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NÁVRHY

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

1. zdôrazňuje zásadnú úlohu miestnych a regionálnych orgánov v rámci cyklu zvládania 
katastrof; pevne verí, že aktívna účasť týchto orgánov na príprave a realizácii stratégií 
znižovania rizika a prevencie katastrof je najlepším spôsobom ako zabezpečiť 
navrhovanie čo najúčinnejších a najfunkčnejších riešení; zdôrazňuje aj význam 
konzultácií s verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami vrátane 
dobrovoľníckych organizácií, ako aj význam ich zapojenia do tohto procesu;

2. zdôrazňuje, že aktívny, iniciatívny prístup je účinnejší a menej finančne náročný ako 
reaktívny prístup; domnieva sa, že znalosť miestneho zemepisného, ekonomického 
a sociálneho kontextu je mimoriadne dôležitá pri prevencii prírodných a človekom 
spôsobených katastrof;

3. zdôrazňuje, že záťaž prírodných katastrof znášajú regióny a miestne spoločenstvá a že s 
určitou mierou zovšeobecnenia môžeme povedať, že na ich zvládnutie iba na národnej 
a/alebo regionálnej úrovni nepostačujú ich materiálne a ľudské zdroje, a ani ich znalosti 
či finančné prostriedky, ale vyžaduje si to účinnú a solidárnu reakciu na európskej úrovni;

4. domnieva sa, že skutočný pokrok v oblasti prevencie katastrof a v procese pohotovosti, 
reakcie a obnovy možno dosiahnuť len prostredníctvom spoločnej stratégie 
a koordinovaných činností rôznych sektorov a subjektov zapojených do cyklu zvládania 
katastrof; poukazuje na úlohu, ktorú môže zohrávať dobrovoľnícka práca v spoločnej 
stratégii, a navrhuje, aby činnosti zahrňovali aj zapojenie dobrovoľníkov; vyzýva členské 
štáty, aby na tieto účely posilnili spoluprácu na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni; navrhuje, aby sa v kontexte Európskeho roka dobrovoľníckej práce 2011 posúdila 
možnosť organizácie spolupráce v oblasti dobrovoľníckej práce na úrovni členských 
štátov so zreteľom na prevenciu katastrof a riadenie;

5. podporuje globálnu stratégiu pre celú Úniu prostredníctvom zavedenia protokolu 
jednotnej činnosti pre všetky druhy katastrof vrátane lesných požiarov; zdôrazňuje, že 
členské štáty nesú primárnu zodpovednosť za prevenciu a zvládanie katastrof; domnieva 
sa, že táto stratégia musí zaručiť absolútnu solidaritu medzi krajinami a zamerať osobitnú 
pozornosť na najizolovanejšie európske regióny, najredšie osídlené a najvzdialenejšie 
regióny a niektoré ďalšie regióny alebo ostrovy v Európskej únii, ktoré majú osobitné 
charakteristiky a potreby súvisiace s ich geografickou polohou, topografiou a 
hospodárskymi a sociálnymi podmienkami, v ktorých žijú ich obyvatelia; zdôrazňuje 
však, že neexistujú žiadne plány na nahradenie alebo oslabenie existujúcich vnútorných 
právomocí členských štátov v oblasti civilnej ochrany a prevencie katastrof 
prostredníctvom usmernení EÚ;

6. zdôrazňuje, že opatrenia v oblasti uvedomelosti a informovanosti občanov, pokiaľ ide o  
prevenciu katastrof a reakcie občanov počas krízy a po nej, majú zásadný význam z 
pohľadu záchrany životov; vyzýva preto Komisiu, aby navrhla hodnotenie mechanizmu 
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civilnej ochrany a odbornej prípravy v rámci programu civilnej ochrany a vypracovala  
usmernenia Spoločenstva pre rôzne prípadné katastrofy; zdôrazňuje tiež potrebu 
poskytovania ďalších informácií týkajúcich sa jednotnej európskej tiesňovej telefonickej 
linky 112;

7. zdôrazňuje, že dôsledky katastrof sa neobmedzujú na formálne a administratívne hranice 
regiónov a členských štátov; preto sa domnieva, že identifikácia osobitne rizikových 
oblastí s uvedením konkrétneho druhu rizika, by mala byť neoddeliteľne spojená so 
stanovovaním prioritných cieľov a mechanizmov spolupráce v takýchto oblastiach; 
vyzýva regióny, aby rozvíjali existujúce siete územnej a cezhraničnej koordinácie, 
s cieľom rozvinúť spoluprácu s osobitným zameraním na prevenciu katastrof; domnieva 
sa, že štruktúry cezhraničnej spolupráce, akými sú makroregióny, ktorých spolupráca je 
orientovaná na funkčnosť nezávisle od administratívnych hraníc, sa môžu stať účinnými 
platformami spolupráce v oblasti prevencie katastrof;

8. podporuje využívanie cenných skúseností získaných v tejto oblasti prostredníctvom 
projektov realizovaných v minulosti v rámci iniciatívy Spoločenstva INTERREG a 
považuje za mimoriadne dôležité ďalšie využívanie možností poskytovaných v rámci 
európskeho územného cieľa; v tejto súvislosti sa domnieva, že Európske zoskupenie 
územnej spolupráce môže byť dôležitým nástrojom pre ďalšie posilnenie medzivládnej, 
cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce dokonca aj so štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ, 
a stabilným rámcom na výmenu a odovzdávanie odborných poznatkov a osvedčených 
postupov v oblasti prevencie katastrof, ako aj na vytvorenie spoločnej databázy a 
systémov včasného varovania medzi členskými krajinami;

9. pripomína, že politika súdržnosti je základným nástrojom prevencie rizika prírodných 
katastrof; domnieva sa, že rôzne fondy a nástroje treba využívať flexibilným a 
koordinovaným spôsobom s cieľom zlepšiť operatívnosť a účinnosť tejto politiky; trvá na 
tom, že prevenciu rizika treba koordinovať spolu s ostatnými politikami, ktoré sa 
vykonávajú v oblasti prevencie, aby sa zabránilo rozdrobovaniu opatrení a zvýšila sa ich 
účinnosť a pridaná hodnota;

10. víta návrh Komisie rozšíriť program výmeny skúseností z prevencie katastrof, pričom 
mimoriadna pozornosť by sa mala venovať tým častiam Európy, ktoré sú vystavené 
kumulovaným rizikám (záplavy, cyklóny, sopečné erupcie a zemetrasenia); žiada 
Komisiu, aby vykonala súpis informačných zdrojov a šírenia osvedčených postupov v 
oblasti postupov v oblasti riadenia rizika; podporuje koordináciu výskumných činností v 
tejto oblasti a domnieva sa, že by sa mali podporiť prepojenia medzi systémami 
zisťovania a včasného varovania;

11. podporuje iniciatívu Komisie zameranú na hodnotenie možnosti skvalitnenia integrácie 
prevencie katastrof do operačných programov stanovených na obdobie rokov 2007 –
2013 a vyzýva členské štáty, aby využívali prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktoré sú 
vyčlenené priamo na prevenciu rizika, aby boli opatrenia v tejto oblasti prijaté ihneď v 
priebehu tohto programového obdobia; pripomína však potrebu koordinovanej činnosti v 
tejto oblasti; navrhuje, aby v stratégii pre ďalšie programové obdobie brala Komisia do 
úvahy potrebu zaviesť finančné opatrenia EÚ na prevenciu katastrof, ktoré by pokryli 
všetky oblasti činnosti;
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12. konštatuje, že zmeny klímy stále viac prispievajú k zhoršovaniu prírodných katastrof 
vrátane povodní a katastrof súvisiacich s vodou, pre ktoré je nevyhnutné prijať primerané 
a dobre koordinované preventívne opatrenia, a vyzýva Komisiu, aby v rámci 
prebiehajúceho preskúmania rozpočtu zistila všetky možnosti zlepšenia súčasných 
systémov prevencie katastrof vrátane možnosti, ako by sa pomocou aktuálne dostupných 
nástrojov včasného varovania a pozorovania prostredníctvom satelitu mohli analyzovať 
riziká súch alebo dezertifikácie;

13. vyzýva Komisiu, aby zabránila tomu, že súčasný fiškálny tlak, ktorý vznikol v dôsledku 
krízy, bude mať za následok obmedzenie zdrojov využívaných v súčasných politikách 
zameraných na prevenciu katastrof, a aby vzhľadom na prebiehajúce preskúmanie 
rozpočtu dôkladne analyzovala nedostatky v oblasti prevencie a stanovila, či existujúce 
nástroje pokrývajú všetky druhy katastrof;

14. vyzýva Komisiu, aby nezabudla, že jednou z jej základných priorít v oblasti boja proti 
zmene klímy je lepšie lesné hospodárstvo a ochrana lesov; domnieva sa, že existencia 
skutočnej politiky lesného hospodárstva by vo významnej miere prispela nielen k boju 
proti zmene klímy, ale aj k prevencii prírodných katastrof;

15. vyzýva Komisiu, aby navrhla európsky akčný plán na výmenu najlepších postupov v 
oblasti prevencie katastrof, ako aj koordinované núdzové plány, na základe ktorých spoja 
v prípade núdzových situácií svoje sily vnútroštátne zásahové jednotky;

16. domnieva sa, že financovanie infraštruktúr zo štrukturálnych fondov v budúcich 
programových obdobiach musí byť spojené s preventívnym vykonávaním špecifických 
opatrení v súlade s normami v oblasti prevencie katastrof;

17. vyzýva Komisiu, aby okamžite predložila nový návrh, cieľom ktorého bude ďalšie 
zjednodušenie administratívnych predpisov a posilnenie flexibility Fondu solidarity EÚ.
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