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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že vstupem Lisabonské smlouvy v platnost získal vysoký představitel Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředseda Komise (vysoký představitel / 
místopředseda Komise) novou úlohu koordinátora operací EU v třetích zemích, aby se 
zajistila soudržnost reakcí EU na krizové situace a všech příslušných politických a 
bezpečnostních aspektů; naléhavě žádá, aby byly vypracovány pracovní úpravy pro 
všechny příslušné služby v Komisi a Evropské službě pro vnější činnost, které pracují v 
oblasti krizových zásahů a řízení krizí, včetně delegací EU;

2. zdůrazňuje, že je nezbytné posílit soudržnost při využívání různých nástrojů EU, z nichž 
některé spadají do pravomoci vysokého představitele / místopředsedy Komise, a zlepšit 
koordinaci s civilními nebo vojenskými misemi společné bezpečnostní a obranné politiky 
(SBOP), které již byly na místě zahájeny nebo které mohou být zahájeny bezprostředně po 
katastrofě; trvá na tom, že je nezbytné propojení prevence krizí, reakce na katastrofy a 
rekonstrukce po katastrofě;

3. zdůrazňuje, že použití vojenských nástrojů pod civilním dohledem představuje – jako 
poslední prostředek a v souladu s pokyny z Osla – důležitý přínos v reakci na katastrofu, 
zejména v případě specializovaných prostředků, strategické přepravy a těžké techniky; 
zdůrazňuje, že je třeba posílit koordinaci využívání všech dostupných kapacit – civilních a 
vojenských – a prostředků členských států pro řízení krizí, aby se zabránilo nákladnému 
zdvojování;

4. vyzývá Komisi i členské státy, aby zjistily stávající nedostatky a sestavily časový rámec a 
jednoznačné cíle s ohledem na možnosti reakce s cílem náležitě vytvořit odpovídající 
kapacity pro reakce na katastrofy v členských státech, přičemž vytvoření dodatečných 
zdrojů na úrovni EU by se zvažovalo pouze tehdy, pokud by jejich využití vedlo k 
rozsáhlým synergiím v celé EU;

5. trvá na tom, že je nezbytné vytvořit komplexní komunikační strategii, která by promítala 
společnou a soudržnou koncepci reakce EU na katastrofy a byla by v souladu s hodnotami 
EU a jejími politikami, aby se zvýšila viditelnost EU v zemích, jimž je pomoc
poskytována, a aby občané lépe chápali opatření prováděná na úrovni EU; zdůrazňuje, že 
je potřeba zřídit jednotku civilní ochrany EU a jednat na základě opakovaných výzev 
Parlamentu k provedení doporučení uvedených v Barnierově zprávě z roku 2006; 
zdůrazňuje, že Evropská unie by měla znovu potvrdit prostřednictvím pomoci při 
katastrofách závazek evropského národa k solidaritě;

6. upozorňuje na to, že přeshraniční povaha katastrof vyžaduje, aby EU koordinovala své 
zdroje a činnosti s třetími zeměmi, v neposlední řadě pak ve svém sousedství tam, kde se 
jedná o země Unie pro Středomoří (UfM);

7. připomíná ústřední úlohu Organizace spojených národů při koordinaci úsilí v oblasti 
reakce na katastrofy vyvíjeného mezinárodním společenstvím.
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