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Vážený pane předsedo, 

Komise by ráda poděkovala Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky za její 

stanovisko k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 

rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie {COM(2020) 220 final}. 

Účelem tohoto návrhu je zavést cílené změny, které umožní ambicióznější a rozsáhlejší 

systém krizového řízení v rámci Unie a dále posílí mechanismus civilní ochrany Unie. 

Hlavním cílem návrhu je doplnit a podpořit reakci členských států v případě 

mimořádných situací velkého rozsahu s vysokým dopadem, kdy je zasaženo několik 

členských států nebo všechny členské státy EU současně a nejsou schopny si vzájemně 

pomoci. Unie respektuje dodržování zásad subsidiarity a proporcionality, přičemž si 

klade za cíl poskytovat svým občanům v Evropě i mimo ni lepší podporu při krizích a 

mimořádných situacích, a to v plném souladu s článkem 196 Smlouvy o fungování 

Evropské unie. Právě v tomto duchu Komise na základě žádosti České republiky o pomoc 

okamžitě dne 22. října 2020 zaslala první zásilku třiceti ventilátorů z rescEU – společné 

evropské rezervy zdravotnických a jiných kapacit mechanismu civilní ochrany Unie.  

Stanovisko Poslanecké sněmovny bylo zpřístupněno zástupcům Komise, kteří se účastní 

probíhajících jednání s Evropským parlamentem a Radou, a bude sloužit jako podklad 

pro tato jednání. 

Pokud jde o připomínky technického charakteru nastíněné ve stanovisku, odkazuje 

Komise na připojenou přílohu. Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou 
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odpovědí na připomínky Poslanecké sněmovny, a těší se na další pokračování 

vzájemného politického dialogu. 

S úctou 

 

 

Maroš Šefčovič      Janez Lenarčič  

místopředseda       člen Komise  
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PŘÍLOHA 

Komise by ráda reagovala na body, na které ji Poslanecká sněmovna upozornila, a 

poskytla k nim následující objasnění. 

Chybějící podrobná analýza příčin selhání stávajícího systému a dopadu navrhovaných 

změn 

Povaha a rozsah probíhající koronavirové krize, ať už na úrovni EU či na vnitrostátní a 

regionální úrovni, nemá obdoby. Mnohé z důsledků této složité krize je ještě třeba plně 

vyhodnotit. Komise souhlasí s Poslaneckou sněmovnou, že komplexní vyhodnocení 

zkušeností získaných na straně EU a členských států by bylo užitečné k účinnému 

zachycení ponaučení všech příslušných zúčastněných stran, jež by umožnilo lépe se 

připravit na budoucí nepředvídané rozsáhlé krize. V rámci mechanismu civilní ochrany 

Unie byl bezprostředně po začátku pandemie aktivován zvláštní program zaměřený na 

vyhodnocení získaných zkušeností, přičemž toto vyhodnocení bylo provedeno včetně 

komplexního konzultačního procesu s členskými státy.  

Vyhodnocení poukazuje na určitá omezení struktury mechanismu civilní ochrany Unie, 

který v současnosti do značné míry závisí na zdrojích členských států. Komise 

(prostřednictvím pozměňujícího návrhu) a členské státy by měly tuto situaci co nejdříve 

napravit, aby rozšířily škálu nástrojů, které mají k dispozici na ochranu občanů pro 

případ, kdy by v budoucnu došlo k podobným rozsáhlým mimořádným událostem. 

Pozměňující návrh Komise je rovněž reakcí – byť omezenou na oblast civilní ochrany – 

na výzvu Evropské rady Komisi ze dne 26. března 2020 ke zlepšení systému EU pro 

zvládání mimořádných situací. 

Jasné vyznačení navrhovaných změn ve znění stávajícího rozhodnutí 

Komise souhlasí s tím, že by měla poskytovat takovou součinnost, aby vnitrostátní 

parlamenty mohly vykonávat svoji roli, kterou jim svěřují Smlouvy. 

Přepracovaný formát by sice zvýšil srozumitelnost textu, avšak Komise se rozhodla 

přijmout pozměňující rozhodnutí vzhledem k tomu, že navrhované změny se týkají pouze 

omezeného počtu ustanovení.  

 


	Brusel 5.12.2020
	C(2020) 8744 final

