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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje zásadní úlohu regionálních a místních orgánů v cyklu zvládání katastrof; je 
pevně přesvědčen, že aktivní účast těchto orgánů při navrhování a provádění strategií 
pro snižování rizik a prevenci katastrof je nejlepším způsobem jak zajistit, že budou 
navržena nejúčinnější a nejlépe fungující řešení; zdůrazňuje také, že je důležité, 
aby veřejnost a soukromé subjekty včetně dobrovolnických organizací byly konzultovány 
a zapojeny do tohoto procesu;

2. zdůrazňuje, že proaktivní přístup je efektivnější a méně nákladný než pouhé reagování 
na katastrofy; zastává názor, že znalost místního zeměpisného, hospodářského 
a sociálního kontextu má pro prevenci přírodních katastrof a katastrof způsobených 
člověkem zásadní význam;

3. zdůrazňuje, že hlavní dopad přírodních katastrof nesou regiony a místní komunity, 
že obecně nemají dostatek ani materiálních a lidských zdrojů ani know-how a finančních 
zdrojů na to, aby se s takovými katastrofami při čistě vnitrostátním nebo regionálním 
přístupu vypořádaly, a že tyto katastrofy vyžadují efektivní odezvu založenou 
na solidaritě na evropské úrovni;

4. je toho názoru, že pouze společná strategie a koordinovaná činnost mezi různými 
odvětvími a subjekty zapojenými do cyklu zvládání katastrof může vést ke skutečnému 
pokroku v oblasti předcházení katastrofám a procesu připravenosti, reakce a obnovy;
upozorňuje na úlohu, kterou může ve společné strategii hrát práce dobrovolníků, 
a navrhuje, aby opatření zahrnovala i dobrovolnickou složku; vyzývá členské státy, 
aby podporovaly za tímto účelem spolupráci na vnitrostátní, regionální a místní úrovni;
navrhuje v rámci Evropského roku dobrovolnické činnosti 2011 posoudit možnost 
organizování spolupráce dobrovolnické činnosti na úrovni členských států s ohledem 
na předcházení katastrofám a jejich zvládání;

5. zasazuje se za globální strategii pro celou EU, v jejímž rámci bude zaveden protokol 
pro jednotný postup u každého druhu katastrofy včetně lesních požárů; zdůrazňuje 
primární odpovědnost členských států za předcházení katastrofám a jejich zvládání; 
zastává názor, že tato strategie musí zajistit naprostou solidaritu mezi zeměmi a věnovat 
zvláštní pozornost regionům, které patří k nejodlehlejším či nejméně obydleným 
a  nejvzdálenějším regionům, a některým dalším regionům či ostrovům v Evropské unii, 
které mají zvláštní znaky a zvláštní potřeby spojené se zeměpisnou polohou, topografií 
a hospodářskými a sociálními podmínkami, v nichž jejich obyvatelé žijí; zdůrazňuje však, 
že neexistuje žádný záměr nahradit či oslabit stávající vnitrostátní pravomoci v oblasti 
civilní obrany a předcházení katastrofám na základě pokynů ze strany EU;

6. zdůrazňuje význam zvyšování veřejného povědomí a informativních opatření 
o předcházení katastrofám i důležitost reakce veřejnosti během krize a po ní, jež jsou 
nebytné pro účely záchrany životů; vyzývá proto Komisi, aby v rámci programu civilní 
obrany dále rozvinula hodnocení mechanismu civilní obrany a odborné přípravy 
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a vypracovala hlavní směry Společenství pro případné jednotlivé kalamitní situace;
zdůrazňuje též nutnost dalších informací o jednotném evropském čísle tísňového volání 
112;

7. zdůrazňuje, že dopady katastrof nejsou omezeny formálními a správními hranicemi 
regionů a členských států; je tedy přesvědčen, že určení obzvláště rizikových oblastí 
spojené s upřesněním druhu dotyčného rizika by mělo jít ruku v ruce se stanovením 
prioritních cílů a mechanismů spolupráce v těchto oblastech; vyzývá regiony, aby 
vycházely z již existujících sítí územní a přeshraniční koordinace a rozvíjely spolupráci 
zaměřenou zvláště na předcházení katastrofám; je přesvědčen, že struktury přeshraniční 
spolupráce, jako jsou makroregiony, se díky účelně zaměřené spolupráci, která není 
omezena správními hranicemi, mohou stát účinnou platformou pro spolupráci v oblasti 
předcházení katastrofám;

8. zasazuje se o využití cenných zkušeností získaných v této oblasti prostřednictvím 
projektů prováděných v minulosti v rámci iniciativy Společenství INTERREG a zastává 
názor, že další využití příležitostí nabízených v kontextu evropského územního cíle má 
zásadní význam; je v této souvislosti přesvědčen, že evropské seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS) může být důležitým nástrojem pro další prohlubování mezivládní, 
přeshraniční a meziregionální spolupráce i se zeměmi, které nejsou členskými státy EU, 
a stabilním rámcem pro výměnu a přenos technologického know-how a osvědčených 
postupů v oblasti předcházení katastrofám a pro budování společných databází a systémů 
včasného varování svých členů;

9. poukazuje na to, že nezbytným nástrojem pro předcházení katastrofám je politika 
soudržnosti; domnívá se, že musí být možné, aby jednotlivé fondy a nástroje působily 
pružně a koordinovaně s cílem zlepšit fungování a efektivitu této politiky; zdůrazňuje, 
že předcházení riziku musí být skloubeno s ostatními politikami uplatňovanými v oblasti 
prevence, aby se předešlo tříštění opatření a zvýšila se jejich efektivita a prospěšnost;

10. vítá návrh Komise rozšířit vyhodnocení získaných zkušeností při předcházení katastrofám 
a zvláštní pozornost věnovat těm částem Evropy, které čelí většímu množství rizik 
najednou (záplavy, cyklóny, sopečné erupce, zemětřesení); vyzývá Komisi, aby 
vypracovala soupis zdrojů informací a šířila osvědčené postupy v rámci řízení rizik;
podporuje koordinaci výzkumné činnosti v této oblasti a domnívá se, že by měly být 
posíleny vazby mezi systémy detekce a včasného varování;

11. podporuje podnět Komise, který je zaměřen na posouzení možnosti lépe začlenit 
předcházení katastrofám do operačních programů pro období 2007–2013, a vyzývá 
členské státy, aby využívaly strukturální fondy, které jsou přímo vyhrazeny na prevenci 
rizika, tak aby byla v této oblasti bez prodlení přijata opatření již během stávajícího 
programového období; připomíná nicméně, že je v tomto ohledu nezbytné tato opatření 
koordinovat; navrhuje, aby Komise ve strategii pro příští programové období přihlédla 
k potřebě zavést možnost financování ze strany EU pro předcházení katastrofám, která by 
zahrnovala všechny oblasti činnosti;

12. konstatuje, že změnou klimatu se stále zhoršují přírodní katastrofy včetně záplav 
a katastrof spojených s hydrologickou situací, u nichž je nezbytná přiměřená a dobře 
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koordinovaná prevence; a vyzývá Komisi, aby v rámci současného přezkumu rozpočtu 
prozkoumala každou možnost týkající se nástrojů pro zlepšení stávajících systémů 
předcházení katastrofám, včetně možnosti využití všech nyní dostupných zdrojů 
včasného varování a satelitního pozorování pro posouzení rizika sucha a rozšiřování 
pouští;

13. naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, že současný tlak na rozpočet pramenící z krize 
nepovede k omezování zdrojů přidělených stávajícím politikám pro předcházení 
katastrofám, a aby v rámci současného přezkumu rozpočtu pečlivě zvážila veškeré 
nedostatky na poli prevence a ujistila se, zda pro každý druh katastrofy existují dostupné 
nástroje;

14. naléhavě žádá Komisi, aby nezapomněla na to, že lepší lesní hospodářství a ochrana lesů 
představují jednu z jejích klíčových priorit v oblasti boje se změnou klimatu; zastává 
názor, že zajištění skutečné lesnické politiky by bylo velkým přínosem nejen pro boj 
se změnou klimatu, ale i pro předcházení přírodním katastrofám;

15. žádá Evropskou komisi, aby vypracovala evropský akční plán výměny osvědčených 
postupů v oblasti předcházení katastrofám a také koordinované krizové plány, které by 
v případě krizových situací spojovaly útvary jednotlivých zemí pro přeshraniční 
spolupráci;

16. je toho názoru, že financování infrastruktury v rámci strukturálních fondů musí být 
v příštím programovém období vázáno na předchozí provádění zvláštních opatření, která 
budou v souladu se standardy předcházení katastrofám;

17. vyzývá Komisi, aby okamžitě vypracovala nový návrh zaměřený na další zjednodušení 
správních pravidel a zvýšení pružnosti Fondu solidarity EU.
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