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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh rozhodnutí o Mechanismu civilní ochrany Unie je kvalitním podkladem 
zohledňujícím preventivní i reakční potřeby Unie v této oblasti. Zpravodaj vítá záměr Komise 
spojit Mechanismus civilní ochrany a Finanční nástroj v jediný dokument a to včetně jeho 
zpracování, jenž bylo jako navržené Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady předloženo.
Zpravodaj zejména oceňuje řadu navržených změn, které zavádí zjednodušující pravidla a 
procedury pro aktivaci Mechanismu, čímž se zvýší účinnost, účelnost a soudržnost reakce EU 
na katastrofy.

Z hlediska působnosti Výboru pro regionální rozvoj se pozměňovací návrhy soustředí 
především na potřebu těsnějšího zapojení regionů, měst a místních komunit, protože tyto 
samosprávné orgány hrají jak při prevenci tak při reakcích na mimořádné události klíčovou 
roli a není možné je opomíjet. Zdůrazněna je také specifická potřeba hraničních regionů, kde 
zejména v reakční fázi existuje vysoký potenciál pro zefektivnění společných reakcí na 
mimořádné situace. Ve vazbě na evropské fondy je současně kladen apel také na efektivnější 
propojení Mechanismu civilní ochrany s Fondem solidarity, kde je vnímána nedostatečná 
flexibilita při jeho aplikaci.

Zpravodaj také doporučuje přezkum článku 11 a navazujícího navrhovaného článku 12, v 
rámci kterého Komise navrhuje vytvořit „Evropskou kapacitu pro reakci na mimořádné 
situace" a to i proto, že nikde v návrhu není tento pojem definován. Zásadní rozdíl mezi 
využitím modulového systému nebo členskými státy vyčleněnými evropskými kapacitami pro 
reakci na mimořádné události přitom zpravodaj spatřuje pouze v tom, kdy členské státy 
mohou a kdy musí národní prostředky do postižené oblasti vyslat. V rámci Lisabonské 
smlouvy je přitom jasně stanoveno, že Unie má pravomoc provádět pouze činnosti, jimiž 
podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti členských států, nicméně ve znění článku 11 
odstavce 6 je tato činnost vyžadována. Tato skutečnost sebou nese i řadu bezpečnostních a 
finančních aspektů včetně vysvětlení, jakým způsobem a v jaké míře budou tyto ”evropské 
kapacity” Unií finančně podporovány. Z těchto důvodů se jeví jako vhodnější zachovat 
stávající modulový systém, který členským státům na základě dobrovolnosti umožňuje se 
rozhodnout, kdy a kde přispět k reakci na závažné mimořádné události mimo jejich území, a 
kde Komise spolupráci mezi členskými státy podporuje či koordinuje prostřednictvím velmi 
dobře fungujícího Monitorovacího a informačního centra.

Specifickým tématem je pak otázka předkládání národních krizových plánů, kde se zpravodaj 
obává přílišného zvýšení administrativy a rizika volného nakládání s citlivými 
bezpečnostními informacemi. Z tohoto důvodu navrhuje, aby členské státy místo sdělování 
svých krizových či jakýchkoliv jiných plánů, které podléhají pravidlům bezpečnostního 
utajení, Komisi sdělovaly seznam vnitrostátních rizik a systém opatření pro jejich předcházení 
a řešení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací 
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návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
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.

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 
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 a jejích příslušných 
odpovědných orgánů veřejné správy 
včetně regionálních a místních orgánů, 
které mají k řešení problémů nejblíže.

Or. cs

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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 
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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.

propojujícího opatření pro prevenci rizik, 
připravenost a reakci je nezbytné 
vypracovat seznamy rizik a navrhnout 
opatření pro jejich řešení. Mechanismus 
by měl proto obsahovat obecný rámec pro 
jejich sdělování a provádění.

Or. cs

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Další přípravná opatření zahrnují 
shromažďování informací o nezbytných 
zdravotnických prostředcích a podporu 
využívání nových technologií. V souladu 
s článkem 346 Smlouvy by neměl být 
žádný členský stát povinen poskytovat 
údaje, jejichž zpřístupnění podle jeho 
názoru odporuje podstatným zájmům jeho 
bezpečnosti.

Další přípravná opatření zahrnují 
shromažďování informací o nezbytných 
zdravotnických prostředcích a podporu 
využívání nových technologií. V souladu 
s čl. 346 odst. 1 písm. a) Smlouvy  o 
fungování Evropské unie by neměl být 
žádný členský stát povinen poskytovat 
údaje, jejichž zpřístupnění podle jeho 
názoru odporuje podstatným zájmům jeho 
bezpečnosti.

Or. cs

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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 
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a podléhat jejich vedení a velení. a podléhat jejich vedení a velení. Zvláštní 
pozornost je třeba v tomto ohledu věnovat 
kapacitám civilní ochrany v hraničních 
oblastech členských států.

Or. cs

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zlepšení plánování operací reakce na 
katastrofy a zajištění dostupnosti klíčových 
kapacit je nezbytné vytvořit referenční 

Pro zlepšení plánování operací reakce na 
katastrofy a zajištění dostupnosti klíčových 
kapacit je nezbytné vytvořit referenční 
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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.

scénáře pro hlavní druhy katastrof, 
zmapovat stávající klíčové kapacity, které 
jsou v členských státech k dispozici, a 
identifikovat rizika a definovat opatření 
pro jejich řešení. Evidence rizik může být 
rovněž použita ke zjištění případných 
nedostatků v kapacitě pro reakci na 
mimořádné situace, která je v členských 
státech k dispozici.

Or. cs

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Je třeba zlepšit dostupnost vhodných 
dopravních prostředků a infrastuktury
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. cs
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Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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 a postupy, které 
stanoví Rada nebo její příslušné útvary pro 
zpřístupnění vojenských prostředků 
mechanismu relevantních pro ochranu 
civilního obyvatelstva.

Or. cs

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Měla by být rovněž vzata v úvahu potřeba 
poskytnutí rychlé a flexibilní finanční 
pomoci v případě katastrof přesahujících 
možnosti postižených členských států, 
případně orgánů jejich regionální či 
místní správy. V tomto ohledu je třeba 
zdůraznit možnost čerpání finančních 
prostředků z  Fondu Solidarity, jehož 
pomoc je určena členským státům i 
přistupujícím zemím, jež jsou postiženy 
velkou přírodní katastrofou, a jehož 
provádění je třeba efektivněji propojit s 
fungováním mechanismu civilní ochrany.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. cs

Pozměňovací návrh 11

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 

2. Ochrana, která má být zajišťována 
v rámci mechanismu, se týká především 
ochrany osob, ale také životního prostředí 
a majetku, včetně kulturního dědictví, před 
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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.

všemi přírodními a člověkem způsobenými 
katastrofami, včetně důsledků
teroristických činů a technologických, 
radiačních nebo ekologických havárií, 
znečištění moří a akutních zdravotních 
mimořádných situací, ke kterým by došlo 
uvnitř nebo vně Evropské unie.

Or. cs

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Toto rozhodnutí se nepoužije na opatření 
prováděná v rámci nařízení (ES) 
č. 1717/2006, nařízení Rady (ES) 
č. 1257/96, nařízení (ES) č. 1406/2002 [a 
právních předpisů Unie o akčních 
programech v oblasti zdraví, vnitřních věcí, 
spravedlnosti].

7. Toto rozhodnutí se nepoužije na opatření 
prováděná v rámci nařízení (ES) 
č. 1717/2006, nařízení Rady (ES) 
č. 1257/96, nařízení (ES) č. 1406/2002 [a 
právních předpisů Unie o akčních 
programech v oblasti zdraví, vnitřních věcí, 
spravedlnosti] a dalších nesouvisejících 
právních předpisů Unie.

Or. cs

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – 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 

9. „seznamem rizik a opatřeními pro jejich 
řešení “ se rozumí 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 
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řízení rizik specifických pro jednotlivá 
odvětví či nebezpečí do společného 
celkového plánu;

nástrojů řízení rizik specifických pro 
jednotlivá odvětví či nebezpečí do 
společného celkového seznamu rizik a 
opatření pro jejich řešení;

Or. cs

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – 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) přispívá k vypracování seznamu rizik a 
opatření pro jejich řešení jednotlivých 
členských států včetně pokynů pro jejich 
obsah;

Or. cs

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plány řízení rizik Seznamy rizik a opatření pro jejich řešení

Or. cs
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Pozměňovací návrh 16

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 předloží 
Komisi seznam vnitrostátních rizik a  
opatření pro jejich řešení.

Or. cs

Pozměňovací návrh 17

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.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 18

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.

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

Or. cs
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Pozměňovací návrh 19

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

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 Evropské unie, přičemž přihlíží 
k seznamům rizik a opatřením pro jejich 
řešení uvedeným v článku 6;

Or. cs

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská kapacita pro reakci na 
mimořádné situace

vypouští se

1. Zřizuje se Evropská kapacita pro reakci 
na mimořádné situace v podobě 
dobrovolného společného souboru kapacit 
pro reakci předem vyčleněných členskými 
státy.
2. Komise ve spolupráci s členskými státy 
stanoví na základě referenčních scénářů 
druhy a množství kapacit potřebných pro 
Evropskou kapacitu pro reakci na 
mimořádné situace (dále jen „cíle 
kapacity“).
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.
4. Komise zřídí a spravuje proces 
certifikace a registrace kapacit, které 
členské státy vyčlení na Evropskou 
kapacitu pro reakci na mimořádné 
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situace.
5. Členské státy dobrovolně určí 
a vypracují registrační soupis kapacit, 
které vyčlení na Evropskou kapacitu pro 
reakci na mimořádné situace. Registrace 
mezinárodních modulů poskytovaných 
dvěma nebo více členskými státy bude 
provedena společně všemi dotčenými 
členskými státy.
6. Kapacity registrované v Evropské 
kapacitě pro reakci na mimořádné situace 
jsou k dispozici pro operace reakce na 
mimořádné situace v rámci mechanismu 
na žádost Komise prostřednictvím 
střediska reakce na mimořádné situace 
(ERC). Členské státy informují Komisi co 
nejdříve o všech závažných důvodech, 
které jim brání zpřístupnit tyto kapacity 
v určité mimořádné situaci.
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.
8. Členské státy a Komise zajistí 
odpovídající zviditelnění zásahů Evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné 
situace.

Or. cs

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řešení nedostatečných kapacit vypouští se
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1. Komise sleduje pokrok směrem k plnění 
cílů kapacity a ve spolupráci s členskými 
státy zjišťuje nedostatky Evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné 
situace.
2. Komise podporuje členské státy při 
řešení nedostatečné kapacity a při 
odstraňování těchto nedostatků 
nejvhodnějším a nákladově 
nejefektivnějším způsobem, mimo jiné:
(a) podporou zúčastněných členských 
států při vytváření kapacit pro reakci, 
které nejsou k dispozici z Evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné situace 
nebo jsou z ní k dispozici pouze 
v omezeném množství nebo
(b) vytvořením kapacit pro reakci na 
úrovni Unie, kde je toto vytvoření 
nákladově nejefektivnější a kde tyto 
kapacity mohou sloužit jako společná 
nárazníková rezerva ochrany před 
sdílenými riziky.
3. Kontrolu a správu jakýchkoliv kapacit 
vytvořených v souladu s tímto článkem 
provádí zúčastněné členské státy. Komise 
vypracuje vzory dohod mezi Komisí 
a zapojenými členskými státy. Členské
státy spravující příslušné kapacity 
odpovídají za jejich registraci v souladu 
s vnitrostátními postupy.
4. Tyto kapacity jsou součástí Evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné 
situace. Tyto kapacity jsou k dispozici pro 
operace reakce na mimořádné situace 
v rámci mechanismu na žádost Komise 
prostřednictvím střediska reakce na 
mimořádné situace (ERC). V době, kdy se 
tyto kapacity nevyužívají v rámci 
mechanismu, jsou k dispozici pro 
vnitrostátní účely členských států, které je 
spravují.
5. Členské státy a Komise zajistí 
přiměřenou známost kapacit vytvořených 
v souladu s tímto článkem.
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6. Komise každé dva roky informuje 
Evropský parlament a Radu o pokroku 
dosaženém při plnění kapacity 
a o zbývajících nedostatcích Evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné 
situace.
7. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit tyto postupy 
vývoje, správy, údržby a zpřístupnění 
těchto kapacit všem členským státům 
prostřednictvím mechanismu:
(a) postupy pro podporu členských států 
při vytváření kapacit pro reakci, které 
nejsou jinak k dispozici z Evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné situace 
nebo jsou z ní k dispozici pouze 
v omezeném množství;
(b) postupy pro vytváření kapacity pro 
reakci na úrovni Unie, které budou sloužit 
jako společná nárazníková rezerva 
ochrany před sdílenými riziky;
(c) postupy pro dobrovolnou správu 
a údržbu kapacit uvedených v bodech a) 
a b);
(d) postupy pro zpřístupnění kapacit 
uvedených v bodech a) a b) všem 
členským státům prostřednictvím 
mechanismu.
8. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 31 odst. 2.

Or. cs

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. 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 455 000 milionů EUR 
v běžných cenách.

Or. cs

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Čl. 21 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. cs


