
AD\870138SK.doc PE458.634v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre rozvoj

2011/2023(INI)

16.6.2011

STANOVISKO
Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Smerovanie k účinnejšej európskej reakcii na katastrofy: úloha civilnej ochrany 
a humanitárnej pomoci
(2011/2023(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Michèle Striffler



PE458.634v02-00 2/5 AD\870138SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\870138SK.doc 3/5 PE458.634v02-00

SK

NÁVRHY

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

1. opätovne potvrdzuje, že Európska únia musí v záujme uspokojenia humanitárnych 
potrieb mimo EÚ dodržiavať humanitárne zásady (ľudskosť, neutrálnosť, nestrannosť 
a nezávislosť) a že využívanie prostriedkov civilnej ochrany musí byť založené na 
potrebách a musí dopĺňať humanitárnu pomoc a byť s ňou v súlade, a to so zreteľom 
na následné strednodobé a dlhodobé stratégie rozvoja; trvá na tom, že tieto zásady nie sú 
dogmatické, ale vychádzajú z operačného posúdenia a účinnosti;

2. nabáda Komisiu, aby podporovala Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí 
(OCHA) v jeho ďalšej práci s cieľom vymedziť spoločný metodický rámec na 
vyhodnotenie potrieb, pričom sa treba snažiť o systematické začleňovanie miestnych 
subjektov vrátane neštátnych subjektov;

3. zdôrazňuje, že je dôležité rozvíjať kapacity preventívneho umiestňovania prostriedkov 
pomoci s cieľom zvýšiť rýchlosť zásahu humanitárnych organizácií v prípade katastrof; 
konštatuje, že rozvoj skladov/stredísk odráža účinnosť tohto prístupu z hľadiska rýchlosti, 
kvality a nákladovej efektívnosti, a žiada Komisiu, aby naďalej poskytovala finančnú 
podporu v tejto oblasti; v tejto súvislosti podporuje odporúčanie uvedené v Barnierovej 
správe z roku 2006, aby sa najvzdialenejšie európske regióny a zámorské krajiny 
a územia na nevýhradnom základe používali ako podporné oblasti s cieľom umožniť 
predbežné umiestnenie dôležitých produktov a logistického materiálu, čo by uľahčilo 
využitie európskych ľudských a materiálnych zdrojov v prípade naliehavého 
humanitárneho zásahu mimo Európskej únie; zdôrazňuje význam pružnosti, čo sa týka 
koordinácie a riadenia zdrojov, pri zabezpečení rýchlej a primeranej humanitárnej pomoci 
a reakcie na katastrofy;

4. žiada zvýšenie prostriedkov, budovanie kapacít a posilňovanie zdrojov, aby bolo možné 
zaručiť, že humanitárna pomoc a civilná ochrana zostanú úlohami výlučne civilného 
charakteru;

5. uznáva, že využitie vojenských prostriedkov – dopravy, logistiky, bezpečnosti – na 
pomoc pri humanitárnych operáciách môže predstavovať zásadnú podporu najmä počas 
rozsiahlych prírodných katastrof; pripomína, že vojenské prostriedky sa musia využívať 
v ojedinelých a nevyhnutných prípadoch v súlade s odporúčaniami OSN;

6. víta návrh na vytvorenie európskeho centra pre núdzové situácie; žiada, aby sa stanovili 
presné a transparentné pravidlá spolupráce a koordinácie medzi Európskou službou pre 
vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiou, pričom pripomína, že humanitárna pomoc nie je 
politickým nástrojom krízového riadenia;

7. opätovne potvrdzuje kľúčovú úlohu, ktorú zohráva OCHA pri koordinácii medzinárodnej 
humanitárnej pomoci;



PE458.634v02-00 4/5 AD\870138SK.doc

SK

8. žiada Komisiu, aby aktívne pracovala na zabezpečení zviditeľnenia zdrojov a kapacít 
využívaných na mieste, a to predovšetkým používaním symbolov EÚ spolu s národnými 
symbolmi;

9. vyzýva Komisiu na vytvorenie komunikačnej a informačnej siete, najmä preskúmaním 
využívania telekomunikačných kapacít vrátane satelitov, aby záchranárske tímy mali 
prístup k rýchlym a presným informáciám, ktoré umožnia účinnú distribúciu vecí 
potrebných na uspokojenie základných potrieb a zariadení nevyhnutných 
na reorganizáciu spoločnosti po katastrofách;
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