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NÁVRHY

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

1. vítá sdělení Komise o prevenci přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem; 
připomíná, že přírodní katastrofy a katastrofy způsobené člověkem postihují všechny 
členské státy a kandidátské země a mimo jiné1 mezi ně patří povodně, bouře, sucho, 
tsunami, zemětřesení2, lesní požáry, extrémní výkyvy teplot, sopečné erupce, laviny, 
sesuvy půdy a technologické a průmyslové havárie, eroze půdy, kontaminace půdního 
podkladu a podzemních vod a znečištění moří, jezer a řek;

2. zdůrazňuje, že při prosazování unijního přístupu je důležité mít na zřeteli, že v různých 
členských státech dochází k různým druhům katastrof, a že jsou proto zapotřebí různá 
opatření;

3. zdůrazňuje, že katastrofy mohou mít řadu příčin, které nelze vždy připsat výlučně 
extrémním meteorologickým jevům, často se však pravděpodobnost toho, že nastanou, 
zvyšuje v důsledku bezohledného chování člověka k přírodnímu prostředí, které jej 
obklopuje, a technologických a průmyslových havárií, jejichž následkem může být 
uvolnění nebezpečných chemických, biologických, radiačních nebo jaderných látek, jež 
mohou mít zásadní dopad na zdraví, plodiny, infrastrukturu nebo hospodářská zvířata;

4. podporuje hlavní klíčové prvky unijního přístupu; s politováním však konstatuje, že 
dřívější návrhy Evropského parlamentu ještě nebyly v plné míře uplatněny, což brání 
uskutečnění konsolidované strategie Unie v oblasti prevence přírodních katastrof a 
katastrof způsobených člověkem;

5. domnívá se, že sdělení Komise o prevenci přírodních katastrof a katastrof způsobených 
člověkem by mělo mezi orgány EU a různými zúčastněnými stranami, včetně nevládních 
organizací a dalších členů občanské společnosti, podnítit diskuse o politice v této oblasti;

6. konstatuje, že přírodní katastrofy a katastrofy způsobené člověkem mají velmi vážné 
důsledky pro hospodářství regionů: mají negativní dopad na infrastrukturu, zaměstnanost, 
přírodní a kulturní dědictví, životní prostředí, cestovní ruch a hospodářský a sociální 
rozvoj dané země; navrhuje, aby při formování nové Evropské služby pro vnější činnost a 
finančního rámce na období 2014–2020 patřil mezi priority pro soudržnou zahraniční 
bezpečnostní politiku postoj Unie k přírodním katastrofám a katastrofám způsobeným 
člověkem, včetně odpovídajícího mechanismu pro rozdělování humanitární pomoci v 
kritických obdobích v rámci EU i ve třetích zemích;

7. podtrhuje význam nového ustanovení o solidaritě v článku 222 SFEU, které má zajistit 
záchranné práce a pomoc všemi prostředky a efektivní koordinaci mezi členskými státy 

                                               
1 Následuje neúplný seznam přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem; lze do něj proto doplnit i 
další druhy přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem, které nejsou v tomto stanovisku uvedeny.
2 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2007 o dopadu zemětřesení na regiony (Úř. věst. C 282 
E, 6.11.2008, s. 269).
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v případě, že dojde k přírodní katastrofě nebo ke katastrofě způsobené člověkem;

8. v tomto ohledu zdůrazňuje význam zapojení Stálého výboru pro operativní spolupráci v 
oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI), o kterém hovoří článek 71 SFEU a který je zřízen 
rozhodnutím Rady 2010/131/EU ze dne 25. února 2010, kterým se zřizuje Stálý výbor pro 
operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti1; upozorňuje však na skutečnost, že 
výbor COSI není legislativním orgánem a neměl by mít legislativní či kvazilegislativní 
pravomoci; je hluboce znepokojen nedostatkem dohledu ze strany Evropského parlamentu 
a vnitrostátních parlamentů a žádá, aby Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty byly
náležitě a řádně informovány o činnostech výboru COSI, čímž bude zajištěn nezbytný 
demokratický dohled;

9. zastává názor, že by výbor COSI měl zajistit interoperabilní podporu ve všech fázích 
(připravenost, reakce a obnova) mobilizace nástrojů pro případ přírodních katastrofách 
nebo katastrofách způsobených člověkem a že by jeho operační rámec měl zohledňovat 
veškeré oblasti (policejní a celní spolupráce, vnější hranice, vnitřní bezpečnost a 
katastrofy), které by výbor měl pokrývat v souladu se strategií vnitřní bezpečnosti EU;

10. zdůrazňuje, že při poskytování pomoci musí být dodržována zásada nediskriminace; 
konstatuje, že poskytování pomoci by mělo vycházet z konkrétních potřeb a nesmí při 
něm docházet k diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženského 
vyznání, politického nebo jiného názoru, národního nebo sociálního původu, majetku, 
rodu nebo jiného postavení příjemců pomoci;

11. připomíná, že při katastrofách a mimořádných situacích jsou ohrožena základní lidská 
práva; vyzývá k účinnému sledování záchranných prací a pomoci, které zajistí dodržování 
základních lidských práv a jehož součástí bude řada preventivních opatření zaměřených 
proti fyzickému a sexuálnímu násilí, psychickému zneužívání, obchodování s lidmi, 
nucenému přistěhovalectví a trestné činnosti;

12. zdůrazňuje, že ženy jsou často v první linii těch, kteří jsou přírodními katastrofami a 
katastrofami způsobenými člověkem postiženi, neboť jejich obživa je ve větší míře než u 
mužů závislá na přírodních zdrojích, které jsou podobnými katastrofami ohroženy; naléhá 
na Komisi, aby přijala strategie zohledňující rozdíly mezi muži a ženami pro situace, kdy 
bude třeba reagovat na potřeby v oblasti bezpečnosti lidí a na ekologické a humanitární 
krize vyvolané přírodními a člověkem způsobenými katastrofami;

13. zdůrazňuje, že přírodní katastrofy a katastrofy způsobené člověkem mohou vážným 
způsobem poškodit kritickou infrastrukturu včetně základních služeb, komunikací a 
dopravy, jak jsme nedávno viděli na případu výbuchu sopky na Islandu; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby stanovila jednoznačné priority pro pomoc zemím zasaženým katastrofou, 
jako jsou provizorní přístřeší a územní plány nebo zajištění dostatečného zásobování 
nezávadnou vodou a zabezpečení hygienických potřeb;

14. zdůrazňuje, že efektivní fungování civilní ochrany spočívá ve specifických klíčových 
režimech, jako je prevence, aktivní zapojení a účast všech a mechanismy připravenosti, 
reakce, obnovy a rekonstrukce;

                                               
1 Úř.věst. L 52, 3.3.2010, s. 50.
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15. upozorňuje na vytvoření systémů včasného varování a jednotek rychlé reakce, které by 
měly být doprovázeny vzdělávacími programy a projekty zaměřenými na zvyšování 
informovanosti veřejnosti;

16. podtrhuje skutečnost, že je důležité mít k dispozici komplexní soubor údajů a informací o 
rizicích a důsledcích katastrof a sdílet je na úrovni EU s cílem provádět srovnávací studie 
a zjistit pravděpodobný přeshraniční dopad těchto katastrof, což umožní členským státům 
shromáždit údaje o vnitrostátních a civilních způsobilostech a prostředcích zdravotní péče 
a že bychom měli využívat a rozvíjet již existující struktury, jako je monitorovací a 
informační centrum Komise, nikoli vytvářet nové;

17. poukazuje na to, že problémy životního prostředí, způsobené a zostřené změnou klimatu, 
jsou v současné době příčinou nárůstu nucené migrace, a chce proto zdůraznit, že je stále 
větší souvislost mezi žadateli o azyl a oblastmi, v nichž se zhoršil stav životního prostředí; 
požaduje lepší ochranu a pohotovější přesídlování „uprchlíků před změnou klimatu“;

18. domnívá se, že by měl existovat účinný mechanismus průřezové koordinace, který zajistí 
šíření osvědčených postupů a který může zlepšit spolupráci, pokud jde o připravenost, 
reakci a obnovu;

19. poukazuje na to, že bezprostředně po katastrofě má rozhodující význam přístup ke 
zdravotní péči; zastává názor, že prioritou musí být poskytnutí okamžité lékařské a 
chirurgické péče zraněným, snížení rizika výskytu přenosných nemocí, psychosociální 
podpora osobám, které utrpěly těžkou ztrátu a trauma a trpí omezenými sociálními a 
životními podmínkami, a zajištění náležité výživy kojencům a malým dětem a ochrana 
proti podvýživě;

20. domnívá se, že důležité finanční mechanismy EU, jako je finanční nástroj civilní ochrany, 
by se vzhledem k tomu, že četnost a rozsah katastrof stoupá, měly ve větší míře zaměřit na 
preventivní opatření a je třeba neprodleně a bez byrokratických postupů rozšířit možnosti 
financování činností v rámci EU a ve třetích zemích;

21. domnívá se, že financování, které má za cíl v případě přírodní katastrofy a katastrofy 
způsobené člověkem doplnit úsilí jednotlivých států o ochranu především osob, ale rovněž 
životního prostředí a majetku, včetně kulturního dědictví, by měly zajišťovat stávající 
finanční nástroje;

22. zastává názor, že spolupráce v případě přírodních katastrof a katastrof způsobených 
člověkem má jednoznačnou přidanou hodnotu; vyzývá proto členské státy a orgány EU 
k vytvoření posílené spolupráce v oblasti prevence katastrof a uceleného přístupu 
k efektivnější politice EU v oblasti zvládání katastrof; vítá proto kroky, které již učinila 
Rada ve věci vypracování rámce Unie pro prevenci katastrof a předcházení lesním 
požárům;

23. konstatuje, že je důležité zajistit efektivní a demokratický dohled nad činnostmi v oblasti 
bezpečnosti; zdůrazňuje, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je Evropský 
parlament ve větší míře zapojen do vytváření bezpečnostních politik, což znamená, že ve 
všech fázích je zásadní účinná konzultace;
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24. upozorňuje na prevenci a předvídání přírodních katastrof a katastrof způsobených 
člověkem a na zmírňování jejich potenciálního dopadu s cílem přijmout strategii 
založenou na proaktivním a inteligentním přístupu; za tímto účelem je podle jeho mínění 
nezbytné zajistit, aby vnitrostátní právní předpisy členských států byly v souladu se 
základními bezpečnostními pravidly, která musí být dodržována, například v oblasti 
stavebnictví.
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