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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje novú úlohu, ktorú vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku /podpredsedníčke Komisie (VP/PK) priznáva Lisabonská zmluva v 
oblasti koordinácie operácií EÚ v tretích krajinách v záujme zabezpečenia konzistentnosti 
medzi reakciou EÚ na krízy a všetkými príslušnými politickými a bezpečnostnými 
prvkami; naliehavo vyzýva, aby v rámci všetkých príslušných útvarov, ktoré sa zaoberajú 
núdzovou reakciou a krízovým manažmentom v rámci Komisie a ESVČ vrátane delegácií 
EÚ, boli vypracované pracovné podmienky;

2. zdôrazňuje potrebu zvýšiť súlad pri používaní rôznych nástrojov EÚ, z ktorých niektoré 
patria do pôsobnosti VP/PK, ako aj zlepšiť koordináciu s civilnými alebo vojenskými 
misiami v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SZBP), ktoré sú už 
nasadené alebo ktoré môžu byť vytvorené v nadväznosti na katastrofu; trvá na prepojení 
medzi predchádzaním krízam, reakciou na katastrofy a obnovou po katastrofách;

3. zdôrazňuje, že použitie vojenských prostriedkov pod civilným dohľadom ako krajného 
riešenia a v súlade s usmerneniami z Osla často predstavuje významný príspevok v reakcii 
na krízy, najmä v prípade špeciálneho vybavenia, strategickej prepravy a ťažkej techniky; 
zdôrazňuje, že koordinácia všetkých dostupných spôsobilostí, či už civilných alebo 
vojenských, a prostriedkov krízového manažmentu členských štátov by sa mali posilniť s 
cieľom predchádzať nákladnému zdvojovaniu;

4. . vyzýva Komisiu a členské štáty, aby určili existujúce nedostatky, pokiaľ ide o kapacity, a 
vypracovali časový rámec a jasné ciele, aby členské štáty mohli riadne rozvíjať svoj 
potenciál v oblasti reakcie na katastrofy s cieľom zaistiť spravodlivé rozdelenie záťaže 
medzi členské štáty, kým o dodatočných prostriedkoch na úrovni EÚ by sa malo uvažovať 
iba tam, kde by podnietili významné súčinnosti pre EÚ ako celok

5. zdôrazňuje potrebu vypracovať komplexnú komunikačnú stratégiu, ktorá bude vyjadrovať 
jednotný a súdržný obraz reakcie EÚ na katastrofy a bude v súlade s jej hodnotami a 
politikami, s cieľom zvýšiť viditeľnosť EÚ v prijímajúcich krajinách a dosiahnuť, aby 
európski občania lepšie rozumeli činnosti EÚ; poukazuje na potrebu zriadiť jednotku 
civilnej ochrany EÚ a vypočuť opakované výzvy Parlamentu na vykonanie návrhov 
načrtnutých v Barnierovej správe z roku 2006; zdôrazňuje, že EÚ by mala 
prostredníctvom zmierňovania následkov katastrof opätovne potvrdiť oddanosť 
európskeho ľudu hodnote solidarity;

6. zdôrazňuje, že v súvislosti s cezhraničným charakterom katastrof sa predpokladá, že EÚ 
by mala koordinovať svoje zdroje a spolupracovať s tretími krajinami, a to najmä s 
krajinami v susedstve, medzi ktoré patria krajiny Únie pre Stredozemie;

7. pripomína ústrednú úlohu, ktorú zohráva Organizácia Spojených národov pri koordinácii 
úsilia medzinárodného spoločenstva v oblasti reakcie na katastrofy
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