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Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 33
Název

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ RADY NAŘÍZENÍ RADY
kterým se zřizuje Nástroj pro rychlou reakci
a připravenost na mimořádně vážné události

kterým se zřizuje Nástroj pro zásahy v 
oblasti civilní ochrany a připravenost 

(Tento pozměňovací návrh platí pro celý 
legislativní text; pokud bude přijat, bude 
třeba provést technické změny v celém 
textu.)

Or. de

Odůvodnění

The original title would permit financing of anything and anybody, and is too vague. In order 
to achieve added value for the Community and Member States, it makes sense to limit the 
instrument to civil protection interventions and preparations for them.
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Pozměňovací návrh, který předložil Sebastiano (Nello) Musumeci

Pozměňovací návrh 34
Název

Návrh Návrh
NAŘÍZENÍ RADY NAŘÍZENÍ RADY

kterým se zřizuje Nástroj pro rychlou reakci 
a připravenost na mimořádně vážné události

kterým se zřizuje Nástroj pro anticipaci, 
prevenci, rychlou reakci a připravenost na 
mimořádně vážné události

Or. it

Odůvodnění

The instrument should also cover forecasting and prevention of natural and man-made 
disasters, since they are essential to effective civil protection.

Pozměňovací návrh, který předložili Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola a Vittorio 
Prodi

Pozměňovací návrh 35
Bod odůvodnění 2a (nový)

(2a) Obhospodařování a využívání půdy 
jsou důležitou součástí politik a plánů na 
prevenci katastrof a zmírnění jejich 
následků. Proto by plány a politiky měly 
uplatňovat integrované přístupy řízení 
environmentálních a přírodních zdrojů, 
které zahrnují snižování rizika živelných 
pohrom, jako je integrované řízení povodní 
a lesů, vhodné spravování mokřin a 
ostatních křehkých ekosystémů i 
vyhodnocování rizik v městských oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Emphasising and reinforcing the centrality of environmental concerns in disaster 
management has become a critical priority, requiring the sound management of natural 
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resources as a tool to prevent disasters or lessen their impacts on people, their homes and 
livelihoods

Pozměňovací návrh, který předložili Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola a Vittorio 
Prodi

Pozměňovací návrh 36
Bod odůvodnění 2b (nový)

(2b) Izolované a nejvzdálenější regiony EU 
mají zvláštní charakteristiku a potřeby dané 
jejich polohou, terénem a sociálními a 
hospodářskými okolnostmi. Ty mohou mít 
nepříznivý účinek a znesnadňovat doručení 
pomoci a intervenčních zdrojů a v případě 
mimořádně vážné události mohou vytvářet 
zvláštní potřeby.

Or. en

Odůvodnění

Outermost or isolated regions require more attention under the various Community 
mechanisms and instruments.

Pozměňovací návrh, který předložil Sebastiano (Nello) Musumeci

Pozměňovací návrh 37
Bod odůvodnění 3

(3) Je nutné zřídit nástroj pro rychlou reakci 
a připravenost, na jehož základě lze 
poskytovat finanční pomoc jako přínos ke 
zlepšování účinnosti systémů pro přípravu a 
reakci na mimořádně vážné události, 
zejména v souvislosti s rozhodnutím 
2001/792/ES, Euratom.

Je nutné zřídit nástroj pro anticipaci, 
prevenci, rychlou reakci a připravenost, na 
jehož základě lze poskytovat finanční pomoc 
jako přínos ke zlepšování účinnosti systémů 
pro přípravu a reakci na mimořádně vážné 
události, zejména v souvislosti s 
rozhodnutím 2001/792/ES, Euratom. 

Or. it

Odůvodnění

In line with the change to the title.
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Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 38
Bod odůvodnění 4

Tento nástroj zaručí zřetelné projevení 
solidarity Společenství vůči zemím 
zasaženým mimořádně vážnými událostmi 
tím, že usnadní poskytování vzájemné 
pomoci prostřednictvím mobilizace 
zásahových prostředků členských států.

Tento nástroj zaručí zřetelné projevení 
solidarity Společenství vůči zemím 
zasaženým mimořádně vážnými událostmi 
tím, že usnadní poskytování vzájemné 
pomoci prostřednictvím mobilizace 
zásahových prostředků členských států. Měl 
by však být použit pouze v případě, že zdroje 
příslušného státu nebo států jsou viditelně 
nepřiměřené k řešení následků události 
nebo, u přípravných opatření, tam, kde to 
bude znamenat přínos pro Společenství. 

Or. de

Odůvodnění

It is necessary to determine that national resources are not adequate before resorting to the 
use of Community funds, and to verify that the measures to be financed by the Community will 
possess added value for the Community.

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 39
Bod odůvodnění 4

(4) Tento nástroj zaručí zřetelné projevení 
solidarity Společenství vůči zemím 
zasaženým mimořádně vážnými událostmi
tím, že usnadní poskytování vzájemné 
pomoci prostřednictvím mobilizace 
zásahových prostředků členských států.

(4) Tento nástroj zaručí zřetelné projevení 
solidarity Společenství vůči zemím, které 
čelí mimořádně vážným událostem
vyplývajícím z přírodních, průmyslových 
nebo technologických pohrom, včetně 
znečištění moře, nebo z teroristických činů 
jak uvnitř, tak vně EU, tím, že usnadní 
poskytování vzájemné pomoci 
prostřednictvím mobilizace zásahových 
prostředků členských států.

Or. en
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Odůvodnění

Emphasising and reinforcing the centrality of environmental concerns in disaster 
management has become a critical priority, requiring the sound management of natural 
resources as a tool to prevent disasters or lessen their impacts on people, their homes and 
livelihoods.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 40
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) s ohledem na závěry Rady o zlepšení 
evropských schopností civilní ochrany,1
1 Úř. věst. C 304 1.12.2005, s. 1. 

Or. el

Odůvodnění

It is essential that the Instrument should include actions relating to the networking of alert 
and early warning systems.

Pozměňovací návrh, který předložila Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 41
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Z důvodu solidarity a na pomoc 
občanům EU ve třetích zemích, kteří jsou v 
nouzi, by mělo být možné využívat nástroj 
pro akce jak uvnitř, tak vně územních 
hranic Evropské unie.

Or. sv

Odůvodnění

Many EU citizens travel beyond the EU's borders. They are therefore also at risk of being 
affected when major emergencies occur outside the EU's borders.



PE 365.136v02-00 6/35 AM\594594CS.doc

CS

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 42
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Činnost Společenství by neměla zbavit 
odpovědnosti třetí strany, které jsou podle 
zásady „znečišťovatel platí“, na prvním 
místě odpovědné za škodu, kterou 
způsobily.

Or. en

Odůvodnění

The polluter-pays-principle requires that an operator is held liable to the extent that he has 
caused the resulting damage.

Pozměňovací návrh, který předložili Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola a Vittorio 
Prodi

Pozměňovací návrh 43
Bod odůvodnění 4b (nový)

(4b) Je nutná další spolupráce k posílení 
účinnosti databáze vojenských prostředků a 
možností použitelných při operacích civilní 
ochrany v důsledku přírodních nebo 
člověkem způsobených pohrom.

Or. en

Odůvodnění

To improve EU operations, all available means and capabilities must be used.

Pozměňovací návrh, který předložili Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola a Vittorio 
Prodi

Pozměňovací návrh 44
Bod odůvodnění 4c (nový)

(4c) Z důvodu usnadnění a zajištění lepší 
prevence, připravenosti a reakce na 
mimořádně vážné události je třeba pořádat 
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rozsáhlé informační kampaně, vzdělávací a 
osvětové iniciativy zaměřené na veřejnost a 
zejména na mladé lidi, s cílem zvýšit úroveň 
vlastní ochrany a preventivních opatření, 
které je třeba v případě pohrom učinit.

Or. en

Odůvodnění

Civil protection measures must be integrated in teaching schedules and awareness campaigns 
to raise conscience about the necessity of prevention, preparedness and response to major 
accidents and to ensure the participation of civil society in preventive and response action.

Pozměňovací návrh, který předložili Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola a Vittorio 
Prodi

Pozměňovací návrh 45
Bod odůvodnění 4d (nový)

(4d) Dobrovolníci znamenají při řízení 
pohrom cenný přínos, hrají významnou 
úlohu při činnostech spojených s civilní 
ochranou a poskytují širokou škálu služeb 
při přípravě a reagování na mimořádně 
vážné události, ať už jako členové 
dobrovolnické organizace nebo jako 
jednotlivci. 

Or. en

Odůvodnění

The ability of a Community to recover from the devastating effects of a disaster requires that 
citizens actively plan and participate in preparedness. Volunteers can provide vital services 
in the absence of emergency responders, whose arrival may be delayed due to a large event.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 46
Bod odůvodnění 5

(5) Mimořádně vážné události mohou být 
způsobeny přírodními, průmyslovými a 
technologickými pohromami nebo 

(5) Mimořádně vážné události mohou být 
způsobeny vesmírnými, přírodními, 
průmyslovými a technologickými 
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teroristickými útoky. pohromami nebo teroristickými útoky.

Or. pl

Odůvodnění

In the early 20th Century hundreds of acres of forest were destroyed by the Tungus meteorite 
in central Siberia. The effects of the explosion were recorded in meteorological observatories 
throughout Russia, and even in Washington. Following the explosion, a gigantic, 20 km-high 
dust cloud rose up. In Europe, the night sky was lit up for several days after the explosion, 
whence the need for account to be taken of this type of threat also.

Pozměňovací návrh, který předložila Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 47
Bod odůvodnění 5a (nový)

(5a) Pokud je nástroj použit mimo územní 
hranice EU, je důležité, aby činnost byla 
koordinována se Spojenými národy.

Or. sv

Odůvodnění

The UN already has an operational system for assisting countries affected by disasters and 
major emergencies. To avoid duplicating work and in order to take advantage of pooled 
resources, the EU'S rapid response and preparedness instrument should be coordinated with 
its counterparts in the UN system. The recital follows from an amendment to Article 8.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 48
Bod odůvodnění 6

(6) Tento nástroj by měl rovněž přispět k 
připravenosti Společenství a ke schopnosti 
rychle reagovat na dopady na veřejné 
zdraví způsobené mimořádně vážnými 
událostmi, aniž by tím však byly dotčeny 
akce a opatření stanovené v rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady […]/2005, 
kterým se zřizuje program akce 

vypouští se
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Společenství v oblasti zdraví a ochrany 
spotřebitele (2007/2013),

Or. de

Odůvodnění

Major emergencies nearly always also have an impact on the health of the victims, so there is 
no point in specifically mentioning this here. Extending the Instrument to health in general 
would go much too far and would far exceed the scope to which this regulation can aspire. 

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 49
Bod odůvodnění 10

(10) Měla by být možná účast třetích zemí, 
neboť se tak zvýší účinnost a hospodárnost 
fungování nástroje.

(10) Měla by být možná účast třetích zemí, 
neboť mimořádné události ve třetích zemích 
mohou mít významný dopad na členské 
státy EU a navíc se tak zvýší účinnost a 
hospodárnost fungování nástroje.

Or. de

Odůvodnění

Major emergencies in countries adjoining the EU, in particular, may also affect EU Member 
States.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 50
Bod odůvodnění 11a (nový)

(11a) Aby bylo možné toto nařízení účinně 
provádět, měla by Komise ve spolupráci s 
členskými státy co nejdříve připravit 
podrobný inventář zdrojů pro civilní 
ochranu (personál, zařízení atd.), které v 
rámci Evropské unie existují.

Or. fr
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Odůvodnění

In order to be able to deploy the resources required to deal with a disaster, it is important to 
know beforehand exactly what facilities and personnel are available.

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 51
Bod odůvodnění 12

(12) Mělo by se stanovit vhodné ustanovení, 
aby se zajistilo náležité monitorování 
provádění akcí, na které se poskytuje 
finanční pomoc podle nástroje.

(12) Mělo by se stanovit vhodné ustanovení, 
aby se zajistilo náležité monitorování 
provádění akcí, na které se poskytuje 
finanční pomoc podle nástroje. Při 
poskytování finanční pomoci Společenství a 
vlastního sledování využívání zdrojů je 
nutná maximální transparentnost.

Or. en

Odůvodnění

In line with the European transparency initiative launched in March 2005 to increase 
accountability and transparency of EU Institutions.

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 52
Čl. 1 odst. 1

Toto nařízení stanoví pro období od 1. ledna 
2007 do 31. prosince 2013 nástroj pro 
rychlou reakci a připravenost, dále jen 
„nástroj“, na podporu a doplnění úsilí 
členských států chránit lidi, životní prostředí 
a majetek při mimořádně vážných 
událostech.

Toto nařízení stanoví pro období od 1. ledna 
2007 do 31. prosince 2013 nástroj pro 
prevenci, rychlou reakci a připravenost, dále 
jen „nástroj“, na podporu a doplnění úsilí 
členských států chránit lidi, veřejné zdraví,
životní prostředí, majetek a kulturní dědictví
při mimořádně vážných událostech.

Or. en

Odůvodnění

Following the change in the title.



AM\594594CS.doc 11/35 PE 365.136v02-00

CS

Pozměňovací návrh, který předložil Sebastiano (Nello) Musumeci

Pozměňovací návrh 53
Čl. 1 odst. 1

Toto nařízení stanoví pro období od 1. ledna 
2007 do 31. prosince 2013 nástroj pro 
rychlou reakci a připravenost, dále jen 
„nástroj“, na podporu a doplnění úsilí 
členských států chránit lidi, životní prostředí 
a majetek při mimořádně vážných 
událostech.

Toto nařízení stanoví pro období od 1. ledna 
2007 do 31. prosince 2013 nástroj pro 
anticipaci, prevenci, rychlou reakci a 
připravenost, dále jen „nástroj“, na podporu 
a doplnění úsilí členských států chránit lidi, 
životní prostředí a majetek při mimořádně 
vážných událostech.

Or. it

Odůvodnění

In line with the change to the title.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 54
Čl. 1 odst. 2

Stanoví pravidla pro poskytování finanční 
pomoci na základě nástroje, a to pro akce 
určené ke zvýšení připravenosti Společenství 
na mimořádně vážné události.

Stanoví pravidla pro poskytování finanční 
pomoci na základě nástroje, a to pro akce 
určené ke zvýšení připravenosti Společenství 
reagovat na mimořádně vážné události.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 55
Čl. 1 odst. 2

Stanoví pravidla pro poskytování finanční 
pomoci na základě nástroje, a to pro akce 
určené ke zvýšení připravenosti Společenství 
na mimořádně vážné události.

Stanoví pravidla pro poskytování finanční a 
technické pomoci na základě nástroje, a to 
pro akce určené ke zvýšení schopnosti 
prevence rizik a připravenosti Společenství 
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na mimořádně vážné události.

Or. en

Odůvodnění

Technical assistance is provided for in Article 10.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 56
Čl. 1 odst. 3

Rovněž obsahuje zvláštní ustanovení pro 
finanční pomoc při mimořádně vážné 
události, aby se usnadnila rychlá a účinná 
reakce na takovouto událost.

Rovněž obsahuje zvláštní ustanovení pro 
finanční pomoc při zásazích v oblasti civilní 
ochrany a při jejich přípravě, aby se 
usnadnila rychlá a účinná reakce na
mimořádné události.

Or. de

Odůvodnění

Only by means of clear formulations will it be possible to ensure that assistance is targeted on 
measures which genuinely possess added value for the Community and serve to optimise 
intervention in emergencies.

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 57
Čl. 2 odst. 1

1. Toto nařízení se vztahuje na připravenost 
na mimořádně vážné události, a to bez 
ohledu na jejich povahu.

1. Toto nařízení se vztahuje na prevenci, 
připravenost a rychlou reakci na všechny 
podoby mimořádně vážné události podle 
definice uvedené v čl. 3 písm. a, uvnitř a 
vně Společenství, se zvláštním důrazem na 
aspekty veřejného zdraví.

Rovněž se týká zvládání okamžitých 
následků takových mimořádných událostí 

Rovněž se týká zvládání okamžitých 
následků takových mimořádných událostí 
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uvnitř Společenství a v zemích podílejících 
se na mechanismu Společenství zřízeném 
rozhodnutím 2001/792 ES, Euratom.

uvnitř a vně Společenství.

Rovněž se vztahuje na připravenost a 
rychlou reakci na dopady mimořádně 
vážných událostí na veřejné zdraví.

Or. en

Odůvodnění

The Community should be able to demonstrate solidarity with third countries by responding 
to emergency situations on their territory. A rapid response to major emergencies outside the 
EU should therefore be included in the scope of the instrument.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 58
Čl. 2 odst. 1 pododstavec 1

1. Toto nařízení se vztahuje na připravenost 
na mimořádně vážné události, a to bez 
ohledu na jejich povahu.

1. Toto nařízení se vztahuje na připravenost 
na zásahy v oblasti civilní ochrany, a to bez 
ohledu na povahu mimořádné události.

Or. de

Odůvodnění

'Preparedness for major emergencies' is far too broad a term and cannot be covered by this 
Instrument.

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 59
Čl. 3 písm. a)

a) „mimořádně vážnou událostí“ rozumí 
jakákoli situace, která má či může mít 
nepříznivý dopad na lidi, majetek nebo 
životní prostředí a v jejímž důsledku lze 
vyžadovat pomoc;

a) „mimořádně vážnou událostí“ rozumí 
jakákoli událost nebo situace, která má či 
může mít nepříznivý dopad na lidi, veřejné 
zdraví, majetek, kulturní dědictví nebo 
životní prostředí v důsledku přírodní, 
průmyslové nebo technologické pohromy, 
včetně znečištění moře nebo teroristických 
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činů;

Or. en

Odůvodnění

The definition as proposed is too vague. The new definition better reflects the content of the 
Regulation.

Pozměňovací návrh, který předložil Sebastiano (Nello) Musumeci

Pozměňovací návrh 60
Čl. 3 písm. a)

a) „mimořádně vážnou událostí“ rozumí 
jakákoli situace, která má či může mít 
nepříznivý dopad na lidi, majetek nebo 
životní prostředí a v jejímž důsledku lze 
vyžadovat pomoc;

a) „mimořádně vážnou událostí“ rozumí 
jakákoli situace, která má či může mít 
nepříznivý dopad na lidi, majetek nebo 
životní prostředí a v jejímž důsledku lze 
vyžadovat pomoc po přírodní nebo 
člověkem způsobené pohromě;

Or. it

Odůvodnění

The causes of major emergencies should be spelled out.

Pozměňovací návrh, který předložil Sebastiano (Nello) Musumeci

Pozměňovací návrh 61
Čl. 3 písm. aa) (nové)

(aa) „anticipací“ rozumí všechny činnosti 
zahrnující zkoumání a určování příčin 
katastrofických událostí a stanovení rizik a 
zeměpisných oblastí, které jsou těmto 
rizikům nejvíce vystaveny;

Or. it
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Odůvodnění

Forecasting is an essential component of effective action against natural disasters.

Pozměňovací návrh, který předložil Sebastiano (Nello) Musumeci

Pozměňovací návrh 62
Čl. 3 písm. b)

b) „rychlou reakcí“ rozumí jakákoli akce 
provedená během nebo po mimořádně vážné 
události s cílem zvládnout její okamžité 
následky;

b) „rychlou reakcí“ rozumí jakákoli akce 
provedená během nebo po mimořádně vážné 
události s cílem zvládnout její okamžité 
následky a omezit způsobené škody;

Or. it

Odůvodnění

A distinction needs to be made between the management of an emergency and the action 
taken immediately with a view to limiting the damage caused to persons and property.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 63
Čl. 3 písm. b)

b) „rychlou reakcí“ rozumí jakákoli akce 
provedená během nebo po mimořádně vážné 
události s cílem zvládnout její okamžité 
následky;

b) „zásahem v oblasti civilní ochrany“
rozumí jakákoli akce provedená během nebo 
po mimořádně vážné události s cílem 
zvládnout její okamžité následky;

Or. de

Odůvodnění

The terms 'emergency' and 'rapid response (to an emergency)' have other senses and should 
not be equated with civil protection interventions or the situations in which they are carried 
out.
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Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 64
Čl. 3 písm. c)

c) „připraveností“ rozumí jakákoli akce 
provedená předem s cílem zajistit účinnou 
rychlou reakci.

c) „připraveností“ rozumí jakákoli akce 
provedená předem s cílem zajistit účinný 
zásah v oblasti civilní ochrany.

Or. de

Odůvodnění

The terms 'emergency' and 'rapid response (to an emergency)' have other senses and should 
not be equated with civil protection interventions or the situations in which they are carried 
out.

Pozměňovací návrh, který předložil Sebastiano (Nello) Musumeci

Pozměňovací návrh 65
Čl. 3 písm. c)

c) „připraveností“ rozumí jakákoli akce 
provedená předem s cílem zajistit účinnou 
rychlou reakci.

c) „prevencí“ rozumí jakákoli akce 
provedená předem s cílem zajistit účinnou 
rychlou reakci.

Or. it

Odůvodnění

It is not enought simply to ensure an effective response; the aim should also be to prevent an 
emergency from happening in the first place.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 66
Čl. 3 písm. ca) (nové)

(ca) „inventářem“ rozumí evidenci zařízení 
a personálu určených k civilní ochraně a 
nacházejících se v Evropské unii. Komise 
bude inventář pravidelně aktualizovat.
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Or. fr

Odůvodnění

In order to be able to deploy the resources required to deal with a disaster, it is important to 
know beforehand exactly what facilities and personnel are available.

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 67
Článek 3a (nový)

Článek 3a
Odlehlé regiony

Toto nařízení poskytne přiměřenou a 
rovnou pomoc všem oblastem a zajistí, aby 
občané, kteří žijí v nejvzdálenějších, 
izolovaných, ostrovních nebo odlehlých 
regionech, které nejsou snadno dostupné, 
byli zabezpečeni na podobné úrovni jako 
občané v ostatních oblastech EU. Pro tyto 
oblasti by měly být k dispozici 
specializované zásahové jednotky.

Or. en

Odůvodnění

Special attention should be given to isolated and outermost regions where geographical 
features lead to serious problems when teams are put in place and deployed.

Pozměňovací návrh, který předložila Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 68
Čl. 4 úvodní část

Pro finanční pomoc na základě nástroje jsou
způsobilé následující akce:

Pro finanční pomoc uvnitř a vně územních 
hranic Evropské unie jsou na základě 
nástroje způsobilé následující akce:

Or. sv
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Odůvodnění

Many EU citizens travel beyond the EU's borders. They are therefore also at risk of being 
affected when major emergencies occur outside the EU's borders.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 69
Čl. 4 písm. a)

a) studie, průzkumy, modelování, vytváření 
různých situací a pohotovostní plánování;

a) studie, průzkumy, modelování, vytváření 
různých situací týkajících se zásahů v 
oblasti civilní ochrany a pohotovostní 
plánování;

Or. de

Odůvodnění

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-
State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 70
Čl. 4 písm. b)

b) pomoc při tvorbě kapacit; b) pomoc při tvorbě nadnárodních kapacit;

Or. de

Odůvodnění

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-
State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 71
Čl. 4 písm. b)
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b) pomoc při tvorbě kapacit; b) pomoc při tvorbě kapacit a koordinaci 
činností;

Or. fr

Odůvodnění

Action coordination is of central importance to the regulation's success. 

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 72
Čl. 4 písm. c)

c) školení, cvičení, pracovní dílny, výměna 
zaměstnanců a odborníků;

c) školení, cvičení, pracovní dílny, výměna 
zaměstnanců a odborníků mezi členskými 
státy;

Or. de

Odůvodnění

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-
State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Pozměňovací návrh, který předložili Evangelia Tzampazi a Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 73
Čl. 4 písm. ca) (nové)

(c a) zvláštní školení pro personál, který se 
bude účastnit operací souvisejících s 
rychlou reakcí a připraveností na 
mimořádně vážné situace a jejich prevencí, 
aby mohl lépe řešit konkrétní potřeby 
postižených osob;

Or. el

Odůvodnění

Τhe people who will take part in preventive, rapid response and preparedness operations in 
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the event of major emergencies must be familiar with the particular needs (e.g. 
communication, method of mobility, etc.) which the various categories of disabled persons 
have in order to carry out their tasks better. Training of personnel should include subjects 
relating to the particular circumstances of the disabled.

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 74
Čl. 4 písm. e)

e) převod technologií; e) převod vědomostí, technologií a
odborných znalostí a sdílení nabytých 
zkušeností a osvědčených postupů;

Or. en

Odůvodnění

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 75
Čl. 4 písm. f)

(f) akce na zvýšení povědomí a šíření 
informací;

(f) akce na zvýšení povědomí a šíření 
informací zaměřené zvláště na to, aby lidé 
zůstávali ostražití;

Or. fr

Odůvodnění

Fire-related disasters are almost always man-made. Encouraging people to remain vigilant 
and at the same time informing them of the penalites applicable is a useful means of 
prevention. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 76
Čl. 4 písm. f)

(f) akce na zvýšení povědomí a šíření 
informací;

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

The use of the budget of this Instrument to finance information dissemination actions is not 
worthwhile. The national bodies which should work together are already aware of the
existence of this Instrument, and there is no point in giving the general public information 
about it. It would serve more purpose to use the money for the purpose for which this 
regulation is being adopted, namely effective coordination of assistance in emergencies.

Pozměňovací návrh, který předložili Dimitrios Papadimoulis a Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 77
Čl. 4 písm. fa) (nové)

(fa) příprava a distribuce mapy určující 
zranitelné oblasti;

Or. en

Odůvodnění

The drawing up of a map of vulnerability areas which have undergone a risk analysis will 
better define disaster prevention measures.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 78
Čl. 4 písm. fa) (nové)

(fa) podporovat, aby vzdělávací zařízení (na 
předškolní a školní úrovni) zavedla 
předměty, vzdělávací programy a cvičení a 
připravila pokyny, jak  v případě pohromy 
postupovat;

Or. pl
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Odůvodnění

Volcanic eruptions, floods, torrential downpours and other threats call for the formulation of 
educational programmes and the provision of training to children and young people in the 
EU Member States.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 79
Čl. 4 písm. g)

g) komunikační akce a opatření na 
zviditelnění evropské reakce;

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

See justification for the amendment to point (f) tabled by the same Member.

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 80
Čl. 4 písm. g)

g) komunikační akce a opatření na 
zviditelnění evropské reakce;

g) komunikační akce a opatření na 
zviditelnění evropské reakce, včetně 
označení;

Or. en

Odůvodnění

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 81
Čl. 4 písm. ga) (nové)

(g a) propojení poplašných systémů, 
systémů včasného varování a reakce. 



AM\594594CS.doc 23/35 PE 365.136v02-00

CS

Or. el

Odůvodnění

It is essential that the Instrument should include actions relating to the networking of alert 
and early warning systems.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 82
Čl. 4 písm. h)

h) poskytování náležitých prostředků a 
vybavení;

h) poskytování náležitých nadnárodních
prostředků a vybavení, které znamenají 
přínos pro Společenství;

Or. de

Odůvodnění

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-
State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 83
Čl. 4 písm. j)

(j) monitorování, posuzování a 
vyhodnocování;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-
State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 84
Čl. 4 písm. l)
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l) vypravování a vysílání odborníků, 
kontaktních osob a pozorovatelů;

l) vypravování a vysílání odborníků, 
kontaktních osob a pozorovatelů s 
přiměřenými prostředky a vybavením;

Or. de

Odůvodnění

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-
State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Pozměňovací návrh, který předložili Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola a Vittorio 
Prodi

Pozměňovací návrh 85
Čl. 4 písm. la) (nové)

(la) podpora provádění místního 
vyhodnocování rizik a programů 
připravenosti na pohromy a činností ve 
školách a institucích vyššího vzdělávání i 
využívání dalších možností, jak předávat 
informace mladým lidem a dětem.

Or. en

Odůvodnění

Civil protection measures must be integrated in teaching schedules and awareness campaigns 
to raise conscience about sources of risk and ensure the participation of civil society in 
preventive and response action.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 86
Čl. 4 písm. m)

(m) urychlená mobilizace odpovídajících 
zdrojů a vybavení;

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-
State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 87
Čl. 4 písm. n)

n) zřízení a přeprava mobilních laboratoří, 
vysoce bezpečných pohyblivých zařízení a 
lékařského ochranného vybavení.

n) zřízení a přeprava speciálních 
nadnárodních technologií a zařízení 
určených k civilní ochraně, jako jsou 
například mobilní laboratoře, vysoce 
bezpečná pohyblivá zařízení a lékařské 
ochranné vybavení.

Or. de

Odůvodnění

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-
State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Mobile laboratories, etc., are only examples of technology and equipment.

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 88
Čl. 4 písm. na) (nové)

(na) rozvoj partnerství mezi regiony 
čelícími podobným rizikům pohrom, za 
účelem výměny know-how o krizovém 
řízení.

Or. en

Odůvodnění

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.
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Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 89
Čl. 5 písm. a)

a) rozvoji strategií, postupů a systémů k 
posouzení potřeby a prosazování zřízení 
náležitých prostředků a vybavení, které lze 
rychle použít při mimořádně vážné 
události;

a) rozvoji strategií, postupů a systémů k 
posouzení potřeby a prosazování zřízení 
náležitých prostředků a vybavení určených 
k zásahům v oblasti civilní ochrany;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 90
Čl. 5 písm. b)

b) vytvoření mechanismů a postupů pro 
převod náležitých prostředků a vybavení do 
žádajících států a mezinárodních organizací;

b) vytvoření mechanismů a postupů pro 
převod náležitých prostředků do žádajících 
států a mezinárodních organizací;

Or. de

Odůvodnění

The Community cannot finance civil protection equipment.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 91
Čl. 5 písm. c)

c) zajištění dostupnosti náležitých 
prostředků a vybavení na ochranu proti 
dopadům mimořádně vážných událostí;

c) zajištění dostupnosti náležitých 
prostředků a vybavení k řešení následků 
mimořádně vážných událostí;

Or. de
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Odůvodnění

It is a matter not of providing protection against the consequences of major emergencies but 
of efficiently tackling those consequences.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 92
Čl. 5 písm. d)

d) zvýšení hladké, účinné operační 
spolupráce mezi vnitrostátními službami 
civilní ochrany;

d) zvýšení hladké, účinné operační 
spolupráce mezi vnitrostátními institucemi
civilní ochrany;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 93
Čl. 5 písm. da) (nové)

(da) sdílení zkušeností a stanovení a 
provádění osvědčených postupů v rámci 
národních, regionálních a místních 
iniciativ uskutečňovaných k prevenci 
přírodních, průmyslových nebo 
technologických pohrom;

Or. en

Odůvodnění

Following the inclusion of prevention in the title and the scope of this Regulation.

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 94
Čl. 5 písm. db) (nové)

(db) sdílení zkušeností a provádění 
osvědčených postupů v rámci iniciativ 
uskutečňovaných na národní, regionální a 
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místní úrovni zaměřených na veřejnost a 
zejména na mladé lidi, s cílem zvýšit úroveň 
vlastní ochrany;

Or. en

Odůvodnění

Following the inclusion of a new point "information to the public" in the eligible actions.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 95
Čl. 5 písm. e)

e) podněcování, prosazování a podpora 
výměny know-how a zkušeností 
souvisejících se zvládáním okamžitých 
následků mimořádně vážných událostí a 
náležitých technologií;

e) podněcování, prosazování a podpora 
výměny know-how a zkušeností, zejména 
těch, které souvisejí s preventivními 
opatřeními a se zvládáním okamžitých 
následků mimořádně vážných událostí a 
náležitých technologií;

Or. fr

Odůvodnění

Prevention plays an important role in risk reduction.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 96
Čl. 5 písm. e)

e) podněcování, prosazování a podpora 
výměny know-how a zkušeností 
souvisejících se zvládáním okamžitých 
následků mimořádně vážných událostí a 
náležitých technologií;

e) podněcování, prosazování a podpora 
výměny know-how a zkušeností 
souvisejících se zvládáním okamžitých 
následků mimořádně vážných událostí a 
náležitých technologií a personálu;

Or. de
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Odůvodnění

It is people who have know-how and experience.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 97
Čl. 5 písm. h)

(h) usnadnění pomoci a reakce v oblasti 
veřejného zdraví;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Health problems are one of the possible consequences of emergencies and do not need to be 
specifically mentioned.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 98
Čl. 5 písm. i)

i) zajištění dostupnosti a přepravy mobilních 
laboratoří a vysoce bezpečných pohyblivých
zařízení.

i) zajištění dostupnosti a přepravy 
speciálních technologií a zařízení určených 
k civilní ochraně, jako jsou mobilní 
laboratoře a vysoce bezpečná pohyblivá
zařízení.

Or. de

Odůvodnění

Mobile laboratories and high-security mobile facilities are only part of technology.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 99
Článek 5a (nový)

Článek 5a
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Soudržnost a koordinace akcí
Komise zajistí, aby nástroj, poplašné 
systémy a systémy včasného varování a 
reakce byly účinné a propojené s ostatními 
varovnými systémy Společenství.

Or. el

Odůvodnění

The Commission must ensure coordination between actions under the Instrument and the 
alert, early warning and response systems.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 100
Článek 5b (nový)

Článek 5b
Soudržnost a koordinace
Komise ve spolupráci s členskými státy 
zajistí kvalitu akcí pomocí sledování, 
koordinace a vyhodnocování činností 
určených ke spuštění poplachu, včasnému 
varování a reakci s cílem zajistit optimální 
fungování nástroje. 

Or. el

Odůvodnění

It is considered essential that the Commission should, in cooperatioin with the Member 
States, ensure that the alert, early warning and response activities are monitored and 
coordinated in order to ensure the optimal operation of the Instrument.

Pozměňovací návrh, který předložili Dimitrios Papadimoulis a Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 101
Článek 5a (nový)

Článek 5a
Interoperabilita mezi civilním a vojenským 

sektorem
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K zajistění vysoké úrovně spolupráce a 
interoperability mezi civilním a vojenským 
sektorem je třeba dosáhnout optimálního 
využívání databáze EU v oblasti vojenských 
prostředků a logistických možností, stanovit 
operační postupy ve vojenském štábu EU a 
umožnit společnou odbornou přípravu. 
Veškerá koordinace využívání vojenských 
prostředků a možností musí vždy být pod 
globálním vedením Komise.

Or. en

Odůvodnění

The Council, in its conclusions of 8 December 2003, had decided that the content of the 
military database would be made available to the existing Community civil protection 
mechanism. Despite of an agreement on modalities of the use of the database, its content, the 
flow of information and the cooperation between the MIC, the EUMS and the national contact 
points should be further improved in order to establish an efficient civil-military cooperation 
and interoperability.

Pozměňovací návrh, který předložili Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola a Vittorio 
Prodi

Pozměňovací návrh 102
Článek 5b (nový)

Článek 5b
Dobrovolníci

Připravenost dobrovolníků a jejich reakce 
na vážné člověkem způsobené nebo 
přírodní pohromy by měla vždy být  pod 
kontrolou a dohledem místního 
statutárního orgánu a dobrovolníci by měli 
projít zvláštní odbornou přípravou, která 
posílí jejich schopnost mimořádně vážnou 
událost nebo pohromu rozpoznat, reagovat 
na ni a vyrovnat se s ní.

Or. en

Odůvodnění

Disasters can put a strain on resources of local authorities and emergency services. During 
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such times additional support from the voluntary sector can be seen as invaluable. To help 
provide a properly co-ordinated response in crisis, volunteers should work closely with the 
emergency services and local authorities, before, during and after a major emergency. Self-
dispatched volunteers can hamper rescue efforts.

Pozměňovací návrh, který předložila Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 103
Článek 8

Státy, které nejsou členy Evropské unie, se 
mohou tohoto nástroje účastnit, pokud tak 
povolují dohody a postupy.

Státy, které nejsou členy Evropské unie, se 
mohou tohoto nástroje účastnit, pokud tak 
povolují dohody a postupy.

V případě, že jsou činnosti v rámci tohoto 
nástroje prováděny mimo územní hranice 
Evropské unie, budou koordinovány se 
Spojenými národy, pokud neexistují 
specifické důvody k tomu, aby tomu tak 
nebylo.

Or. sv

Odůvodnění

The UN already has an operational system for assisting countries affected by disasters and 
major emergencies. To avoid duplicating work and in order to take advantage of pooled 
resources, the EU'S rapid response and preparedness instrument should be coordinated with 
its counterparts in the UN system.

Pozměňovací návrh, který předložili Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola a Vittorio 
Prodi

Pozměňovací návrh 104
Článek 8a (nový)

Článek 8a
Spolupráce s mezinárodními organizacemi
K minimalizaci zdvojování a organizaci 
maximálně účinné reakce na mimořádné 
události založené na sdílených informacích 
a k optimalizaci využití všech zdrojů by 
měly být s mezinárodními organizacemi 
navázány bližší vazby a posílená, 
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strukturovaná a nepřetržitá spolupráce.

Or. en

Odůvodnění

The creation of synergies in cooperating with international organisations is of vital 
importance.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 105
Čl. 9 odst. 1a (nový)

1a. Pokud informace poskytnuté podle 
odstavce 1 ukáží, že byla obdržena finanční 
pomoc z jiných zdrojů, bude finanční 
pomoc poskytnutá v rámci tohoto nástroje 
omezena na maximálně tu část žádosti, pro 
níž není financování zatím poskytnuto.

Or. nl

Odůvodnění

Article 1 states that the Instrument is intended to support and complement the efforts of the 
Member States. In awarding financial assistance, account must accordingly be taken of the 
other sources from which an action can be financed.

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 106
Čl. 9 odst. 2

2. Bude se usilovat o synergii a 
komplementaritu s jinými nástroji Evropské 
unie či Společenství.

2. Bude se usilovat o synergii, soudržnost a 
komplementaritu s jinými nástroji Evropské 
unie či Společenství, mimo jiné s Fondem 
solidarity Evropské unie, nástrojem 
stability a Generálním ředitelstvím 
Evropské komise pro humanitární pomoc 
(ECHO), aby nedocházelo ke zdvojování a 
byl zajištěn optimální přínos a využívání 
zdrojů.

Or. en
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Odůvodnění

There is a risk that some of the activities involved in the above mentioned Funds and 
Instruments are so similar as to risk confusion or duplication if there is ineffective co-
ordination.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 107
Čl. 10 odst. 1 pododstavec 2

Takové výdaje mohou zahrnovat zejména 
studie, setkání, informační činnosti, 
publikace, výdaje na informační sítě (a 
související vybavení) pro výměnu informací 
a jakékoli další výdaje na technickou a 
administrativní pomoc, k níž se Komise 
bude případně muset při provádění tohoto 
nařízení uchýlit.

Takové výdaje mohou zahrnovat zejména 
studie, setkání, informační činnosti, 
publikace, výdaje na informační sítě (a 
související vybavení) pro výměnu informací 
a jakékoli další výdaje na technickou, 
personální a administrativní pomoc, k níž se 
Komise bude případně muset při provádění 
tohoto nařízení uchýlit.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 108
Článek 10a (nový)

Článek 10a
Provádění akcí a spolupráce mezi Komisí a 
členskými státy
1. Komise v úzké spolupráci s členskými 
státy zajistí, aby akce a opatření přijatá v 
rámci nástroje byla prováděna v souladu s 
ustanoveními článku 13, což zajistí 
soudržný a vyvážený rozvoj.
2. Na podporu realizace Komise zajistí, aby 
sítě a systémy určené k poplachu, 
včasnému varování a rychlé reakci při 
mimořádně vážných událostech byly 
koordinovány a integrovány.
3. V rámci svých příslušných oblastí 
odpovědnosti přijmou Komise a členské 
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státy vhodná opatření k zajištění účinného 
fungování nástroje a k vypracování 
mechanismů na úrovni Společenství a 
členských států zaměřených na splnění cílů 
nástroje. Zajistí, aby o činnostech 
podporovaných nástrojem byly poskytovány 
potřebné informace a aby docházelo k co 
nejširší účasti na akcích uskutečňovaných 
místními a regionálními orgány a 
nevládními organizacemi. 

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 109
Čl. 14 odst. 2 písm. a)

a) nejpozději do 31. prosince 2010 zprávu o 
prozatímním hodnocení získaných výsledků 
a kvalitativních a množstevních aspektech 
provádění tohoto nařízení;

a) nejpozději do 31. prosince 2010 zprávu o 
prozatímním hodnocení získaných výsledků 
a kvalitativních a množstevních aspektech 
provádění tohoto nařízení. Tato zpráva musí 
zejména obsahovat informace o podaných 
žádostech, přijatých rozhodnutích ohledně 
grantů a o vyplácení poskytované finanční 
pomoci;

Or. en

Odůvodnění

A regular review of the actual implementation on the basis of a Commission report updated in 
the light of all the information available is needed. Particular attention will be paid to 
improving systems for monitoring financial commitments and to controls to ensure the 
effective use of the funds committed.


