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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2019)0125),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 196 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0114/2019),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
19. června 20191,

– po konzultaci s Výborem regionů,

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. listopadu 2019 o stavu klimatické 
environmentální nouze2,

– s ohledem na sendajský rámec pro snižování rizika katastrof na období 2015–2030,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro rozvoj,

– s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A9-0080/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Přijaté texty, P9_TA(2019)0078.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Vzhledem k tomu, že změna 
klimatu vede na celém světě ke zvýšení 
četnosti, intenzity a složitosti přírodních 
katastrof, jsou rozvojové země, zejména 
nejméně rozvinuté země a malé ostrovní 
rozvojové státy, obzvláště zranitelné, a to 
na jedné straně z důvodu omezené 
schopnosti přizpůsobit se dopadům změny 
klimatu a zajistit jejich zmírnění 
a nedostatečné schopnosti reagovat na 
katastrofy související s klimatem a na 
druhé straně kvůli tomu, že jsou v 
důsledku své zeměpisné polohy vystaveny 
povodním, suchu a lesním požárům.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem návrhu rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU, 
přijatého Komisí je posílit kolektivní 
schopnost připravit se a reagovat 
na katastrofy posílením možností, které 
nabízí Evropská rezerva v oblasti civilní 
ochrany. To zahrnuje vytvoření rezervy 
kapacit civilní ochrany pro použití 
v operacích Unie („rescEU“) a posílení 
opatření platných v oblasti prevence.

(2) Cílem návrhu rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU, 
přijatého Komisí je posílit kolektivní 
schopnost připravit se a vhodným 
způsobem a urychleně reagovat 
na katastrofy posílením možností, které 
nabízí Evropská rezerva v oblasti civilní 
ochrany. To zahrnuje vytvoření rezervy 
kapacit civilní ochrany pro použití 
v operacích Unie („rescEU“) a posílení 
opatření platných v oblasti prevence, 
připravenosti a odezvy v případě 
přírodních nebo člověkem způsobených 
katastrof a humanitárních krizí.



RR\1200959CS.docx 7/39 PE644.941v02-00

CS

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Evropu každoročně sužují lesní 
požáry, které ničí tisíce hektarů lesů a 
lidské životy. V roce 2017 byl 
mechanismus civilní ochrany Unie 
aktivován v reakci na mimořádné události 
související s lesními požáry v Evropě 
18krát. Pomoc při hašení lesních požárů 
prostřednictvím tohoto mechanismu 
obdrželo Portugalsko, Itálie, Černá Hora, 
Francie a Albánie. Mechanismus byl 
aktivován rovněž na žádost chilské vlády. 
Unie byla schopna pomoci Chile uhasit 
jeden z největších lesních požárů v jeho 
historii, a to prostřednictvím podpory 
Portugalska, Španělska a Francie, 
společně s týmem civilní ochrany Unie 
složeným z devíti odborníků. V roce 2019 
byl mechanismus civilní ochrany 
aktivován v souvislosti s lesními požáry v 
Evropě pětkrát. Dvě žádosti přišly ze 
Švédska a po jedné žádosti z Portugalska, 
Řecka a Lotyšska. Reakce Unie 
zahrnovala celkem 5 letadel, 6 vrtulníků, 
více než 400 členů hasičského sboru a 
členů posádky a 69 vozidel.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Mechanismus civilní ochrany Unie 
a členské státy by měly využívat 
infrastruktury Unie, jako je Galileo. 
Galileo je první globální infrastruktura 
družicové navigace a určování polohy, 
která je navržena speciálně pro civilní 
účely v Evropě i ve světě a kterou lze 
využívat i v jiných oblastech, například při 
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zvládání mimořádných událostí, včetně 
systémů včasného varování. Mezi 
relevantní služby systému Galileo bude 
patřit tísňová služba, která vydáváním 
signálů vysílá varování týkající se 
přírodních katastrof nebo jiných 
mimořádných situací v konkrétních 
oblastech. Členské státy by měly být 
vybízeny k tomu, aby tuto službu 
využívaly, neboť by tak mohly přispět k 
lepší ochraně svých občanů. Pokud se 
rozhodnou ji využívat, měly by za účelem 
validace systému určit vnitrostátní orgány, 
které jsou k využívání této tísňové služby 
oprávněny, a informovat o nich Komisi.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Lesní požáry nejenže ohrožují 
nebo ničí životy, živobytí a biologickou 
rozmanitost, ale vedou rovněž k vysokým 
emisím CO2 a k nižší schopnosti planety 
absorbovat uhlík, což změnu klimatu ještě 
zhoršuje. Obzvláště znepokojivé jsou 
situace, kdy je požárem zničen primární 
les, jak tomu bylo v poslední době v 
některých rovníkových regionech. Zvýšení 
počtu katastrof souvisejících s klimatem, 
včetně lesních požárů, vyžaduje posílení 
operací v rámci mechanismu civilní 
ochrany Unie mimo Unii.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Je nezbytné posílit úsilí 
zúčastněných států v oblasti prevence a 
přípravy, mimo jiné prostřednictvím 
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pobídek ke zlepšení výzkumu v oblasti 
prevence katastrof a přípravy na ně a ke 
zlepšení kvality dostupných informací o 
katastrofách a zlepšení jejich dostupnosti.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Stěžejní pro klimatickou odolnost 
je zabezpečení vodních zdrojů. Členské 
státy by měly zmapovat stávající vodní 
zdroje v zájmu usnadnění svého 
přizpůsobení se změně klimatu a zvýšení 
odolnosti svého obyvatelstva, pokud jde o 
hrozby související s klimatem, jako jsou 
sucha, požáry nebo povodně.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Unie a její členské státy by měly 
mít možnost poskytovat pomoc, kdykoli to 
bude potřeba, s cílem chránit lidské životy 
a přírodní zdroje. Na podporu členských 
států při poskytování této pomoci by měl 
být Evropský soubor civilní ochrany dále 
posílen spolufinancováním provozních 
nákladů na podporované kapacity podle 
pravidel operací, která jsou stejná v Unii i 
ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(4) Na vytvoření, nasazení a provoz 
kapacit rescEU je třeba vyčlenit 
odpovídající finanční prostředky.

(4) Na vytvoření, nasazení a provoz 
kapacit rescEU je třeba vyčlenit 
odpovídající finanční prostředky. S 
ohledem na článek 349 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a vzhledem k 
územním omezením nejvzdálenějších 
regionů Unie by se měla věnovat zvláštní 
pozornost výši finančních závazků 
určených pro rescEU, které jsou pro tyto 
regiony vyčleněny, s cílem pomoci jim s 
nákupy zařízení.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Zřízení zvláštní rezervy kapacit pro 
odezvu sdružuje řadu zásahových týmů, 
odborníků a vybavení, které členské státy 
vždy udržují v pohotovosti pro unijní mise 
civilní ochrany. Tyto týmy musí splňovat 
přísná kritéria kvality a spolehlivosti, což 
umožňuje interoperabilitu. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Unie by měla mít možnost posílit 
svou schopnost řešit hrozby vyplývající ze 
zvýšení četnosti extrémních 
povětrnostních událostí, které předpovídá 
Evropská agentura pro životní prostředí 
(EEA) ve své zprávě nazvané „Životní 
prostředí v Evropě – stav a výhled 2020“ 
(SOER 2020). Je nezbytné, aby se 
finanční zdroje využívaly optimálním a 
transparentním způsobem.

Pozměňovací návrh 12
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Finanční krytí stanovené 
v článku 19 rozhodnutí č. 1313/2013/EU je 
třeba aktualizovat a nahradit novými údaji 
uvedenými v návrhu víceletého finančního 
rámce na období 2021–2027 přijatém 
Komisí11.

(6) Aby bylo možné financovat 
mechanismus civilní ochrany Unie i v 
období, na něž se vztahuje příští víceletý 
finanční rámec, finanční krytí stanovené 
v článku 19 rozhodnutí č. 1313/2013/EU 
by se mělo aktualizovat a nahradit novými 
údaji uvedenými v návrhu víceletého 
finančního rámce na období 2021–202711 
přijatém Komisí.

_________________ _________________
11 COM(2018) 321 final. 11 COM(2018) 321 final.

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V zájmu zvýšení flexibility a 
dosažení optimálního plnění rozpočtu by 
toto rozhodnutí mělo stanovit nepřímé 
řízení jako metodu plnění rozpočtu, která 
se má použít, je-li to odůvodněno povahou 
a obsahem dotčené akce.

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Unie by měla mít možnost podpořit 
členské státy prostřednictvím 
spolufinancování rozvoje kapacit rescEU, 
a to i prostřednictvím pronájmu, leasingu 
nebo pořízení. To by podstatným 
způsobem zvýšilo účinnost mechanismu 
civilní ochrany Unie, neboť by se zajistila 
dostupnost kapacit v případech, kdy by 
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jinak nebyla účinná odezva na katastrofy 
zaručena, zejména pokud jde o katastrofy 
s širokým spektrem dopadů na velký počet 
členských států. Společné pořizování 
kapacit by mělo umožnit dosažení úspor z 
rozsahu a lepší koordinaci při reakci na 
katastrofy. Při organizaci a provádění 
společného zadávacího řízení ve prospěch 
členských států Komise sama o sobě 
nenabývá právní vlastnictví společně 
pořízených kapacit.

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Příloha I rozhodnutí č. 
1313/2013/EU není dostatečně pružná, 
aby Unii umožnila řádně upravit investice 
do prevence, připravenosti a reakce. 
Úrovně investic, které mají být přiděleny 
na jednotlivé fáze cyklu zvládání rizik 
souvisejících s katastrofami, je třeba 
stanovit předem. Vzhledem k 
nepředvídatelné povaze zvládání katastrof 
to Unii brání v tom, aby byla schopna 
reagovat.

vypouští se

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) K zajištění fungování kapacit 
rescEU byly uvolněny dodatečné finanční 
prostředky na financování opatření v 
rámci mechanismu civilní ochrany Unie. 
Je důležité poskytnout Unii nezbytnou 
flexibilitu, aby mohla účinně reagovat na 
nepředvídatelnost katastrof, a zároveň 
zachovat určitou předvídatelnost při 
plnění cílů stanovených v tomto 
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rozhodnutí. Při plnění těchto cílů je 
důležité dosáhnout nezbytné rovnováhy. S 
cílem aktualizovat procentní podíly 
uvedené v příloze I by podle priorit 
reformovaného mechanismu civilní 
ochrany Unie měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 SFEU.

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Na opatření v oblasti prevence a 
připravenosti by měl být přidělen 
významný objem finančních prostředků, 
aby bylo možné v těchto fázích cyklu 
zvládání katastrof zabezpečit pokračování 
investic, větší úsilí a dlouhodobou 
udržitelnost.

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Mechanismus civilní ochrany Unie 
je zakotven v podpoře solidarity mezi 
členskými státy. Pokud dojde k 
nepředvídatelné katastrofě související se 
změnou klimatu, mechanismus zajistí 
poskytnutí prostředků pro řešení 
provozních problémů a požadavků. Nová 
specifická rezerva kapacit pro odezvu a 
její operační základny proto budou muset 
být decentralizovány v různých členských 
státech, tak aby odpovídaly jejich 
potřebám a katastrofám, kterým jsou tyto 
členské státy nejvíce vystaveny. Jinými 
slovy, členské státy, které jsou změnou 
klimatu, a tudíž i zvýšením četnosti a 
intenzity katastrof nejvíce postiženy, by 
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měly být při rozhodování o umístění 
těchto rezerv v popředí zájmu, čímž se 
zajistí účinnější a rychlejší reakce.

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Unie, která je členem Výboru pro 
rozvojovou pomoc Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD 
DAC), by měla i nadále dodržovat 
pravidla OECD DAC týkající se oficiální 
rozvojové pomoci, a to i při provádění 
příslušných činností prostřednictvím 
mechanismu civilní ochrany Unie;

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Členské státy by měly v zájmu 
řešení případů velkých počtů obětí 
popálenin posílit společný soubor zdrojů 
organizovaný v rámci evropského 
zdravotnického sboru.

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V čl. 3 odst. 1 se vkládá nové 
písmeno, které zní:
„da) optimalizace činností během fáze 
upozornění, předběžného poplachu, 
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poplachu a stavu nouze v souladu s 
osvědčenými postupy řízení rizik;”

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 4 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a) V článku 4 se doplňuje nový bod, 
který zní:
„10a. „prvními osobami reakce na 
katastrofy“ odborníci, kteří jako první 
vstupují do oblasti katastrofy, aby poskytli 
okamžité podpůrné služby během operací 
odezvy a obnovy, a k nimž patří mimo jiné 
pracovníci v oblasti zvládání 
mimořádných událostí, pracovníci v 
oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti, 
hasiči a státní zaměstnanci;“

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 9 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b) V článku 9 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„9a. Jakmile bude tísňová služba 
systému Galileo zpřístupněna, budou ji 
moci využívat všechny členské státy. 
Pokud se členský stát rozhodne využít 
tísňovou službu uvedenou v prvním 
pododstavci, určí vnitrostátní orgán, který 
je k používání této tísňové služby 
oprávněn, a bude o něm informovat 
Komisi.“
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Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 c (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 9 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1c) V článku 9 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„10a. Členské státy přijmou vhodná 
opatření s cílem zajistit, aby osoby, které 
reagují jako první, byly řádně vybaveny a 
připraveny reagovat na jakýkoli druh 
katastrofy, jak je uvedeno v článku 1.”

Odůvodnění

Pokud osoby, které reagují jako první, nejsou chráněny, mohou se stát oběťmi katastrof nebo 
útoků a ohrožují svoji schopnost zacházet odpovídajícím způsobem s oběťmi těchto katastrof.

Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 d (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1

Platné znění Pozměňovací návrh

-1d) V čl. 12 odst. 3 se pododstavec 1 
nahrazuje tímto:

Kapacity rescEU pořizují, pronajímají nebo 
pronajímají formou leasingu členské státy. 
Za tím účelem může Komise členským 
státům udělovat přímé granty bez výzvy k 
podávání návrhů. V případě, že Komise 
pořizuje kapacity rescEU jménem 
členských států, použije se společné 
zadávací řízení. Finanční pomoc Unie je 
poskytována v souladu s rozpočtovými 
pravidly Unie.

Kapacity rescEU pořizují, pronajímají nebo 
pronajímají formou leasingu členské státy. 
Za tím účelem může Komise členským 
státům udělovat přímé granty bez výzvy k 
podávání návrhů. Finanční pomoc Unie je 
poskytována v souladu s rozpočtovými 
pravidly Unie. S ohledem na právo 
Komise rozhodnout o nasazení a 
demobilizaci kapacit rescEU podle 
odstavce 6 tohoto článku se obdobně 
použijí ustanovení o společných 
zadávacích řízeních podle článku 165 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU, Euratom) 2018/1046*.
_____________
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 
1).“ 

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 e (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1e) V čl. 12 odst. 3 se za prvním 
pododstavcem vkládá nový pododstavec, 
který zní:
„Při uplatňování společného zadávacího 
řízení není Komise sama povinna 
pořizovat, pronajímat nebo pronajímat 
formou leasingu kapacity, které jsou 
předmětem společného zadávání 
zakázek.“

Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 f (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2

Platné znění Pozměňovací návrh

-1f) V čl. 12 odst. 3 se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:

Kapacity rescEU by měly být umístěny Kapacity rescEU jsou umístěny v 
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v členských státech, které je pořizují, 
pronajímají nebo pronajímají formou 
leasingu. V případě společného pořizování 
jsou kapacity rescEU umístěny v členském 
státě, jehož jménem jsou pořizovány.

členských státech, které je pořizují, 
pronajímají nebo pronajímají formou 
leasingu. V případech, kdy je uplatňován 
společný postup zadávání zakázek, jsou 
kapacity rescEU umístěny v členském 
státě, v jehož prospěch jsou pořízeny.

Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 g (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 13 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1g) V čl. 13 odst. 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„fa) vytvoření kapacit týkajících se 
odborných zkušeností v oblasti odezvy na 
specifické události, které mohou být 
využity v případě katastrof s dopadem na 
kulturní dědictví.“

Odůvodnění

Větší důraz na ochranu kulturního dědictví během katastrof. Památná místa a památky 
kulturního dědictví vyžadují specializovanou péči; v opačném případě hrozí, že během 
nouzového zásahu bude napácháno více škody než užitku. Síť by měla zajistit, aby do odborné 
přípravy a opatření v oblasti připravenosti byli zahrnuti specialisté na oblast kulturního 
dědictví.

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: vypouští se 

„1. Finanční krytí pro provádění 
mechanismu Unie na období let 2021 až 
2027 se stanoví na 1 400 000 000 EUR v 
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běžných cenách.“

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vkládá se nový odstavec, který zní:
„1a. Finanční krytí pro provádění 
mechanismu Unie na období let 2021 až 
2027 se stanoví na 1 400 000 000 EUR v 
běžných cenách.“

Pozměňovací návrh 31

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a b (nové)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 1

Platné znění Pozměňovací návrh

ab) v odstavci 3 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

Příděl finančních prostředků uvedený v 
odstavci 1 může zahrnovat rovněž výdaje 
vztahující se na přípravu, sledování, 
kontrolu, audit a hodnocení přímo 
nezbytné k řízení mechanismu Unie a k 
dosažení jeho cílů.

Příděl finančních prostředků uvedený v 
odstavcích 1 a 1a může zahrnovat rovněž 
výdaje vztahující se na přípravu, sledování, 
kontrolu, audit a hodnocení přímo 
nezbytné k řízení mechanismu Unie a k 
dosažení jeho cílů.

Pozměňovací návrh 32

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 19 – odst. 4, 5 a 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odstavce 4, 5 a 6 se zrušují. vypouští se

Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 19 – odst. 4

Platné znění Pozměňovací návrh

ba) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
4. Finanční krytí uvedené v odstavci 1 
se v období let 2014 až 2020 přiděluje v 
souladu s procentními podíly uvedenými v 
příloze I.

„4. Finanční krytí uvedené v odstavci 1 
se v období let 2014 až 2020 přiděluje v 
souladu s procentními podíly uvedenými v 
bodě 1 přílohy I a se zásadami uvedenými 
v bodě 3 této přílohy.“

Pozměňovací návrh 34

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b b (nové)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 19 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) vkládá se nový odstavec, který zní:
„4a. Finanční krytí uvedené v odstavci 
1a se v období let 2021 až 2027 přiděluje v 
souladu s procentními podíly uvedenými v 
bodě 2 přílohy I a se zásadami uvedenými 
v bodě 3 této přílohy.“

Pozměňovací návrh 35

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b c (nové)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 19 – odst. 5
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Platné znění Pozměňovací návrh

bc) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
5. Komise rozdělení uvedené v příloze 
I přezkoumá s ohledem na výsledek 
průběžného hodnocení podle čl. 34 odst. 2 
písm. a). Je-li to v návaznosti na výsledky 
tohoto hodnocení nezbytné, je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 30, aby 
upravila jednotlivé číselné údaje v příloze I 
o více než 8 a nejvýše o 16 procentních 
bodů. Tyto akty v přenesené pravomoci se 
přijmou do 30. června 2017.

„5. Komise rozdělení uvedené v příloze 
I přezkoumá s ohledem na výsledek 
hodnocení podle čl. 34 odst. 3. Je-li to v 
návaznosti na nepředvídané události 
ovlivňující plnění rozpočtu nebo s 
ohledem na zřízení kapacit rescEU 
nezbytné, je Komise zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 30, aby změnila přílohu I s cílem 
upravit jednotlivé číselné údaje v bodech 1 
a 2 přílohy I o více než 10 procentních 
bodů.“ 

Pozměňovací návrh 36

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b d (nové)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 19 – odst. 6

Platné znění Pozměňovací návrh

bd) odstavec 6 se nahrazuje tímto:
6. V závažných naléhavých případech, 
kdy je nutné provést revizi rozpočtových 
zdrojů vyčleněných na opatření v oblasti 
odezvy, je Komise zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 31, aby mohla v rámci 
dostupných rozpočtových prostředků 
upravit jednotlivé číselné údaje uvedené v 
příloze I o více než 8 a nejvýše o 16 
procentních bodů.

„6. V závažných naléhavých případech, 
kdy je nutné provést revizi rozpočtových 
zdrojů vyčleněných na opatření v oblasti 
odezvy, je Komise zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 30, aby změnila přílohu I s cílem 
upravit jednotlivé číselné údaje v bodech 1 
a 2 přílohy I o více než 10 procentních 
bodů, a to v rámci dostupných 
rozpočtových prostředků v souladu s 
postupem uvedeným v článku 31.“

Pozměňovací návrh 37

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 20 a – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vytvoří komunikační strategii 
s cílem přiblížit konkrétní výsledky 
opatření přijatých v rámci mechanismu 
Unie občanům.

Komise vytvoří komunikační strategii 
s cílem přiblížit konkrétní výsledky 
opatření přijatých v rámci mechanismu 
Unie občanům. Komise rovněž vypracuje 
opatření společně s místními orgány a 
zohlední přitom shromažďování 
vstupních informací s cílem zlepšit 
činnosti v rámci mechanismu Unie.

Pozměňovací návrh 38

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 20 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise ve spolupráci s členskými 
státy a v koordinaci s místními orgány 
přijme opatření na zvyšování povědomí a 
prevenci ve prospěch místního 
obyvatelstva. Tyto činnosti budou 
prováděny pravidelně, aby v případě 
katastrofy měli obyvatelé možnost 
okamžitě zareagovat.

Pozměňovací návrh 39

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 23 – odst. 2

Platné znění Pozměňovací návrh

2a) V článku 23 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Částka finanční pomoci Unie na 
kapacity předem vyčleněné pro Evropský 
soubor civilní ochrany nepřekročí 
v případě katastrofy či její hrozby v Unii 
nebo zúčastněném státě 75 % nákladů na 
provoz kapacit včetně dopravy.

„2. Částka finanční pomoci Unie na 
kapacity předem vyčleněné pro Evropský 
soubor civilní ochrany nepřekročí v 
případě katastrofy či její hrozby v Unii 
nebo zúčastněném státě či mimo ně, včetně 
zámořských zemí a území (ZZÚ), 75 % 
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nákladů na provoz kapacit včetně 
dopravy.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&from=EN)

Pozměňovací návrh 40

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) V článku 23 se zrušuje odstavec 3.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 5 je nezbytný, aby se zabránilo rozporům, jež by vznikly v případě 
přijetí pozměňujícího návrhu č. 4 týkajícího se finanční pomoci určené pro kapacity, které 
byly předem vyčleněny pro Evropskou rezervu v oblasti civilní ochrany v případě katastrofy 
mimo Unii.

Pozměňovací návrh 41

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 c (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 25 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

2c) V článku 25 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1. Komise provádí finanční pomoc 
Evropské unie v souladu s nařízením (EU, 
Euratom) č. 966/2012.

„1. Komise provádí finanční podporu 
Evropské unie v rámci přímého řízení v 
souladu s nařízením (EU, Euratom) 
2018/1046 nebo v rámci nepřímého řízení 
se subjekty uvedenými v čl. 62 odst. 1 
písm. c) daného nařízení. Při výběru 
způsobu provádění finanční podpory se 
upřednostní přímé řízení. Je-li to 
odůvodněno povahou a obsahem dotčené 
činnosti, může Komise použít nepřímé 
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řízení. Komise je v souladu s článkem 30 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci s cílem stanovit činnosti 
prováděné v rámci mechanismu Unie, 
které mohou být prováděny v rámci 
nepřímého řízení.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&from=EN)

Pozměňovací návrh 42

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odstavec 2 se zrušuje. vypouští se

Pozměňovací návrh 43

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a a (nové)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 30 – odst. 2

Platné znění Pozměňovací návrh

aa) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 19 odst. 5 a 6 je 
svěřena Komisi do 31. prosince 2020.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 19 odst. 5 a 6 je 
svěřena Komisi do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh 44

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Evropský parlament nebo Rada 4. Evropský parlament nebo Rada 
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mohou přenesení pravomoci uvedené 
v čl. 21 odst. 3 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci

mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
19 odst. 5 a 6, čl. 21 odst. 3 a čl. 25 odst. 1 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 
dnem po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 45

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 30 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 21 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze 
tehdy pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 19 odst. 5 a 6, čl. 21 odst. 3 a čl. 25 
odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament ani Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Příloha I se zrušuje. vypouští se

Pozměňovací návrh 47

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
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Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Příloha I

Platné znění Pozměňovací návrh

4a) Příloha I se nahrazuje tímto:
Příloha I „Příloha I 

Procentní podíly a zásady pro účely 
rozdělení finančního krytí na provádění 
mechanismu Unie podle čl. 19 odst. 1 a 1a

Procentní podíly pro účely rozdělení 
finančního krytí na provádění mechanismu 
Unie podle čl. 19 odst. 1

1. Procentní podíly pro účely 
rozdělení finančního krytí na provádění 
mechanismu Unie podle čl. 19 odst. 1 na 
období 2014 až 2020

Prevence: 20 % +/– 8 procentních bodů Prevence: 10 % +/– 10 procentních bodů

Připravenost: 50 % +/– 8 procentních bodů Připravenost: 65 % +/– 10 procentních 
bodů

Odezva: 30 % +/– 8 procentních bodů Odezva: 25 % +/– 10 procentních bodů

2. Procentní podíly pro účely 
rozdělení finančního krytí na provádění 
mechanismu Unie podle čl. 19 odst. 1a na 
období 2021 až 2027
Prevence: 8 % +/– 10 procentních bodů
Připravenost: 80 % +/– 10 procentních 
bodů
Odezva: 12 % +/– 10 procentních bodů

Zásady 3. Zásady

Komise při provádění tohoto rozhodnutí 
upřednostňuje opatření, pro něž je tímto 
nařízením stanovena lhůta, v době před 
uplynutím uvedené lhůty s cílem danou 
lhůtu zachovat.

Komise při provádění tohoto rozhodnutí 
upřednostňuje opatření, pro něž je tímto 
nařízením stanovena lhůta, v době před 
uplynutím uvedené lhůty s cílem danou 
lhůtu zachovat.“
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jedním z nejočividnějších projevů změny klimatu je stále častější výskyt extrémních 
povětrnostních událostí s následky, které by byly ještě před několika lety nepředstavitelné 
a které si každoročně vyžádají mnoho lidských životů. 

K povodním, které se v Evropě objevovaly přibližně jednou za sto let, nyní dochází v intervalu 
deseti a méně let. V letech 2017 a 2018 zničily lesní požáry v jižní Evropě stovky tisíc hektarů 
půdy a v Řecku a Portugalsku si vyžádaly více než 200 životů. Tento problém se již ale 
neomezuje jen na země ležící na jihu. V roce 2018 způsobilo rozsáhlé sucho v severní Evropě 
relativně bezprecedentní lesní požáry v pobaltských státech, Švédsku a Německu. V mnoha 
částech světa, včetně zámořských území některých členských států, došlo k rozsáhlým škodám 
způsobeným hurikánem. 

Evropská unie nezůstala v reakci na tuto hrozbu nečinná. V roce 2013 zřídila evropský 
mechanismus civilní ochrany s cílem pomoci členským státům zvládat stále častější přírodní 
katastrofy. Sloužil zejména ke koordinaci zdrojů členských států, které potřebují pomoc, a těch, 
které mohou poskytovat pracovní síly a vybavení prostřednictvím dobrovolného souboru. 

Měl však pouze omezené zdroje a omezenou schopnost reagovat na konkrétní typy přírodních 
katastrof. Hlavním problémem bylo to, že žádná země nebyla ochotna uvolnit finanční 
prostředky na vysoce nákladné zařízení a materiál potřebné pro reakci na některé relativně 
vzácné případy katastrof. Potřeby zároveň obvykle převýšily dostupné zdroje v případech, kdy 
se řešily katastrofy, jako jsou letní lesní požáry nebo záplavy, které jsou obvykle podmíněny 
počasím a které se vyskytují ve více než jednom členském státě najednou.

Po létě roku 2017 vyšlo najevo, že mechanismus ve své současné podobě není pro vznikající 
výzvy dostatečný. Jak předseda Juncker již oznámil ve svém projevu o stavu Unie v září 2017, 
Komise v souladu s tím navrhla podstatně vylepšený mechanismus, který zajistí, aby „Evropa 
mohla účinně chránit své občany, a nikoli pouze kondolovat obětem“.

V souladu s ustanoveními nového právního rámce z března 2019 jsme kromě dobrovolného 
společného souboru vnitrostátních zdrojů vytvořili rescEU, celoevropskou rezervu 
protipožárních letounů a vrtulníků, specializovaných zdravotnických potřeb a vybavení 
a dalších zdrojů. Nakoupí je členské státy, přičemž Komise pokrývá 80 % až 90 % celkových 
nákladů na nákup a údržbu. V některých případech může financování činit až 100 %. Členské 
státy budou mít možnost využívat tyto zdroje pro své vlastní účely, nebude jim však povoleno 
je zadržovat, budou-li potřeba i jinde v Evropě, aby pomohly jiným zemím, které to potřebují. 

Pro účely prevence stále požadujeme sdělení hlavních bodů vnitrostátního posouzení rizik 
a zprávu o vnitrostátní kapacitě pro reakci na rizika. Kromě toho bude Komise oprávněna 
kontrolovat preventivní plány zemí, které mechanismus využívají často, a navrhovat v případě 
potřeby změny nebo dodatečná opatření. 

Zpravodaj se v tomto legislativním návrhu snaží zajistit, aby tento mechanismus, nástroj 
solidarity mezi členskými státy, měl nezbytný finanční a institucionální rámec pro účinné 
fungování v rámci příštího VFR na období 2021–2027. 

Za tímto účelem se zpravodaj domnívá, že finanční prostředky by měly odpovídat alespoň 
částce 1,4 miliardy EUR, kterou Komise původně navrhla. V tomto období bude pořízeno 
všechno nové vybavení rescEU, včetně materiálů a zdrojů, z nichž mnohé je mimořádně drahé. 
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Kromě protipožárních letounů a vrtulníků bylo rozhodnuto zakoupit speciální zdravotnické 
vybavení, přičemž 100 % nákladů je hrazeno z rozpočtu EU. Mechanismus musí být rovněž 
schopen reagovat jak na přírodní katastrofy, tak i na katastrofy způsobené člověkem. Ze všech 
těchto důvodů by financování navrhované pro nové programové období mělo být zachováno na 
současné úrovni. 

Pro účely větší transparentnosti, pokud jde o využívání tohoto financování, zpravodaj navrhuje 
obnovit přílohu, jejíž ustanovení upřesňují procentní podíly, které mají být přiděleny na 
prevenci, připravenost a reakci. S ohledem na zásadní změnu, která se projevila v přezkumu 
z loňského roku, a na skutečnost, že projekty prevence přírodních katastrof, jako jsou povodně 
a lesní požáry, jsou financovány především z jiných nástrojů EU, se však navrhuje financování 
přerozdělit, tak aby byla vyčleněna výrazně vyšší částka na připravenost, včetně nákupu aktiv 
rescEU. To také poskytuje Komisi větší flexibilitu při provádění nezbytných změn během 
příštích sedmi let. 

Zpravodaj rovněž souhlasí s tím, že by se měla použít stejná pravidla pro financování, pokud 
jde o přidělení prostředků z dobrovolného souboru na využívání jak v rámci Unie, tak mimo ni. 
Změna klimatu je globální výzvou a její dopady jsou zjevné všude kolem nás. Evropa musí být 
schopna pomoci třetím zemím, kdykoli ji k tomu vyzvou, nebo pomáhat při odstraňování škod 
způsobených hurikánem nebo ničením tropických lesů s důsledky pro celou planetu.

Zpravodaj se rovněž domnívá, že je nezbytné využít veškeré zdroje, které má Evropská unie 
k dispozici na ochranu občanů v kterémkoli členském státě (satelitní systém Galileo pro 
oznámení mimořádných událostí v případě ohrožení lidských životů). Členské státy by neměly 
dovolit, aby byla tato příležitost promarněna. Zasílání informací a navádění prostřednictvím 
systému Galileo může mít zásadní význam pro to, aby se zabránilo ztrátám na životech. 

Závěrem by zpravodaj rád zdůraznil, že financování evropského mechanismu civilní ochrany 
a rescEU je investicí do budoucnosti, neboť pomáhá zajistit, aby Evropská unie a její členské 
státy byly připraveny a schopny účinně řešit dopady změny klimatu a extrémnější povětrnostní 
události. 
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19.2.2020

STANOVISKO VÝBORU PRO ROZVOJ

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

Zpravodaj: Lukas Mandl

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

 V návaznosti na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/420 ze dne 13. března 
2019, kterým bylo rozhodnutí 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie podstatně 
změněno, má tento návrh stanoviska Výboru pro rozvoj omezený rozsah působnosti. Jeho 
cílem je zdůraznit tři důležité aspekty mechanismu během příštího víceletého finančního 
rámce na období 2021–2027 v souvislosti s jeho aktivací mimo Unii a v souvislosti 
s humanitárními krizemi.

Za prvé, v návrhu stanoviska se poukazuje na to, že je nutné rozšířit kapacitu mechanismu ve 
vztahu k přírodním katastrofám souvisejícím se změnou klimatu, zejména k lesním požárům, 
které ohrožují zejména rozvojové země.

Za druhé, cílem návrhu je zvýšit finanční pomoc Unie na kapacity předem vyčleněné pro 
Evropskou rezervu v oblasti civilní ochrany, pokud budou použity k reakci na katastrofy 
mimo Unii. V souladu s postojem Rady i návrhem zprávy Výboru pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin se navrhuje, aby až 75 % nákladů na provoz kapacit, 
včetně dopravy, financovala Unie, a to ve stejné výši jako v případě jejich aktivace v rámci 
Unie.

Za třetí se zavádí požadavek na konzultace s humanitárními subjekty před zásahy v případě 
člověkem způsobených katastrof nebo komplexních mimořádných událostí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Vzhledem k tomu, že změna 
klimatu vede na celém světě ke zvýšení 
četnosti, intenzity a složitosti přírodních 
katastrof, jsou rozvojové země, zejména 
nejméně rozvinuté země a malé ostrovní 
rozvojové státy, obzvláště zranitelné, a to 
na jedné straně vzhledem ke své omezené 
schopnosti přizpůsobit se dopadům změny 
klimatu a zajistit jejich zmírnění 
a nedostatečné schopnosti reagovat na 
katastrofy související s klimatem a na 
druhé straně kvůli tomu, že jsou 
v důsledku své zeměpisné polohy 
vystaveny povodním, suchu a lesním 
požárům.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem návrhu rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU, 
přijatého Komisí je posílit kolektivní 
schopnost připravit se a reagovat 
na katastrofy posílením možností, které 
nabízí Evropská rezerva v oblasti civilní 
ochrany. To zahrnuje vytvoření rezervy 
kapacit civilní ochrany pro použití 
v operacích Unie („rescEU“) a posílení 
opatření platných v oblasti prevence.

(2) Cílem návrhu rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU, 
přijatého Komisí je posílit kolektivní 
schopnost připravit se a vhodným 
způsobem a urychleně reagovat 
na katastrofy posílením možností, které 
nabízí Evropská rezerva v oblasti civilní 
ochrany. To zahrnuje vytvoření rezervy 
kapacit civilní ochrany pro použití 
v operacích Unie („rescEU“) a posílení 
opatření platných v oblasti prevence.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Lesní požáry nejenže ohrožují 
nebo ničí životy, živobytí a biologickou 
rozmanitost, ale vedou rovněž k vysokým 
emisím CO2 a k nižší schopnosti planety 
absorbovat uhlík, což změnu klimatu jen 
dále zhoršuje. Obzvláště znepokojivé jsou 
situace, kdy je požárem zničen primární 
lesní porost, jak tomu bylo v poslední době 
v určitých regionech v blízkosti rovníku. 
Nárůst katastrof souvisejících s klimatem, 
včetně lesních požárů, vyžaduje rozšíření 
operací mechanismu civilní ochrany Unie 
mimo Unii.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Komise by měla předložit pokyny 
týkající se podílu výdajů, které by podle 
jejích doporučení měly být provedeny 
v rámci pozměněného mechanismu civilní 
ochrany Unie, aby se maximalizovala 
transparentnost a odpovědnost vůči 
občanům Unie, i co se týče měření 
pokroku Unie s ohledem na plnění cíle, 
jímž je použít 0,7 % výdajů na oficiální 
rozvojovou pomoc. Tyto pokyny by měly 
přesně odrážet a plně dodržovat pravidla 
Výboru pro rozvojovou pomoc OECD pro 
ORP a stanovit, zda by měly být použity 
metodiky, jako je norma pro 
transparentnost rozvojové pomoci (IATI);

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
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Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Unie, která je členem Výboru pro 
rozvojovou pomoc OECD, by měla 
i nadále dodržovat pravidla OECD pro 
rozvojovou pomoc OECD týkající se 
oficiální rozvojové pomoci, a to i při 
provádění příslušných činností 
prostřednictvím mechanismu civilní 
ochrany Unie;

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 16 – odst. 2

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1) v článku 16 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Zásahy podle tohoto článku se 
mohou provádět buď formou autonomního 
asistenčního zásahu, nebo jako příspěvek 
k zásahu vedenému mezinárodní 
organizací. Koordinace Unie je plně 
začleněna do celkové koordinace 
zajišťované Úřadem OSN pro koordinaci 
humanitární pomoci (dále jen „OCHA“) 
a respektuje jeho vedoucí úlohu. V případě 
katastrof způsobených člověkem nebo 
komplexních mimořádných událostí 
Komise zajistí soulad s Evropským 
konsensem o humanitární pomoci (*) 
a dodržování humanitárních zásad.

2. Zásahy podle tohoto článku se 
mohou provádět buď formou autonomního 
asistenčního zásahu, nebo jako příspěvek 
k zásahu vedenému mezinárodní 
organizací. Koordinace Unie je plně 
začleněna do celkové koordinace 
zajišťované Úřadem OSN pro koordinaci 
humanitární pomoci (dále jen „OCHA“) 
a respektuje jeho vedoucí úlohu. V případě 
katastrof způsobených člověkem nebo 
komplexních mimořádných událostí vede 
Komise před zásahem konzultace 
s humanitárními subjekty a zajistí soulad 
s Evropským konsensem o humanitární 
pomoci (*) a dodržování humanitárních 
zásad.“
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Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 23 – odst. 2

Platné znění Pozměňovací návrh

(2a) V článku 23 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Částka finanční pomoci Unie na 
kapacity předem vyčleněné pro Evropský 
soubor civilní ochrany nepřekročí 
v případě katastrofy či její hrozby v Unii 
nebo zúčastněném státě 75 % nákladů na 
provoz kapacit včetně dopravy.

2. Částka finanční pomoci Unie na 
kapacity předem vyčleněné pro Evropský 
soubor civilní ochrany nepřekročí 
v případě katastrofy či její hrozby v Unii 
nebo mimo ni 75 % nákladů na provoz 
kapacit včetně dopravy.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) v článku 23 se zrušuje odstavec 3.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 5 je nezbytný, aby se zabránilo rozporům, jež by vznikly v případě 
přijetí pozměňujícího návrhu č. 4 týkajícího se finanční pomoci určené pro kapacity, které 
byly předem vyčleněny pro Evropskou rezervu v oblasti civilní ochrany v případě katastrofy 
mimo Unii.



PE644.941v02-00 34/39 RR\1200959CS.docx

CS

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název Změna rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU 
o mechanismu civilní ochrany Unie

Referenční údaje COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD)

Věcně příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

ENVI
14.3.2019

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

DEVE
14.3.2019

Zpravodaj(ka)
       Datum jmenování

Lukas Mandl
20.12.2019

Projednání ve výboru 23.1.2020

Datum přijetí 18.2.2020

Výsledek konečného hlasování +:
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18
0
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Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, Rasa 
Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, 
Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, 
Bernhard Zimniok

Náhradníci přítomní při konečném 
hlasování

Caroline Roose

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při 
konečném hlasování

Lukas Mandl, László Trócsányi
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18 +
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ID Gianna Gancia

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Tomas Tobé, László 
Trócsányi

RENEW Catherine Chabaud, Charles Goerens

S&D Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella

VERTS/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Caroline Roose
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ECR Beata Kempa

ID Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
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DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Pan Pascal Canfin
Předseda
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
BRUSEL

Předmět: Stanovisko k návrhu usnesení, který předložil Younous Omarjee ve věci návrhu 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany 
Unie (COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – (2019/0070 (COD)), podle článku 143 
(COD))

Vážený pane Canfine,

v souvislosti s výše uvedeným návrhem byl Výbor pro regionální rozvoj požádán, aby předložil 
Vašemu výboru stanovisko. Výbor se rozhodl předložit v této věci stanovisko ve formě dopisu. 
Stanovisko bylo přijato na schůzi výboru dne 21. ledna 2020 s následujícím výsledkem 
hlasování: pro: 35, proti: 0, zdrželi se: 01.

Návrh Komise je technické povahy a je omezen na rozpočtová ustanovení článku 19 rozhodnutí 
č. 1313/2013/EU, která je třeba aktualizovat a nahradit novými údaji uvedenými ve víceletém 
finančním rámci na období 2021–2027.

Veškeré rozpočtové důsledky jsou v souladu s pozměňovacími návrhy výboru REGI 
uvedenými v jeho stanovisku ze dne 26. dubna 2018. Náš výbor podporuje zejména cíl posílit 
schopnost členských států a EU reagovat na katastrofy vytvořením vyhrazené rezervy kapacit 
pro odezvu (rescEU) ve formě sítě znalostí v oblasti civilní ochrany a těsnější spolupráce se 
sousedními zeměmi.

S ohledem na důležitost mechanismu civilní ochrany Unie pro zvládání rizik v případě katastrof 
a na nutnost posílit tento mechanismus na programové období 2021–2027 nemá Výbor pro 
regionální rozvoj žádné námitky vůči návrhu Komise, který zajišťuje nezbytné rozpočtové 
prostředky na podporu mechanismu.

S pozdravem,

Younous OMARJEE

1 Hlasování se zúčastnili tito členové: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş 
Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Daniel Buda, Andrea Cozzolino, Corina 
Crețu, Josianne Cutajar, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Cristian 
Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, John Howarth, Manolis Kefalogiannis, Constanze Krehl, 
Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey 
Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Bronis Ropė, André 
Rougé, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez.
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