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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 
č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie
(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0220),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 196 odst. 2 a 322 odst. 1 písm. a) Smlouvy 
o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C9-0160/2020),

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

– s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne …,

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. listopadu 2019 o stavu klimatické 
a environmentální nouze1,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A9-0000/2020),

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.

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 

(2) Ačkoli přímou odpovědnost za 
předcházení přírodním a člověkem 
způsobeným katastrofám i za připravenost 

1 Přijaté texty, P9_TA(2019)0078.
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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.

a odezvu na ně mají nadále členské státy, 
mechanismus Unie, a zejména pak 
kapacity rescEU podporují solidaritu mezi 
členskými státy v souladu s čl. 3 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii tím, že doplňují 
stávající kapacity členských států 
a zajišťují účinnější připravenost 
a odezvu tam, kde jsou kapacity na 
vnitrostátní úrovni nedostatečné.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zkušenosti s koronavirovou krizí 
ukázaly, že Unie a členské státy nejsou 
dostatečně připraveny na pandemii 
takového rozsahu. S cílem zvýšit 
kompetence a činnost Unie v oblasti 
ochrany zdraví a civilní ochrany je 
nezbytné, aby kapacity rescEU byly 
posíleny a aby členské státy poskytovaly 
dostatečné informace o tom, jak 
mimořádným událostem předcházejí 
a připravují se na ně.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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 

(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 
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vesmíru a družicová komunikace v rámci 
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.

vesmíru a družicová komunikace v rámci 
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. S ohledem na její 
potenciál zachraňovat životy 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Mechanismus Unie a kapacity 
rescEU by měly být koncipovány tak, aby 
Unii umožňovaly účinně reagovat na 
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širokou škálu mimořádných událostí. 
Změna klimatu vede ke zvýšení četnosti, 
intenzity a komplexnosti přírodních 
katastrof v Unii i jinde ve světě. Mnohé 
evropské země sužují každý rok lesní 
požáry, které zničí tisíce hektarů půdy 
a vyžádají si mnoho lidských životů. Je 
proto nutné, aby mechanismus Unie 
zahrnoval rovněž dostatečné kapacity 
k tomu, aby mohl být uplatněn v případě 
lesních požárů či jiných přírodních 
katastrof.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Během pandemie COVID-19 
vycházela Komise ze stávajících 
ustanovení rozhodnutí č. 1313/2013/EU, 
která jí umožnila zahrnout do kapacit 
rescEU zdravotnické zásoby sestávající 
z lékařských protiopatření, např. 
zdravotnického vybavení pro intenzivní 
péči, osobních ochranných prostředků, 
laboratorního vybavení, vakcín 
a terapeutik, aby byla připravena a mohla 
reagovat na závažné přeshraniční 
zdravotní hrozby. Z tohoto zdravotnického 
vybavení byly členským státům 
a kandidátským zemím poskytnuty osobní 
ochranné prostředky.  Nicméně protože 
kapacity rescEU mohou pořizovat, 
pronajímat nebo pronajímat formou 
leasingu pouze členské státy, uplynul od 
přijetí prováděcího aktu pro vytvoření výše 
uvedených zásob do prvního nasazení 
příslušného zdravotnického vybavení 
a dodávek více než měsíc.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

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 a účinně reagovat na 
mimořádné události velkého rozsahu nebo 
na události 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. Tyto kapacity 
musí být předem umístěny v logistických 
střediscích uvnitř Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Při provádění činností 
mechanismu Unie je třeba věnovat 
zvláštní pozornost ochraně zranitelných 
osob.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Kapacity rescEU pořízené, 
pronajaté, pronajaté formou leasingu nebo 
jinak smluvně zajištěné členskými státy lze 
využívat pro vnitrostátní účely, avšak jen 
tehdy, pokud nejsou využívány nebo 
nejsou zapotřebí pro účely operací odezvy 
v rámci mechanismu Unie.

(11) Kapacity rescEU pořízené, 
pronajaté, pronajaté formou leasingu nebo 
jinak smluvně zajištěné členskými státy 
nebo Komisí mohou členské státy, v nichž 
se tyto kapacity nachází, využívat pro 
vnitrostátní účely, avšak jen tehdy, pokud 
nejsou využívány nebo nejsou zapotřebí 
pro účely operací odezvy v rámci 
mechanismu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je třeba dále posílit Evropský 
soubor civilní ochrany spolufinancováním 
provozních nákladů vyčleněných kapacit 
při nasazení mimo Unii s cílem podpořit 
členské státy při poskytování pomoci.

(13) S cílem podpořit členské státy při 
poskytování pomoci rovněž mimo Unii je 
třeba dále posílit Evropský soubor civilní 
ochrany spolufinancováním provozních 
nákladů vyčleněných kapacit na stejné 
úrovni bez ohledu na to, zda jsou 
nasazeny uvnitř Unie, nebo mimo ni.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pro zvýšení flexibility a dosažení 
optimálního plnění rozpočtu by mělo být 

(17) V zájmu zvýšení flexibility 
a dosažení optimálního plnění rozpočtu by 
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do metod plnění rozpočtu zahrnuto 
i nepřímé řízení.

toto rozhodnutí mělo stanovit nepřímé 
řízení jako metodu plnění rozpočtu, která 
se má použít, je-li to odůvodněno povahou 
a obsahem dotčeného opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 25

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
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Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) S cílem zajistit funkční kapacity 
rescEU a zaručit, aby mechanismus Unie 
mohl účinně reagovat na potřeby jejích 
občanů, byly během pandemie COVID-19 
zpřístupněny dodatečné finanční 
prostředky na financování opatření 
v rámci mechanismu 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 
rozhodnutí. Při plnění těchto cílů je 
důležité dosáhnout nezbytné rovnováhy. 
Za účelem aktualizace procentních podílů 
uvedených v příloze I v souladu 
s prioritami reformovaného mechanismu 
Unie by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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. „cíli Unie v oblasti odolnosti vůči 
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katastrofám“ cíle na podporu opatření 
v oblasti prevence a připravenosti za 
účelem zlepšování kapacit Unie a jejích 
členských států, pokud jde o zvládání 
dopadů katastrofy, která přesahuje nebo 
je schopna přesahovat hranice států, 
poskytování společného výchozího 
scénáře týkajícího se zachování – bez 
ohledu na dopady dotyčné katastrofy – 
kritických funkcí společnosti a zajištění 
toho, aby vnitřní trh v tomto kontextu 
řádně fungoval; 

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Platné znění Pozměňovací návrh

1b) V čl. 5 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje 
tímto: 

c) stanoví a pravidelně aktualizuje 
meziodvětvový přehled a mapu týkající se 
rizik přírodních a člověkem způsobených 
katastrof, kterým může být Unie vystavena, 
s použitím soudržného přístupu napříč 
různými politickými oblastmi, které mohou 
souviset s předcházením katastrofám nebo 
jej ovlivňovat, a při řádném zohlednění 
pravděpodobných dopadů změny klimatu;

„c) stanoví a pravidelně aktualizuje 
meziodvětvový přehled a mapu týkající se 
rizik přírodních a člověkem způsobených 
katastrof, včetně katastrof přesahujících 
nebo schopných přesahovat hranice, 
kterým může být Unie vystavena, 
s použitím soudržného přístupu napříč 
různými politickými oblastmi, které mohou 
souviset s předcházením katastrofám nebo 
jej ovlivňovat, a při řádném zohlednění 
pravděpodobných dopadů změny klimatu;“

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. -a (nové)
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Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Platné znění Pozměňovací návrh

-a) V odstavci 1 se písmeno c) 
nahrazuje tímto:

c) dále rozvíjejí a zdokonalují plánování 
zvládání rizik katastrof na celostátní nebo 
odpovídající nižší úrovni;

„c) dále rozvíjejí a zdokonalují plánování 
zvládání rizik katastrof na celostátní nebo 
odpovídající nižší úrovni při zohlednění 
cílů Unie v oblasti odolnosti vůči 
katastrofám uvedených v čl. 6 odst. 5 
a rizik souvisejících s katastrofami, které 
přesahují nebo jsou schopny přesahovat 
hranice;“

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. -a a (nové)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Platné znění Pozměňovací návrh

-aa) V odstavci 1 se písmeno d) 
nahrazuje tímto:

d) zpřístupní Komisi souhrn 
relevantních prvků posouzení podle 
písm. a) a b), přičemž se zaměří na klíčová 
rizika. V případě klíčových rizik 
s přeshraničním dopadem a případně i rizik 
s nízkou pravděpodobností výskytu, ale 
s velkým dopadem členské státy uvedou 
prioritní opatření v oblasti prevence 
a připravenosti. Tento souhrn Komisi 
poskytnou do 31. prosince 2020 a poté 
každé tři roky, jakož i v případě jakýchkoli 
významných změn;

„d) zpřístupní Komisi souhrn 
relevantních prvků posouzení podle 
písm. a) a b), přičemž se zaměří na klíčová 
rizika. V případě klíčových rizik 
s přeshraničním dopadem a rizik 
souvisejících s katastrofami přesahujícími 
nebo schopnými přesahovat hranice 
a případně i rizik s nízkou 
pravděpodobností výskytu, ale s velkým 
dopadem členské státy uvedou prioritní 
opatření v oblasti prevence a připravenosti. 
Tento souhrn Komisi poskytnou do 
31. prosince 2020 a poté každé tři roky, 
jakož i v případě jakýchkoli významných 
změn;“

Or. en
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Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
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. Do ... [18 měsíců od vstupu tohoto 
pozměňujícího rozhodnutí v platnost] 
přijme Komise akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 30 za 
účelem doplnění toto rozhodnutí 
stanovením cílů Unie v oblasti odolnosti 
vůči katastrofám s cílem podporovat 
opatření v oblasti prevence 
a připravenosti. 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.

Je-li to nezbytné, je Komise zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 30, aby vymezila cíle 
Unie v oblasti odolnosti vůči katastrofám.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise na základě zjištěných rizik, 
cílů v oblasti odolnosti uvedených v čl. 6 
odst. 5, vytváření scénářů uvedených v 
čl. 10 odst. 1 a celkových kapacit 
a nedostatků stanoví prostřednictvím 

2. Komise na základě zjištěných rizik, 
celkových kapacit, mezer a veškerých 
stávajících cílů Unie v oblasti odolnosti 
vůči katastrofám uvedených v čl. 6 odst. 5 
a veškerého stávajícího vytváření scénářů 
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prováděcích aktů v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2 druhy 
a množství klíčových kapacit pro odezvu 
potřebných pro Evropský soubor civilní 
ochrany (dále jen „cíle kapacity“).

uvedených v čl. 10 odst. 1 definuje 
prostřednictvím prováděcích aktů druhy 
a upřesní množství klíčových kapacit pro 
odezvu potřebných pro Evropský soubor 
civilní ochrany (dále jen „cíle kapacity“). 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 33 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

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 definuje prostřednictvím 
prováděcích aktů kapacity, z nichž se mají 
kapacity rescEU skládat, týkající se mimo 
jiné veškerých stávajících cílů Unie v 
oblasti odolnosti uvedených v čl. 6 odst. 5 
a veškerého stávajícího vytváření 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. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 33 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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

U kapacit týkajících se reakce na 
mimořádné události v oblasti zdraví, jako 
jsou strategické zásoby, zdravotnické 
záchranné týmy a veškeré další příslušné 
kapacity, zajistí Komise úzkou koordinaci 
a synergie s dalšími programy Unie, 
zejména pak s programem EU pro zdraví 
(EU4Health)*.
_______________________
* Návrh nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se zavádí 
program činnosti Unie v oblasti zdraví na 
období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) 
č. 282/2014 (program „EU pro zdraví“) 
COM(2020) 405 final

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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 dodávek nebo 
poskytování služeb členským státům 
prostřednictvím zadávacích řízení 
v souladu s finančními pravidly Unie. 
Pokud Komise nabude kapacit rescEU, 
ponechá si vlastnictví těchto kapacit 
i poté, co budou rozděleny mezi členské 
státy. Pokud kapacity rescEU pronajímá, 
pronajímá formou leasingu nebo jinak 
smluvně zajišťuje Komise, ponechá si nad 
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nimi plnou kontrolu. Nabude-li Komise 
kapacit, které nelze znovu použít, může 
jejich vlastnictví převést na členský stát, 
který o to požádá. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a a (nové)
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Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1

Platné znění Pozměňovací návrh

aa) V odstavci 5 se první pododstavec 
nahrazuje tímto: 

Členský stát, který vlastní, pronajímá nebo 
pronajímá formou leasingu kapacity 
rescEU zajistí registraci těchto kapacit 
v systému CECIS a dostupnost a možnost 
nasazení těchto kapacit pro účely operací 
v rámci mechanismu Unie. 

„Komise nebo členský stát, který vlastní, 
pronajímá, pronajímá formou leasingu 
nebo jiným způsobem smluvně zajišťuje 
kapacity rescEU, zajistí registraci těchto 
kapacit v systému CECIS a dostupnost 
a možnost nasazení těchto kapacit pro 
účely operací v rámci mechanismu Unie.“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. b a (nové)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 1

Platné znění Pozměňovací návrh

ba) 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 tohoto článku a 
v článku 19a může zahrnovat rovněž 
výdaje vztahující se na přípravu, sledování, 
kontrolu, audit a hodnocení přímo 
nezbytné k řízení mechanismu Unie a 
k dosažení jeho cílů.“

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32013D1313

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. b b (nové)
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Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) vkládá se nový odstavec, který zní:
„3a. Finanční krytí uvedené 
v odstavcích 1 a 1a tohoto článku a 
v článku 19a se přiděluje na opatření na 
předcházení přírodním katastrofám 
a katastrofám způsobeným člověkem, 
přípravu na ně a odezvu na ně.“;

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32013D1313

Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. c
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odstavec 4 se nahrazuje tímto: vypouští se
4. Finanční krytí uvedené 
v odstavcích 1 a 1a se přiděluje na 
opatření na předcházení přírodním 
katastrofám a katastrofám způsobeným 
člověkem, přípravu na ně a odezvu na 
ně.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. c a (nové)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 19 – odst. 4
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Platné znění Pozměňovací návrh

ca) 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.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. c b (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 19 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) vkládá se nový odstavec, který zní:
„4a. Finanční krytí uvedené v odstavci 
1a tohoto článku a v článku 19a 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.“

Or. en

Pozměňovací návrh 30

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. vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 31

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

Platné znění Pozměňovací návrh

da) 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.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Pozměňovací návrh 32

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

Platné znění Pozměňovací návrh

db) 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 

„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 a postupem uvedeným 
v článku 31, aby mohla v rámci 
dostupných rozpočtových prostředků 
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v příloze I o více než 8 a nejvýše o 16 
procentních bodů.

změnit přílohu I s cílem upravit jednotlivé 
číselné údaje v bodech 1 a 2 přílohy I 
o více než 10 procentních bodů.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)

Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 20 a – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při použití kapacit rescEU pro vnitrostátní 
účely podle čl. 12 odst. 5 členské státy 
potvrdí stejným způsobem, jak je uvedeno 
v prvním pododstavci tohoto odstavce, 
původ těchto kapacit a zajistí viditelnost 
financování z prostředků Unie, které bylo 
použito k získání těchto kapacit.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. b
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční pomoc podle tohoto odstavce lze 
provádět prostřednictvím víceletých 
pracovních programů. V případě opatření 
přesahujících délku jednoho roku lze 
rozpočtové závazky rozdělit do ročních 
splátek.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 35

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) 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 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 v nepřímém 
řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 25 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem provádění tohoto rozhodnutí 
přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů roční nebo víceleté 
pracovní programy. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 33 odst. 2. Roční nebo víceleté pracovní 
programy stanoví sledované cíle, 
očekávané výsledky, způsob provedení 
a celkovou částku programu. Obsahují také 
popis financovaných opatření, určení 

Za účelem provádění tohoto rozhodnutí 
přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů roční pracovní programy. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 33 
odst. 2. Roční pracovní programy stanoví 
sledované cíle, očekávané výsledky, 
způsob provedení a celkovou částku 
programu. Obsahují také popis 
financovaných opatření, určení částky 
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částky přidělené na každé opatření 
a orientační harmonogram provádění. 
Pokud jde o finanční podporu podle čl. 28 
odst. 2, jsou v ročních nebo víceletých 
pracovních programech popsána opatření 
plánovaná pro každou uvedenou zemi.

přidělené na každé opatření a orientační 
harmonogram provádění. Pokud jde 
o finanční podporu podle čl. 28 odst. 2, 
jsou v ročních pracovních programech 
popsána opatření plánovaná pro každou 
uvedenou zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 25 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U opatření spadajících do odezvy na 
katastrofy podle kapitoly IV, která nelze 
stanovit předem, se však roční nebo 
víceleté pracovní programy nevyžadují.

U opatření spadajících do odezvy na 
katastrofy podle kapitoly IV, která nelze 
stanovit předem, se však roční pracovní 
program nevyžaduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

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, v čl. 19 
odst. 5 a 6, v čl. 21 odst. 3 druhém 
pododstavci a v čl. 25 odst. 2 je svěřena 
Komisi do 31. prosince 2027.

Or. en
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Pozměňovací návrh 39

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 – písm. a a (nové)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Odstavec 3 se zrušuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 – písm. b
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
v čl. 6 odst. 5 a v čl. 21 odst. 3 druhém 
pododstavci kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

4. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
v čl. 6 odst. 5, čl. 19 odst. 5 a 6, v čl. 21 
odst. 3 druhém pododstavci a v čl. 25 
odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 – písm. c
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 30 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 6 odst. 5 nebo podle čl. 21. odst. 3 
druhého pododstavce vstoupí v platnost 
pouze tehdy, 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.

7. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 6 odst. 5, čl. 19 odst. 5 a 6, čl. 21 
odst. 3 druhého pododstavce nebo čl. 25 
odst. 2 vstoupí v platnost pouze tehdy, 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 a (nový)
Rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Platné znění Pozměňovací návrh

22a) v čl. 34 odst. 2 se vkládá nový 
pododstavec, který zní:
„Do ... [24 měsíců od vstupu tohoto 
pozměňujícího rozhodnutí v platnost] 
posoudí Komise fungování mechanismu 
Unie a koordinaci a synergie dosažené 
s programem v oblasti zdraví a dalšími 
právními předpisy Unie v oblasti zdraví 
s cílem předložit legislativní návrh, který 
by zahrnoval vytvoření zvláštního 
evropského mechanismu pro přijímání 
opatření v oblasti zdravotnictví.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)
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Pozměňovací návrh 43

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

Or. en

Pozměňovací návrh 44

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

Platné znění Pozměňovací návrh

23a) Příloha I se mění takto:
Příloha I „Příloha I

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

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 
a článku 19a na období 2021 až 2027
Prevence: 8 % +/– 10 procentních bodů
Připravenost: 80 % +/– 10 procentních 
bodů
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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.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32013D1313)
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Mechanismus civilní ochrany Unie od svého vzniku v roce 2013 pomohl členským státům řešit 
stále častější přírodní katastrofy. Po smrtících lesních požárech, k nimž došlo v roce 2017 
v Portugalsku, bylo jasné, že k tomu, aby byl mechanismus Unie schopen reagovat na přírodní 
a člověkem způsobené katastrofy, je zapotřebí vyšší míra solidarity na úrovni Unie. 

V souladu s ustanoveními nového právního rámce z března 2019 jsme zřídili kapacity rescEU, 
celoevropskou rezervu letounů a vrtulníků pro hašení požárů, specializovaného lékařského 
vybavení a strategických zásob zdravotnických potřeb a dalších zdrojů. Tyto kapacity doplňují 
vnitrostátní zdroje. Evropská komise financuje 80 % až 90 % celkových nákladů na nákup 
a údržbu. V některých případech hradí až 100 % nákladů. 

Ačkoli byly kapacity rescEU vytvořeny teprve před více než rokem, již se osvědčily. V létě 
2019 byly první kapacity rescEU – dvě italská a jedno španělské letadlo pro hašení požárů – 
nasazeny v Řecku. 

O několik měsíců později, během pandemie COVID-19, v polovině března 2020, byly do 
kapacit rescEU zahrnuty rovněž zdravotnické zásoby sestávající z lékařských protiopatření, 
např. zdravotnického vybavení pro intenzivní péči, osobních ochranných prostředků, 
laboratorního vybavení, vakcín nebo terapeutik, pro účely připravenosti a odezvy na závažné 
přeshraniční zdravotní hrozby. Díky tomuto vytváření zásob byly osobní ochranné prostředky 
doručeny třem členským státům a dvěma kandidátským zemím, které požádaly o aktivaci 
mechanismu Unie. Kromě toho se díky financování a koordinaci mechanismu Unie mohlo do 
svých domovů vrátit více než 75 000 evropských občanů. 

Mechanismus Unie byl během nedávné mimořádné zdravotnické situace jedním z mála nástrojů 
solidarity. Tato krize však prokázala, že je třeba rychlejší a účinnější solidarity. Ačkoli byly 
zřízeny kapacity rescEU, mechanismus Unie stále spočívá na ochotě a připravenosti členských 
států, které mají odpovědnost za získání kapacit. Jak se ukázalo v posledních měsících, tento 
systém vzájemné evropské solidarity má tendenci selhávat, když všechny nebo většina 
členských států čelí stejné mimořádné události současně. Protože to vyžaduje opatření 
členských států, není Unie schopna zasáhnout a tyto kritické nedostatky překonat s potřebnými 
zdroji a včas. Od přijetí prováděcího aktu pro začlenění zdravotnických zásob jako kapacity 
rescEU do první dodávky do členského státu uplynul více než měsíc. Pro zajištění účinné 
celkové odezvy Unie na mimořádné události velkého rozsahu je potřebná větší flexibilita 
a samostatnost, aby bylo možné jednat na úrovni Unie v situacích, kdy přetížené členské státy 
nemohou zajistit odpovídající odezvu.

Ve svém usnesení ze dne 17. dubna 20202 Evropský parlament vyzval Komisi, „aby posílila 
všechny složky krizového řízení a reakce na katastrofy a dále posílila nástroje, jako je RescEU, 
v zájmu zajištění skutečně společné, koordinované a účinné reakce na úrovni EU; je 
přesvědčen, že kromě společných zásob vybavení, materiálu a léků, aby byla zajištěna jejich 

2 RC-B9-0143/2020 o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0143_CS.pdf
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rychlá mobilizace k záchraně životů a živobytí občanů EU, je třeba posílit evropské řízení rizik 
v případě katastrof a připravenost na ně a rozšířit schopnost těmto katastrofám předcházet; 
domnívá se, že je nutné posílit mechanismus civilní ochrany Unie, aby bylo možné zajistit 
společnou repatriaci občanů EU.“

Zpravodaj proto vítá cílené změny obsažené v návrhu Evropské komise, které zohledňují výzvu 
Parlamentu. Souhlasí rovněž s tím, že se musíme poučit z minulých chyb a pracovat rychle, 
abychom mohli být připraveni, až v roce 2021 začne nový víceletý finanční rámec. Vítá také 
výrazné navýšení přiděleného rozpočtu o 2 miliardy eur, což téměř ztrojnásobilo celkovou 
navrhovanou částku. Připomíná, že během posledních jednání na úrovni Evropské rady měl 
mechanismus Unie obdržet na období 2021–2027 méně než jednu miliardu eur. Bezprostředně 
poté byl jeho rozpočet během krize zvýšen o 410 milionů eur, a to jak pro vytváření 
zdravotnických zásob, tak pro repatriaci občanů EU.

Zpravodaj svými pozměňovacími návrhy usiluje o posílení legislativního návrhu v oblasti 
prevence a připravenosti. Je toho názoru, že aby byly nově zavedené „cíle v oblasti odolnosti 
vůči katastrofám“ účinné a poskytovaly přidanou hodnotu, je třeba, aby je členské státy 
zohlednily při vypracovávání svých plánů zvládání rizik. Zpravodaj dále žádá Evropskou 
komisi, aby vytvořila společný seznam rizik s přeshraničními dopady, aby byly členské státy 
připraveny na stejná rizika, která se mohou týkat všech. Podle stávajícího právního rámce každý 
členský stát vypracovává vlastní seznam možných rizik. To je pochopitelné, protože tento 
seznam do značné míry závisí na zeměpisné poloze a jiných faktorech, které se v jednotlivých 
členských státech liší. Zároveň existují určitá rizika, která jsou společná všem členským státům 
a mohou mít dopady, které se neomezují pouze na sousední země, ale dotýkají se celého 
regionu. Všechny členské státy by měly být připraveny účinně tato rizika řešit. 

Pokud jde o kapacity rescEU, zpravodaj se domnívá, že Evropská komise by měla mít možnost 
přímo zadávat veřejné zakázky na kapacity, aby mechanismus Unie mohl rychle a účinně 
reagovat na potřeby členských států, kdykoli je to zapotřebí.  Aby se zajistila právní jasnost, 
měla by si Komise podle zpravodaje ponechat vlastnictví kapacit, které získá ve veřejných 
zakázkách. Souhlasí také s použitím kapacit rescEU mimo Unii s cílem pomoci třetím zemím 
po celém světě zvládat přírodní a člověkem způsobené katastrofy. V minulosti se prokázalo, že 
mechanismus civilní ochrany Unie je důležitým nástrojem „měkké“ diplomacie EU po celém 
světě. Nesouhlasí však s návrhem Evropské komise předběžně rozmístit tyto kapacity mimo 
území Unie. Během nedávné mimořádné zdravotnické situace jsme v mnoha případech byli 
svědky toho, že třetí země zabavovaly osobní ochranné prostředky zakoupené jinými zeměmi. 
Zpravodaj se domnívá, že pouze na území Unie můžeme zajistit nezbytné normy v oblasti 
bezpečnosti a kvality.

Je také toho názoru, že je důležité vyjasnit vztah mezi mechanismem civilní ochrany Unie 
a Programem pro zdraví (EU4Health), protože oba programy budou odpovědné za vytváření 
zdravotnických zásob. Žádá dále Komisi, aby přezkoumala účinnost stávajícího rámce a 
v případě potřeby předložila nový legislativní návrh na vytvoření specializovaného evropského 
mechanismu pro přijímání opatření v oblasti zdravotnictví, jak již požadoval Evropský 
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parlament3.

Zpravodaj chce rovněž navrhnout, aby byly členské státy povinny vždy, když využívají 
kapacity rescEU pro vnitrostátní účely, odkazovat na mechanismus civilní ochrany Unie a na 
financování z prostředků EU, které obdrží. Vzhledem k tomu, že míra financování všech kapacit 
se zvyšuje z 80–90 % na 100 %, je důležité, aby se na příspěvek EU nezapomínalo a nebyl 
opomíjen. 

A konečně, vzhledem k tomu, že předchozí zprávu přijal výbor pouze před několika měsíci 
velkou většinou, předkládá znovu některé z návrhů obsažených v této zprávě. 

Pokud jde o vypuštění přílohy I Komisí a její nahrazení víceletým pracovním programem 
přijatým prováděcím aktem, zpravodaj navrhuje, aby za účelem větší transparentnosti ohledně 
využívání tohoto financování byla znovu zavedena příloha, jejíž ustanovení by stanovovala 
procentní podíly, které mají být přiděleny pro účely prevence, připravenosti a odezvy. 
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. Poskytuje se také 
větší flexibilita Komisi, aby během příštích sedmi let mohla provést nezbytné změny. Potřeba 
flexibility, jak se ukázalo během nedávné mimořádné zdravotnické situace, je dobře známá, je 
však třeba připomenout, že kdykoli je rozpočet upraven, je třeba upravit jak roční, tak víceleté 
pracovní programy. Naopak procentní podíly v příloze jsou mnohem pružnější, neboť musí být 
změněny pouze v případě, že překročí 10% limit pro odchylku. 

Zpravodaj dále znovu zavedl povinnost Komise stanovit prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci oblasti, v nichž bude nepřímé řízení používáno jako metoda plnění rozpočtu.

Řada navrhovaných změn, jak ze strany Komise, tak zpravodaje, odráží postoj Parlamentu před 
dvěma lety. Zpravodaj je pevně přesvědčen, že nedávná krize ukázala, že je zapotřebí 
ambicióznějšího mechanismu, pokud chceme, aby Evropská unie a její členské státy byly 
připraveny a schopny účinně čelit jakékoli budoucí přírodní nebo člověkem způsobené 
katastrofě. 

3 viz výše.


