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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vítá návrh cílené revize stávajících právních předpisů týkajících se mechanismu 
civilní ochrany Unie, jejímž cílem je zajistit, aby Unie a členské státy byly lépe připraveny na 
budoucí krize. Zpravodaj připomíná, že mechanismus civilní ochrany Unie je jedním 
z nejkonkrétnějších projevů základní hodnoty solidarity EU. Probíhající krize způsobená 
onemocněním COVID-19 však zřetelně odhalila omezení stávajícího uspořádání, protože 
mechanismus nebyl schopen plně reagovat na většinu žádostí o pomoc obdržených od 
členských států, zúčastněných států a třetích zemí. Zpravodaj je proto přesvědčen, že se musíme 
na úrovni Unie lépe připravit na rizika přeshraničního charakteru a rozsáhlé katastrofy, které 
by mohly postihnout několik členských států současně a mít velký dopad a značný rušivý 
potenciál.

Zpravodaj je pevně přesvědčen, že je zapotřebí ambiciózní finanční krytí, aby odpovídalo 
úrovni ambicí nedávno reformovaného mechanismu civilní ochrany Unie, a zejména zřízení 
„rescEU“, vyhrazené rezervy kapacit pro odezvu s velením a řízením na úrovni Unie. Vítá návrh 
Komise čerpat pro období 2021–2027 částku 1 268 282 000 EUR z okruhu 5 „Odolnost, 
bezpečnost a obrana“ a částku 2 187 620 000 EUR (v běžných cenách) z nového nástroje EU 
na podporu oživení, které budou uvolněny jako vnější účelově vázané příjmy prostřednictvím 
zmocnění uvedeného v novém rozhodnutí o vlastních zdrojích. Návrh rovněž předpokládá 
nábor dalších 134 zaměstnanců, z toho 30 podle tohoto rozhodnutí.

Navrhované krytí, které by téměř ztrojnásobilo původní návrh z května 2018, a počet 
zaměstnanců odpovídá podle zpravodaje účelu a rozsahu této cílené revize. Vzhledem k tomu, 
že současný mechanismus není schopen reagovat na potřeby členských států týkající se pomoci 
a během koronavirové krize musely být uvolněny dodatečné finanční prostředky na vytváření 
zdravotnických zásob a repatriační lety, zpravodaj předpokládá, že i Rada si už uvědomuje, že 
snížení financování mechanismu civilní ochrany Unie v příštím VFR není realistickým 
scénářem. Rovněž je třeba poznamenat, že společné využívání zdrojů a vytváření úspor 
z rozsahu prostřednictvím inteligentních investic na úrovni Unie povede k významným 
úsporám ve vnitrostátních rozpočtech členských států.

Zpravodaj vítá několik návrhů na zjednodušení rozpočtu a větší rozpočtovou flexibilitu, jako je 
doplnění režimu nepřímého řízení a automatický přenos nevyužitých prostředků na opatření 
v oblasti odezvy pro rok N+1. Nesouhlasí však s vypuštěním rozdělení výdajů podle pilířů 
v příloze I, neboť je důležité, aby mohli spolunormotvůrci sledovat poměrné rozdělení výdajů 
na prevenci, připravenost a reakci. Dostatečná flexibilita je zaručena možností změnit přílohu 
prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci.

Zpravodaj vítá, že ERCC a členské státy mohou využívat vesmírných infrastruktur Unie, jako 
je například Copernicus, Galileo, systém pro získávání poznatků o situaci ve vesmíru 
a GOVSATCOM, které poskytují důležité nástroje na úrovni Unie umožňující reagovat na 
vnitřní a vnější mimořádné události. Synergie mezi různými nástroji by se měla plně zužitkovat 
a členské státy by měly být aktivně vybízeny k tomu, aby tuto službu využívaly. 

Zpravodaj by rád zdůraznil, že je důležité zajistit náležité zeměpisné pokrytí předběžným 
rozmístěním kapacit rescEU v logistických centrech v rámci Unie tak, aby všechny členské 
státy mohly využívat těchto prostředků stejně efektivně a rychle.
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Zpravodaj podtrhuje význam kontroly kvality zdravotnických potřeb a vybavení pořizovaného 
v rámci mechanismu. Krize COVID-19 jasně ukázala, že je to zapotřebí, zejména v případě 
zadávání zakázek výrobcům mimo Unii. 

Zdůrazňuje rovněž  potřebu náležitě chránit finanční zájmy Unie, zejména s ohledem na 
plánované využití režimu nepřímého řízení.  Rád by poukázal na důležitou úlohu, kterou má 
v té to souvislosti hrát Úřad evropského veřejného žalobce.

Zpravodaj nakonec vítá posílená ustanovení o zviditelňování pomoci EU prostřednictvím 
mechanismu civilní ochrany Unie v článku 20a a chtěl by zdůraznit potřebu proaktivní 
komunikace členských států s veřejností v souvislosti s operacemi financovanými v rámci 
mechanismu Unie.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Ačkoli se uznává přímá 
odpovědnost členských států za 
předcházení přírodním a člověkem 
způsobeným katastrofám i za připravenost 
a odezvu na ně, mechanismus Unie 
podporuje solidaritu mezi členskými státy 
v souladu s čl. 3 odst. 3 Smlouvy o 
Evropské unii.

(2) Ačkoli se uznává přímá 
odpovědnost členských států za 
předcházení přírodním a člověkem 
způsobeným katastrofám i za připravenost 
a odezvu na ně, mechanismus Unie, včetně 
kapacit rescEU, podporuje solidaritu mezi 
členskými státy v souladu s čl. 3 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii tím, že posiluje 
stávající kapacity členských států a 
zajišťuje účinnou připravenost a odezvu 
tam, kde jsou tyto kapacity nedostatečné.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Bezprecedentní zkušenost s 
pandemií COVID-19 ukázala, že účinnost 

(3) Bezprecedentní zkušenost s 
pandemií COVID-19 ukázala, že účinnost 
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Unie při zvládání krizí je omezena jednak 
rozsahem jejího rámce řízení, jednak mírou 
připravenosti Unie v případě katastrof 
postihujících většinu členských států.

Unie při zvládání krizí je omezena jednak 
rozsahem jejího rámce řízení, jednak mírou 
připravenosti Unie v případě katastrof 
postihujících většinu členských států. 
Kromě toho je zřejmé, že Unie a členské 
státy nejsou dostatečně připraveny na 
extrémnější a složitější katastrofy s 
dalekosáhlými a dlouhodobějšími 
globálními důsledky, jako je rozsáhlá 
pandemie. Je proto nezbytné, aby byla 
opatření členských států v oblasti civilní 
ochrany lépe koordinována a aby byly 
kapacity rescEU posíleny.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vzhledem ke zkušenostem s 
pandemií COVID-19 a s ohledem na 
potřebu posílit schopnost Unie reagovat v 
oblasti zdraví a civilní ochrany by měly 
být kapacity rescEU výrazně posíleny, aby 
se zlepšila jejich výkonnost v každém ze tří 
pilířů mechanismu Unie: prevenci, 
připravenosti a reakci.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Abychom byli v budoucnu lépe 
připraveni čelit takovýmto událostem, je 
třeba naléhavého zásahu s cílem posílit 
mechanismus Unie.

(5) Abychom byli v budoucnu lépe 
připraveni čelit takovýmto událostem, je 
třeba naléhavého zásahu s cílem posílit 
mechanismus Unie. Posílení mechanismu 
Unie by mělo doplňovat politiky a fondy 
Unie, ale nemělo by nahrazovat začlenění 
zásady odolnosti vůči katastrofám do 
všech těchto politik a fondů.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Pro zlepšení plánování v oblasti 
prevence a připravenosti by Unie měla i 
nadále prosazovat investice do prevence 
katastrof napříč odvětvími a komplexní 
přístupy k řízení rizik, které podporují 
prevenci a připravenost, přičemž by měla 
zohlednit přístup zohledňující širokou 
škálu rizik, přístup založený na 
ekosystémech a pravděpodobné dopady 
změny klimatu, a to v úzké spolupráci s 
příslušnými vědeckými obcemi a s 
klíčovými hospodářskými subjekty. Proto 
by se pozornost měla soustředit na 
meziodvětvové přístupy zohledňující 
všechna rizika a založené na cílech 
odolnosti platných pro celou Unii, které by 
sloužily jako podklad pro základní definici 
kapacit a připravenosti. Při definování cílů 
odolnosti platných pro celou Unii musí 
Komise spolupracovat s členskými státy.

(6) Pro zlepšení plánování v oblasti 
prevence a připravenosti by Unie měla 
posílit investice do prevence katastrof 
napříč odvětvími a komplexní přístupy k 
řízení rizik, které podporují prevenci a 
připravenost, přičemž by měla zohlednit 
přístup zohledňující širokou škálu rizik, 
přístup založený na ekosystémech a 
pravděpodobné dopady změny klimatu, a 
to v úzké spolupráci s příslušnými 
vědeckými obcemi, klíčovými 
hospodářskými subjekty a  regionálními a 
místními orgány, které jsou klíčovými 
aktéry v cyklu zvládání katastrof, a také s 
organizacemi třetího sektoru a 
dobrovolnickými organizacemi působícími 
v této oblasti. Proto by se pozornost měla 
soustředit na meziodvětvové přístupy 
zohledňující všechna rizika a založené na 
cílech odolnosti platných pro celou Unii, 
které by sloužily jako podklad pro základní 
definici kapacit a připravenosti. Při 
definování cílů odolnosti platných pro 
celou Unii musí Komise spolupracovat s 
členskými státy a Evropským 
parlamentem a zohledňovat veškeré 
operativní plány reakce na mimořádné 
události, které již existují na vnitrostátní, 
regionální nebo místní úrovni.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) S cílem zajistit účinné předcházení 
katastrofám by měly být za klíčové 
považovány zátěžové testy a proces 
certifikace kapacit v oblasti 
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reakce. Pravidelná posouzení rizik na 
regionální a místní úrovni jsou nezbytná k 
tomu, aby mohly vnitrostátní orgány v 
případě potřeby přijmout opatření k 
posílení odolnosti, a to i s využitím 
stávajících finančních prostředků Unie. 
Tato posouzení rizik by se měla zaměřit na 
specifické rysy každého regionu, jako je 
seismická činnost, časté povodně nebo 
lesní požáry. Posouzení by měla rovněž 
zahrnovat úroveň přeshraniční 
spolupráce, aby měl mechanismus Unie 
podrobné informace o místních 
dostupných kapacitách, což umožní 
cílenější opatření.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Příprava cílů Unie v oblasti 
odolnosti vůči katastrofám na podporu 
opatření v oblasti prevence a připravenosti 
by měla zahrnovat přesné posouzení a 
zohledňovat dlouhodobé sociální dopady 
zaznamenané v první fázi po odeznění 
mimořádných událostí, které jsou řízeny 
agenturami civilní ochrany, přičemž 
zvláštní pozornost by měla být věnována 
nejzranitelnějším osobám.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Mechanismus Unie by měl využívat 
vesmírných infrastruktur Unie, jako je 
například Evropský program monitorování 
Země (Copernicus), Galileo, evropský 
systém pro získávání poznatků o situaci ve 
vesmíru a družicová komunikace v rámci 

(9) Mechanismus Unie by měl využívat 
vesmírných infrastruktur Unie, jako je 
například Evropský program monitorování 
Země (Copernicus), Galileo, evropský 
systém pro získávání poznatků o situaci ve 
vesmíru a družicová komunikace v rámci 
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státní správy (GOVSATCOM), které 
poskytují důležité nástroje na úrovni Unie 
umožňující reagovat na vnitřní a vnější 
mimořádné události. Systémy řízení 
mimořádných situací v rámci programu 
Copernicus poskytují středisku podporu v 
jednotlivých fázích mimořádných situací, 
od včasného varování a prevence katastrof 
až po obnovu. Úkolem družicové 
komunikace v rámci státní správy je 
poskytovat bezpečnou možnost satelitní 
komunikace konkrétně přizpůsobenou 
potřebám uživatelů z řad vládních institucí 
při řízení mimořádných situací. Program 
Galileo je první infrastruktura družicové 
navigace a určování polohy, která je 
navržena speciálně pro civilní účely v 
Evropě i ve světě a již lze využívat i v 
jiných oblastech, jako je například řízení 
mimořádných situací, včetně činností v 
oblasti včasného varování. Příslušné služby 
systému Galileo zahrnují zásahovou 
službu, která prostřednictvím signálů vysílá 
varování týkající se přírodních katastrof 
nebo jiných mimořádných událostí v 
určitých oblastech. Členské státy by měly 
mít možnost tuto službu využívat. Pokud se 
k tomu rozhodnou, měly by za účelem 
ověření platnosti systému určit vnitrostátní 
orgány oprávněné k využívání této 
zásahové služby a informovat o tom 
Komisi.

státní správy (GOVSATCOM), které 
poskytují důležité nástroje na úrovni Unie 
umožňující reagovat na vnitřní a vnější 
mimořádné události. Systémy řízení 
mimořádných situací v rámci programu 
Copernicus poskytují středisku podporu v 
jednotlivých fázích mimořádných situací, 
od včasného varování a prevence katastrof 
až po obnovu. Úkolem družicové 
komunikace v rámci státní správy je 
poskytovat bezpečnou možnost satelitní 
komunikace konkrétně přizpůsobenou 
potřebám uživatelů z řad vládních institucí 
při řízení mimořádných situací. Program 
Galileo je první infrastruktura družicové 
navigace a určování polohy, která je 
navržena speciálně pro civilní účely v 
Evropě i ve světě a již lze využívat i v 
jiných oblastech, jako je například řízení 
mimořádných situací, včetně činností v 
oblasti včasného varování. Příslušné služby 
systému Galileo zahrnují zásahovou 
službu, která prostřednictvím signálů vysílá 
varování týkající se přírodních katastrof 
nebo jiných mimořádných událostí v 
určitých oblastech. Vzhledem k jejímu 
potenciálu zachraňovat životy a 
usnadňovat koordinaci mimořádných 
opatření by členské státy měly být 
rozhodně nabádány k tomu, aby tuto 
službu využívaly. Pokud se k tomu 
rozhodnou, měly by za účelem ověření 
platnosti systému určit vnitrostátní orgány 
oprávněné k využívání této zásahové 
služby a informovat o tom Komisi.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Mechanismus Unie a kapacity 
rescEU musí být koncipovány tak, aby 
účinně reagovaly na širokou škálu 
mimořádných událostí, z nichž jsou 
mnohé způsobeny změnou klimatu. 
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Četnost a intenzita přírodních katastrof 
uvnitř Unie i mimo ni se v posledních 
letech zvýšila, a to i v oblastech, kde se v 
minulosti nevyskytovaly. Je proto 
nezbytné, aby mechanismus Unie 
zahrnoval dostatečné kapacity pro řešení 
rostoucího výskytu přírodních katastrof, 
jako jsou lesní požáry a záplavy.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby měla Unie operativní 
schopnost rychle reagovat na mimořádnou 
událost velkého rozsahu nebo na událost s 
nízkou pravděpodobností výskytu, ale 
s velkým dopadem, jako je pandemie 
COVID-19, měla by mít možnost 
pořizovat, pronajímat, pronajímat formou 
leasingu nebo smluvně zajišťovat kapacity 
rescEU, aby tak byla schopna pomáhat 
členským státům přetíženým mimořádnými 
událostmi velkého rozsahu v souladu s 
podpůrnými pravomocemi v oblasti civilní 
ochrany a se zvláštním důrazem na 
zranitelné osoby. Tyto kapacity musí být 
předem umístěny v logistických střediscích 
uvnitř Unie nebo ze strategických důvodů 
rozmístěny prostřednictvím 
důvěryhodných sítí středisek, jako jsou 
humanitární pohotovostní sklady 
Spojených národů.

(10) Aby měla Unie operativní 
schopnost rychle reagovat na mimořádnou 
událost velkého rozsahu nebo na událost s 
nízkou pravděpodobností výskytu, ale 
s velkým dopadem, jako je pandemie 
COVID-19, měla by mít možnost 
pořizovat, pronajímat, pronajímat formou 
leasingu nebo smluvně zajišťovat kapacity 
rescEU, aby tak byla schopna pomáhat 
členským státům přetíženým mimořádnými 
událostmi velkého rozsahu v souladu s 
podpůrnými pravomocemi v oblasti civilní 
ochrany a se zvláštním důrazem na 
zranitelné osoby. Tyto kapacity musí být 
předem umístěny v logistických střediscích 
uvnitř Unie nebo ze strategických a 
náležitě opodstatněných důvodů 
rozmístěny prostřednictvím 
důvěryhodných sítí středisek, jako jsou 
humanitární pohotovostní sklady 
Spojených národů. Kapacity rescEU by 
měly zvýšit součinnost mezi vnitrostátními  
logistickými centry s cílem usnadnit 
účinnější operativní reakci, posílit 
regionální kapacitu a přispět k 
dlouhodobému cíli, jímž je zaručení 
maximální flexibility a schopnosti 
reagovat na mnoho druhů katastrof, a to 
nad rámec současné pandemie. S využitím 
úzké spolupráce s orgány členských států 
by měl být mechanismus Unie využíván ke 
shromažďování informací o 
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vnitrostátních kapacitách dostupných v 
členských státech, v nichž jsou logistická 
střediska provozována, a k posuzování 
připravenosti vnitrostátních krizových 
systémů a orgánů civilní ochrany, aby 
bylo možné na základě shromážděných 
údajů vydat konkrétní doporučení pro 
jednotlivé země týkající se zlepšení.

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Vzhledem ke společně dohodnuté 
hodnotě solidarity má Unie ústřední 
úlohu při urychlování pokroku 
směřujícího k dosažení spravedlivého a 
všeobecného poskytování kvalitních 
služeb v oblasti zdravotní péče, což 
představuje základ politiky Unie v oblasti 
civilní ochrany.

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Vzhledem k tomu, že rozmístění 
kapacit rescEU za účelem operací odezvy v 
rámci mechanismu Unie poskytuje 
významnou přidanou hodnotu Unie 
zajištěním účinné a rychlé pomoci osobám 
v mimořádných situacích, měly by být 
stanoveny další povinnosti v oblasti 
zviditelnění, aby se tak zvýraznila úloha 
Unie.

(16) Vzhledem k tomu, že rozmístění 
kapacit rescEU za účelem operací odezvy v 
rámci mechanismu Unie poskytuje 
významnou přidanou hodnotu Unie 
zajištěním účinné a rychlé pomoci osobám 
v mimořádných situacích, měly by být 
stanoveny další povinnosti v oblasti 
zviditelnění, aby byli občané Unie a 
sdělovací prostředky informováni a aby se 
tak zvýraznila úloha Unie. Vnitrostátní 
orgány by měly obdržet pokyny Komise 
pro každý konkrétní zásah, aby byla 
zajištěna přiměřená informovanost o 
úloze Unie.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pro zvýšení flexibility a dosažení 
optimálního plnění rozpočtu by mělo být 
do metod plnění rozpočtu zahrnuto i 
nepřímé řízení.

(17) Pro zvýšení flexibility a dosažení 
optimálního plnění rozpočtu by se v tomto 
rozhodnutí mělo stanovit nepřímé řízení 
jako metoda plnění rozpočtu, která se má 
použít pouze tehdy, je-li to odůvodněno 
povahou a obsahem dotčeného opatření.

Odůvodnění

Je-li to možné, mělo by být upřednostněno přímé řízení Komisí, i v případě delegací Unie. 
Nepřímé řízení by se mělo použít pouze tehdy, pokud lze jasně prokázat, že se jedná o 
účinnější a účelnější způsob provádění pro daný druh opatření.

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) V souladu s článkem 155 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) 2018/10461a (dále jen „finanční 
nařízení“) by subjekty uvedené v čl. 62 
odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení a v 
čl. 25 odst. 2 tohoto rozhodnutí měly plnit 
své oznamovací povinnosti každoročně. 
Požadavky na podávání zpráv pro tyto 
subjekty jsou stanoveny v dohodě o 
ověření uvedené v čl. 130 odst. 3 
finančního nařízení.
____________________
1a  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, 
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(EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, 
(EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, 
(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).

Odůvodnění

Jelikož je nepřímé řízení novým způsobem provádění v rámci mechanismu civilní ochrany 
Unie, je důležité připomenout oznamovací povinnosti subjektů, které působí v rámci 
nepřímého řízení, jak je stanoveno v článku 155 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby Komise podpořila 
předvídatelnost a dlouhodobou účinnost při 
provádění rozhodnutí č. 1313/2013/EU, 
měla by přijímat roční nebo víceleté 
pracovní programy s uvedením 
plánovaných přídělů finančních prostředků. 
To by mělo Unii pomoci získat při plnění 
rozpočtu větší flexibilitu a tím posílit 
opatření na podporu prevence a 
připravenosti.

(18) Aby Komise podpořila 
předvídatelnost a dlouhodobou účinnost při 
provádění rozhodnutí č. 1313/2013/EU, 
měla by po konzultaci s příslušnými 
zúčastněnými stranami a orgány přijímat 
roční a víceleté pracovní programy s 
uvedením plánovaných přídělů finančních 
prostředků. To by mělo Unii pomoci získat 
při plnění rozpočtu větší flexibilitu a tím 
posílit opatření na podporu prevence a 
připravenosti.

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Vytvoření a řízení doplňkových 
strategických unijních rezerv a zásob 
produktů s významem pro krizi v rámci 
programu EU v oblasti zdraví 
(EU4Health) by se mělo vzájemně 
doplňovat s rezervami pro účely odezvy v 
rámci kapacit rescEU.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Mechanismus Unie by měl rovněž 
umožnit dodatečné dobrovolné příspěvky 
členských států.

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Opatření v oblasti prevence a 
připravenosti jsou sice zásadní pro zvýšení 
odolnosti Unie při zvládání přírodních a 
člověkem způsobených katastrof, avšak 
výskyt katastrof, jejich četnost a rozsah 
jsou ze své povahy nepředvídatelné. Jak se 
ve stávající krizi v souvislosti s COVID-19 
ukázalo, výše finančních zdrojů 
požadovaných k zajištění odpovídající 
odezvy se může rok od roku významně lišit 
a tyto zdroje by měly být k dispozici 
okamžitě. Sladění zásady předvídatelnosti 
s nutností rychle reagovat na nové potřeby 
tedy znamená přizpůsobit finanční 
provádění programů. Je proto vhodné vedle 
ustanovení čl. 12 odst. 4 finančního 
nařízení povolit přenos nevyužitých 
prostředků, přičemž tyto prostředky bude 
možné využít pouze v následujícím roce a 
budou určeny výhradně na opatření v 
oblasti odezvy.

(23) Opatření v oblasti prevence a 
připravenosti jsou sice zásadní pro zvýšení 
odolnosti Unie při zvládání přírodních a 
člověkem způsobených katastrof, avšak 
výskyt katastrof, jejich četnost a rozsah 
jsou ze své povahy nepředvídatelné. Jak se 
ve stávající krizi v souvislosti s COVID-19 
ukázalo, výše finančních zdrojů 
požadovaných k zajištění odpovídající 
odezvy se může rok od roku významně lišit 
a tyto zdroje by měly být k dispozici 
okamžitě. Sladění zásady předvídatelnosti 
s nutností rychle reagovat na nové potřeby 
tedy znamená přizpůsobit finanční 
provádění programů. Je proto vhodné vedle 
ustanovení čl. 12 odst. 4 finančního 
nařízení povolit přenos nevyužitých 
prostředků, přičemž tyto prostředky bude 
možné využít pouze v následujícím roce a 
budou určeny na opatření v oblasti 
prevence, připravenosti a odezvy.

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 25
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Příloha I rozhodnutí č. 
1313/2013/EU není dostatečně pružná, 
aby Unii umožnila řádně upravit investice 
do prevence, připravenosti a reakce, a 
proto se vypouští. Úrovně investic, které 
mají být přiděleny na jednotlivé fáze cyklu 
zvládání rizik souvisejících s katastrofami, 
je třeba stanovit předem. Tato nepružnost 
brání Unii v tom, aby byla schopna 
reagovat na nepředvídatelnou povahu 
katastrof.

vypouští se

Odůvodnění

Spolunormotvůrci by měli sledovat poměrné rozdělování finančních prostředků podle pilířů 
(prevence, připravenost a reakce). Dostatečná flexibilita je zaručena možností změnit přílohu 
prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V článku 4 se vkládá nové 
písmeno, které zní:
4a. „Cíle Unie v oblasti odolnosti vůči 
katastrofám“ cíle, které stanoví opatření v 
oblasti prevence a připravenosti, aby byla 
zajištěna kapacita Unie a jejích členských 
států reagovat na katastrofy a zároveň 
bylo zajištěno řádné fungování vnitřního 
trhu v situaci, kdy může mít katastrofa 
nebo krize negativní účinky přesahující 
hranice států.

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
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Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.  Komise stanoví cíle Unie v oblasti 
odolnosti vůči katastrofám s cílem 
podporovat opatření v oblasti prevence a 
připravenosti. Cíle v oblasti odolnosti vůči 
katastrofám zajistí společný základ, který 
umožní zachování zásadních 
společenských funkcí při kaskádovém 
efektu katastrofy s velkým dopadem a 
zajištění fungování vnitřního trhu. Tyto 
cíle jsou založeny na výhledových 
scénářích, které zahrnují dopady změny 
klimatu na riziko katastrof, údaje o 
minulých událostech a meziodvětvové 
posouzení dopadu se zvláštním důrazem na 
zranitelné osoby.

5. Komise stanoví cíle Unie v oblasti 
odolnosti vůči katastrofám s cílem 
podporovat opatření v oblasti prevence a 
připravenosti. Cíle v oblasti odolnosti vůči 
katastrofám zajistí společný základ, který 
umožní zachování zásadních 
společenských funkcí při kaskádovém 
efektu katastrofy s velkým dopadem a 
zajištění fungování vnitřního trhu. Tyto 
cíle jsou založeny na výhledových 
scénářích, které zahrnují dopady změny 
klimatu a ztráty biologické rozmanitosti na 
riziko katastrof, údaje o minulých 
událostech a meziodvětvové posouzení 
dopadu a posouzení dlouhodobého 
sociálního dopadu na postižené regiony, 
se zvláštním důrazem na zranitelné osoby. 
Při vypracovávání cílů v oblasti odolnosti 
proti katastrofám se Komise zaměří 
zejména na opakující se katastrofy, které 
postihly regiony členských států, a 
navrhne, aby vnitrostátní orgány přijaly 
konkrétní opatření, včetně opatření, která 
mají být prováděna s využitím finančních 
prostředků EU, s cílem posílit odolnost 
vůči krizím.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Středisko zejména koordinuje, sleduje a 
podporuje odezvu na mimořádné události 
na úrovni Unie v reálném čase. Středisko 
úzce spolupracuje s vnitrostátními 
krizovými systémy, orgány civilní ochrany 
a příslušnými subjekty Unie.

Středisko zejména koordinuje, sleduje a 
podporuje odezvu na mimořádné události 
na úrovni Unie v reálném čase. Středisko 
úzce spolupracuje s vnitrostátními 
krizovými systémy, orgány civilní ochrany, 
dobrovolnickými skupinami na úrovni 
komunity a příslušnými subjekty Unie.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 8 – písm. c) – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–  poskytovat pomoc v podobě 
odborného výcviku místním komunitám 
za účelem posílit jejich kapacity pro 
případ, kdy budou muset poprvé reagovat 
na krizi samostatně;

Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise vymezí prostřednictvím 
prováděcích aktů přijatých v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v 
čl. 33 odst. 2 kapacity, z nichž se mají 
kapacity rescEU skládat, v souladu s cíli v 
oblasti odolnosti uvedenými v čl. 6 odst. 5 
a s vytvářením scénářů uvedených v čl. 10 
odst. 1, přičemž zohlední zjištěná i nově 
vznikající rizika a celkové kapacity 
a nedostatky na úrovni Unie, zejména 
pokud jde o letecké hašení lesních požárů, 
chemické, biologické, radioaktivní 
a jaderné incidenty a rychlou 
zdravotnickou pomoc při mimořádných 
událostech.

2. Komise vymezí prostřednictvím 
prováděcích aktů přijatých v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v 
čl. 33 odst. 2 kapacity, z nichž se mají 
kapacity rescEU skládat, v souladu s cíli v 
oblasti odolnosti uvedenými v čl. 6 odst. 5 
a s vytvářením scénářů uvedených v čl. 10 
odst. 1, přičemž zohlední zjištěná i nově 
vznikající rizika a celkové kapacity 
a nedostatky na úrovni Unie, zejména 
pokud jde o letecké hašení lesních požárů, 
seismické, chemické, biologické, 
radioaktivní a jaderné incidenty a rychlou 
zdravotnickou pomoc při mimořádných 
událostech. Komise pravidelně aktualizuje 
informace o počtu a klasifikaci kapacit 
rescEU a přímo je zpřístupní ostatním 
orgánům a institucím EU.

Pozměňovací návrh 25
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Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o kapacity zaměřené na řešení 
mimořádných událostí v oblasti zdraví, 
jako jsou strategické zásoby a 
zdravotnické záchranné týmy, zajistí 
Komise, aby byly koordinované a dosáhly 
součinnosti s dalšími příslušnými 
programy Unie, zejména s programem EU 
pro zdraví (EU4Health), s cílem zajistit 
jednotnou reakci a zabránit zdvojování 
činností, a tím potenciálně vést k 
finančním úsporám.

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapacity rescEU pořizuje, pronajímá, 
pronajímá formou leasingu nebo jinak 
smluvně zajišťuje Komise nebo členské 
státy. Komise může pořizovat, pronajímat, 
pronajímat formou leasingu nebo jinak 
smluvně zajišťovat kapacity rescEU pro 
účely skladování a distribuce dodávek nebo 
poskytování služeb členským státům 
prostřednictvím zadávacích řízení v 
souladu s finančními pravidly Unie. Pokud 
kapacity rescEU pořizují, pronajímají, 
pronajímají formou leasingu nebo jinak 
smluvně zajišťují členské státy, může 
Komise členským státům udělovat přímé 
granty bez výzvy k podávání návrhů.

Kapacity rescEU pořizuje, pronajímá, 
pronajímá formou leasingu nebo jinak 
smluvně zajišťuje Komise nebo členské 
státy. Komise může pořizovat, pronajímat, 
pronajímat formou leasingu nebo jinak 
smluvně zajišťovat kapacity rescEU pro 
účely skladování a distribuce kvalitních 
dodávek nebo poskytování služeb 
členským státům prostřednictvím 
zadávacích řízení v souladu s finančními 
pravidly Unie. Pokud kapacity rescEU 
pořizují, pronajímají, pronajímají formou 
leasingu nebo jinak smluvně zajišťují 
členské státy, může Komise členským 
státům udělovat přímé granty bez výzvy k 
podávání návrhů.

Odůvodnění

Krize COVID-19 jasně ukázala, že je důležité kontrolovat kvalitu veškerých zdravotnických 
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potřeb a vybavení, zejména pokud byly pořízeny mimo Unii.

Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapacity rescEU by měly být umístěny 
v členských státech, které je pořizují, 
pronajímají, pronajímají formou leasingu 
nebo jiným způsobem smluvně zajišťují. 
Kapacity rescEU pořízené, pronajaté, 
pronajaté formou leasingu nebo jinak 
smluvně zajištěné Komisí musí být 
strategicky předem rozmístěny v rámci 
Unie za účelem zvýšení odolnosti Unie. Po 
konzultaci s členskými státy by mohly být 
kapacity rescEU pořízené, pronajaté, 
pronajaté formou leasingu nebo jinak 
smluvně zajištěné Komisí umístěny rovněž 
ve třetích zemích prostřednictvím 
důvěryhodných sítí spravovaných 
příslušnými mezinárodními organizacemi.;

Kapacity rescEU by měly být umístěny 
v členských státech, které je pořizují, 
pronajímají, pronajímají formou leasingu 
nebo jiným způsobem smluvně zajišťují. 
Kapacity rescEU pořízené, pronajaté, 
pronajaté formou leasingu nebo jinak 
smluvně zajištěné Komisí musí být 
strategicky předem rozmístěny v rámci 
Unie za účelem zvýšení odolnosti Unie. Po 
konzultaci s členskými státy a Evropským 
parlamentem by mohly být kapacity 
rescEU pořízené, pronajaté, pronajaté 
formou leasingu nebo jinak smluvně 
zajištěné Komisí umístěny rovněž ve 
třetích zemích prostřednictvím 
důvěryhodných sítí spravovaných 
příslušnými mezinárodními organizacemi.

Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 12 – odst. 10 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapacity rescEU lze nasadit mimo Unii v 
souladu s odstavci 6 až 9 tohoto článku.;

Kapacity rescEU lze nasadit mimo Unii v 
souladu s odstavci 6 až 9 tohoto článku. 
Komise zavede zvláštní ustanovení, která 
zaručí odpovědnost a správné využívání 
kapacit rescEU ve třetích zemích, včetně 
poskytnutí přístupu řídícím pracovníkům 
Unie. Viditelnost mechanismu Unie ve 
třetích zemích je zajištěna v souladu s 
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čl. 20a odst. 1 a 2 tohoto rozhodnutí.;

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. d
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 19 – odst. 5 a 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) odstavce 5 a 6 se zrušují d) odstavce 5 a 6 se nahrazují tímto:
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 
příloze I o více než 10 procentních bodů. 
Komise by dále měla provést posouzení 
dopadu pro jakýkoli návrh, kterým se 
mění příloha I, a uskutečnit v tomto 
ohledu konzultace se zúčastněnými 
stranami.
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 příloze I o více 
než 10 procentních bodů, a to v rámci 
dostupných rozpočtových prostředků v 
souladu s postupem uvedeným v článku 
31.

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. d a (nové)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
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Čl. 19 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) V článku 19 se vkládá nový 
odstavec 6a, který zní:
(6a) Evropský parlament a Rada 
schvalují dostupné roční prostředky, aniž 
by byla dotčena ustanovení nařízení Rady 
(EU, Euratom) č. ..../..., kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období 2021–
2027, a interinstitucionální dohoda ze dne 
... 2020 mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o spolupráci 
v rozpočtových záležitostech a řádném 
finančním řízení.

Pozměňovací návrh 31

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 19 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v článku 2 nařízení [o 
evropském nástroji na podporu oživení] se 
provádějí podle tohoto rozhodnutí 
prostřednictvím částek uvedených v čl. 3 
odst. 2 písm. a) bodě iv) uvedeného 
nařízení, s výhradou jeho čl. 4 odst. 4 a 8.

Opatření uvedená v článku 2 nařízení [o 
evropském nástroji na podporu oživení] se 
provádějí podle tohoto rozhodnutí částkou 
2 187 620 000 EUR v běžných cenách, jak 
je uvedeno v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě iv) 
uvedeného nařízení, s výhradou jeho čl. 4 
odst. 4 a 8.

Odůvodnění

Z důvodů srozumitelnosti a transparentnosti se doporučuje uvést v právním základu 
mechanismu civilní ochrany Unie přesnou částku, která má být poskytnuta prostřednictvím 
nástroje na podporu oživení na opatření v rámci mechanismu civilní ochrany Unie.

Pozměňovací návrh 32

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 20 a – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškerá pomoc nebo financování 
poskytované podle tohoto rozhodnutí musí 
být náležitě zviditelněny. Členské státy 
zajistí zejména to, aby veřejná komunikace 
v oblasti operací financovaných v rámci 
mechanismu Unie:

Veškerá pomoc nebo financování 
poskytované podle tohoto rozhodnutí musí 
být náležitě zviditelněny v souladu se 
zvláštními pokyny Komise pro konkrétní 
zásah. Členské státy zajistí zejména to, aby 
veřejná komunikace v oblasti operací 
financovaných v rámci mechanismu Unie:

Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise provádí finanční podporu 
Unie v souladu s finančním nařízením v 
přímém nebo nepřímém řízení se subjekty 
uvedenými v čl. 62 odst. 1 písm. c) 
finančního nařízení.

2. Komise provádí finanční podporu 
Unie v přímém řízení v souladu s 
nařízením (EU, Euratom) 2018/1046 nebo 
v nepřímém řízení se subjekty uvedenými v 
čl. 62 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení. 
Při výběru způsobu provádění finanční 
podpory se upřednostní přímé řízení. Je-li 
to odůvodněno povahou a obsahem 
dotčené činnosti, může Komise použít 
nepřímé řízení. Komise je zmocněna k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 30, aby doplnila toto 
rozhodnutí, pokud jde o činnosti 
prováděné v rámci mechanismu Unie, 
které mohou být prováděny nepřímým 
řízením.

Odůvodnění

Je-li to možné, mělo by být upřednostněno přímé řízení Komisí, i v případě delegací Unie. 
Nepřímé řízení by se mělo použít pouze tehdy, pokud lze jasně prokázat, že se jedná o 
účinnější a účelnější způsob provádění pro daný druh opatření.

Pozměňovací návrh 34

Návrh rozhodnutí



PE653.873v02-00 22/25 AD\1212085CS.docx

CS

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vedle ustanovení čl. 12 odst. 4 
finančního nařízení platí, že se prostředky 
na závazky a platby, které nebyly využity 
do konce rozpočtového roku, na nějž byly 
zapsány do ročního rozpočtu, přenášejí 
automaticky a mohou být přiděleny na 
závazky a vyplaceny do 31. prosince 
následujícího roku. Přenesené prostředky 
se využijí výhradně na opatření v oblasti 
odezvy. Přenesené prostředky se poprvé 
využijí v následujícím rozpočtovém roce.

5. Vedle ustanovení čl. 12 odst. 4 
finančního nařízení platí, že se prostředky 
na závazky a platby, které nebyly využity 
do konce rozpočtového roku, na nějž byly 
zapsány do ročního rozpočtu, přenášejí 
automaticky a mohou být přiděleny na 
závazky a vyplaceny do 31. prosince 
následujícího roku. Přenesené prostředky 
se využijí na prevenci, připravenost a 
opatření v oblasti odezvy. Přenesené 
prostředky se poprvé využijí v 
následujícím rozpočtovém roce.

Pozměňovací návrh 35

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 – písm. a)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 5 a v čl. 21 
odst. 3 druhém pododstavci je svěřena 
Komisi do 31. prosince 2027.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 5, čl. 19 
odst. 5 a 6, čl. 21 odst. 3 druhém 
pododstavci a čl. 25 odst. 2 je svěřena 
Komisi do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh 36

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Příloha I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23) Příloha I se zrušuje. vypouští se
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Odůvodnění

Spolunormotvůrci by měli sledovat poměrné rozdělování finančních prostředků podle pilířů 
(prevence, připravenost a reakce). Dostatečná flexibilita je zaručena možností změnit přílohu 
prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci.
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