření 
v rámci tohoto bodu má podobu 
jednotkových nákladů určených podle 
druhu kapacity a nepřekročí 25 % 
celkových způsobilých nákladů;

Or. de

Pozměňovací návrh 113
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Čl. 21 – odst. 1 – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) zjišťování a odstraňování nedostatků 
Evropské kapacity pro reakci na 
mimořádné situace v souladu s článkem 
12.

vypouští se

Opatření přijatá v souladu s tímto bodem 
musí vycházet z pečlivé analýzy potřeb 
a nákladů a přínosů jednotlivých druhů 
kapacity, s přihlédnutím 
k pravděpodobnosti a dopadu rizika. 
Finanční příspěvek Unie na opatření 
v rámci tohoto bodu nepřekročí 85 % 
celkových způsobilých nákladů;

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Čl. 21 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) zajištění dostupnosti potřebné logistické 
kapacity pro poskytování technické pomoci 
a podpory Evropské kapacitě pro reakci 
na mimořádné situace, odborným týmům 
a jiným modulům a kapacitám pro reakci 
vyslaným v rámci mechanismu, jakož 
i dalším subjektům v terénu;

(i) zajištění dostupnosti potřebné logistické 
kapacity pro poskytování technické pomoci 
a podpory, odborným týmům a jiným 
modulům a kapacitám pro reakci vyslaným 
v rámci mechanismu, jakož i dalším 
subjektům v terénu;

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) nasazení kapacit uvedených v čl. 21 
písm. g), h) a i) v případě závažných 
katastrof na žádost Komise 
prostřednictvím střediska reakce na 
mimořádné situace (ERC);

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 116
Nuno Teixeira

Návrh rozhodnutí
Čl. 22 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) veškerá další podpůrná nebo 
doplňková opatření, která jsou v rámci 
mechanismu považována za nezbytná 
k dosažení cílů uvedených v čl. 3 odst. 1a
v nejvzdálenějších regionech a zahrnují 
spolupráci s třetími zeměmi. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 117
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Čl. 23 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výše finanční podpory EU na dopravní 
prostředky a související logistiku 
nepřekročí 85 % celkových způsobilých 
nákladů. Finanční podpora Unie na 
dopravní prostředky a související logistiku 
může pokrývat maximálně 100 % 
celkových způsobilých nákladů, pokud je 
splněno jedno z následujících kritérií:

2. Výše finanční podpory EU na dopravní 
prostředky a související logistiku 
nepřekročí 85 % celkových způsobilých 
nákladů.
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Or. de

Pozměňovací návrh 118
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Čl. 23 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) náklady souvisejí s logistickými 
operacemi v dopravních centrech (patří 
sem mimo jiné nakládání nebo vykládání 
nákladu a pronájem skladových prostor);

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 119
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Čl. 23 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) náklady souvisejí s místní dopravou 
a jsou nutné k usnadnění sdružování 
kapacit nebo koordinovanému 
poskytování pomoci;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 120
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Čl. 23 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) náklady souvisejí s přepravou kapacit 
uvedených v čl. 21 písm. g), h) a i).

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 121
Nuno Teixeira

Návrh rozhodnutí
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření, která obdrží finanční podporu na 
základě tohoto rozhodnutí, neobdrží pomoc 
z jiných finančních nástrojů Unie.

Opatření, která obdrží finanční podporu na 
základě tohoto rozhodnutí, neobdrží pomoc 
z jiných finančních nástrojů Unie, 
s výjimkou opatření na odstraňování 
následků katastrof v nejvzdálenějších 
regionech a v regionech s geografickými 
nebo demografickými omezeními, jako 
jsou ostrovní, horské nebo řídce obydlené 
oblasti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 122
Giommaria Uggias

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.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 123
Markus Pieper
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Návrh rozhodnutí
Čl. 30 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) postupů pro zjišťování a odstraňování 
nedostatků Evropské kapacity pro reakci 
na mimořádné situace podle článku 12;

vypouští se

Or. de


