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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

1. pozdravlja sporočilo Komisije o preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči 
človek; opozarja, da naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek, vplivajo na vse 
države članice in države kandidatke ter med drugimi nevarnostmi1 vključujejo tudi 
poplave, nevihte, suše, cunamije, potrese2, gozdne požare, ekstremne temperature, 
vulkanske izbruhe, snežne in zemeljske plazove, tehnološke in industrijske nesreče, 
erozijo zemlje, onesnaženje podzemlja in podtalnice ter onesnaženje morja, jezer in rek;

2. poudarja, da je treba poleg krepitve pristopa Unije upoštevati, da različne države članice 
prizadenejo različne vrste nesreč, zato so potrebni različni ukrepi;

3. poudarja, da imajo lahko nesreče veliko vzrokov, vendar jih ni mogoče vedno pripisati 
samo ekstremnim naravnim pojavom, ampak so pogosto posledica neustreznega odnosa, 
ki ga ima človeštvo do svojega fizičnega okolja, ter tehnoloških in industrijskih nesreč, 
pri katerih lahko pride do sprostitve nevarnih kemičnih, bioloških, radioloških ali jedrskih 
(CMBN) sredstev, ki močno vplivajo na zdravje, poljščine, infrastrukturo ali živino;

4. podpira ključne elemente pristopa Unije, vendar obžaluje, da prejšnji predlogi Evropskega 
parlamenta niso še v celoti izvedeni, kar ovira izvajanje utrjene strategije Unije za 
preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek;

5. meni, da bo sporočilo Komisije o preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči 
človek, sprožilo politične razprave med institucijami EU in različnimi zainteresiranimi 
stranmi, vključno z nevladnimi organizacijami in drugimi člani civilne družbe;

6. ugotavlja, da imajo naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek, zelo resne 
posledice za gospodarstvo regij, saj negativno vplivajo na infrastrukturo, zaposlovanje, 
naravno in kulturno dediščino, okolje, turizem ter gospodarski in družbeni razvoj države; 
predlaga, da prednostne naloge usklajene zunanje varnostne politike pri oblikovanju nove 
Evropske službe za zunanje delovanje in finančnega okvira za 2014–2020 vključujejo 
pristop Unije glede naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, vključno z ustreznim 
mehanizmom za dodeljevanje humanitarne pomoči v kriznih časih tako znotraj EU kot 
tudi v tretjih državah;

7. poudarja pomembnost nove solidarnostne klavzule, ki je omenjena v členu 222 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, za zagotavljanje pomoči z vsemi sredstvi in učinkovitega 
usklajevanja med državami članicami v primeru naravne nesreče ali nesreče, ki jo 
povzroči človek;

                                               
1 To je neizčrpen seznam naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, zato se lahko v seznam vključijo 
druge vrste naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, ki niso navedene v tem mnenju.
2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 o regionalnem vplivu potresov (UL C 282 E, 
6.11.2008, str. 269).
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8. v povezavi s tem poudarja pomembnost vključevanja Stalnega odbora za operativno 
sodelovanje na področju notranje varnosti (COSI), kot je omenjeno v členu 71 PDEU in 
kot je določeno v Sklepu Sveta 2010/131/EU z dne 25. februarja 2010 o ustanovitvi 
Stalnega odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti1; vendar 
opozarja, da COSI ni zakonodajno telo in ne bi smelo imeti zakonodajnih ali 
zakonodajnim podobnih posebnih pravic; je zelo zaskrbljen zaradi odsotnosti nadzora 
Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov ter zahteva, da so Evropski parlament 
in nacionalni parlamenti ustrezno in pravočasno obveščeni o dejavnostih odbora COSI, s 
čimer je omogočen potreben demokratični nadzor;

9. meni, da bi moral odbor COSI nuditi interoperabilno podporo na vseh stopnjah 
(pripravljenost, odziv in obnova) uporabe instrumentov v povezavi z naravnimi nesrečami 
in nesrečami, ki jih povzroči človek, njegov operativni okvir pa odražati vsa področja, ki 
bi jih moral odbor pokrivati (policijsko in carinsko sodelovanje, zunanje meje, notranja 
varnost in nesreče) v skladu s strategijo notranje varnosti EU;

10. poudarja, da mora biti v zagotavljanje pomoči vključeno načelo nediskriminacije; 
ugotavlja, da bi bilo treba pomoč zagotavljati glede na potrebe in brez diskriminacije na 
podlagi rase, barve, spola, jezika, verskega, političnega ali drugega prepričanja, 
nacionalnega ali socialnega izvora, premoženja, rojstva ali kakšnega drugega statusa 
prejemnika pomoči;

11. opozarja, da so v nesrečah in izrednih razmerah osnovne človekove pravice zapostavljene; 
poziva k učinkovitemu nadziranju pomoči, da se zagotovi spoštovanje temeljnih 
človekovih pravic, vključno s paleto preventivnih ukrepov v zvezi s fizičnim in spolnim 
nasiljem, duševno zlorabo, trgovanjem z ljudmi, prisilnim priseljevanjem in kaznivim 
ravnanjem;

12. poudarja, da so neposredno po naravnih nesrečah in nesrečah, ki jih povzroči človek, 
pogosto najbolj prizadete ženske, ker je njihovo preživljanje bolj kot pri moških odvisno 
od naravnih virov, ki jih ogrozijo nesreče; poziva Komisijo, naj sprejme strategije, ki 
upoštevajo razlike med spoloma, za odzivanje na potrebe varnosti ljudi ter okoljske in 
humanitarne krize, ki so posledica naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek;

13. poudarja, da lahko naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek, povzročijo ogromno 
škodo v gospodarstvu in ključni infrastrukturi, tudi za osnovne javne storitve, 
komunikacijske in prometne storitve, kot se je zgodilo nazadnje ob izbruhu vulkana na 
Islandiji; poziva Komisijo, naj določi jasne prednostne cilje za pomoč državam, ki so jih 
prizadele nesreče, kot je načrtovanje zatočišč in lokacij ali nudenje zadostne količine 
varne vode in zdravstvene oskrbe;

14. poudarja, da učinkovito delovanje civilne zaščite temelji na posebnih ključnih 
mehanizmih, kot so preprečevanje, dejavno sodelovanje in vključevanje vseh, 
pripravljenost, odzivnost, obnova in rehabilitacija;

15. opozarja na vzpostavitev sistemov zgodnjega opozarjanja in ustanovitev sil za hitro 
odzivanje, ki bi jih morali spremljati programi usposabljanja in projekti za osveščanje 

                                               
1 UL L 52, 3.3.2010, str. 50.
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javnosti;

16. poudarja pomen celovite zbirke podatkov in informacij o tveganjih in stroških nesreč ter 
skupne uporabe takšne zbirke na ravni EU zaradi izvajanja primerjalnih študij in 
določanja verjetnih čezmejnih učinkov nesreč, s čimer bi državam članicam omogočili 
zbiranje in izmenjavo informacij o nacionalnih civilnih zmožnostih in medicinskih 
sredstvih, ter potrebo, da se uporabljajo in razvijajo obstoječe strukture, na primer Center 
za spremljanje in informiranje, namesto da se gradijo nove;

17. poudarja, da so okoljske težave, ki jih povzročajo in povečujejo podnebne spremembe, 
krive za sedanje naraščanje prisilnega preseljevanja, zato želi izpostaviti vse večjo 
povezanost med prosilci za azil in območji s propadajočim okoljem; poziva k boljši zaščiti 
in ponovni naselitvi „podnebnih beguncev“;

18. meni, da bi moral obstajati močan medsektorski mehanizem usklajevanja za zagotavljanje 
širjenja zgledov najboljše prakse, s katerim bi izboljšali sodelovanje z vidika 
pripravljenosti na nesreče, odzivanja in obnove;

19. opozarja, da je takoj po nesreči kritičnega pomena dostop do zdravstvene oskrbe; meni, da 
morajo imeti prednost nujna zdravniška in kirurška oskrba ranjenih preživelih, 
zmanjševanje tveganja nalezljivih bolezni, psihosocialna podpora osebam, ki trpijo zaradi 
hudih izgub, travm in omejenih socialnih in bivanjskih pogojev, ter podpora za ustrezno 
hranjenje dojenčkov in majhnih otrok ter ukrepanje proti podhranjenosti;

20. meni, da bi se morali pomembni finančni mehanizmi EU, kot je finančni instrument za 
civilno zaščito, glede na vse pogostejše in hujše nesreče v večjem obsegu osredotočiti na 
preventivne ukrepe in da je treba nemudoma in brez birokratskih postopkov povečati 
možnosti financiranja ukrepov znotraj EU in v tretjih državah;

21. meni, da bi bilo treba financiranje, ki bi dopolnjevalo nacionalna prizadevanja v prvi vrsti 
za zaščito ljudi, vendar tudi za zaščito okolja in premoženja, vključno s kulturno 
dediščino, v primeru naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, upravljati z 
obstoječimi finančnimi instrumenti;

22. meni, da ima skupno delo v primeru naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, 
očitne prednosti; zato poziva države članice in institucije EU, naj razvijajo in krepijo 
medsebojno sodelovanje na področju preprečevanja nesreč in celosten pristop za 
učinkovitejšo politiko EU glede upravljanja nesreč; zato pozdravlja ukrepe glede 
oblikovanja okvira Unije za preprečevanje nesreč in gozdnih požarov, ki jih je že sprejel 
Svet;

23. ugotavlja, da je pomembno zagotavljati učinkovit in demokratičen nadzor nad 
dejavnostmi v zvezi z varnostjo; poudarja vse večje vključevanje Evropskega parlamenta 
v razvijanje varnostnih politik po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, zato je 
bistvenega pomena učinkovito posvetovanje na vseh stopnjah;

24. opozarja na preprečevanje in predvidevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči 
človek, ter na blažitev njihovih potencialnih posledic, da bi bila sprejeta strategija, ki bi 
temeljila na proaktivnem pristopu na podlagi obveščevalnih podatkov; zato meni, da je 
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bistveno zagotoviti skladnost nacionalne zakonodaje držav članic z osnovnimi 
varnostnimi pravili, ki jih je treba upoštevati, na primer na področju gradbeništva.
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