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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

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

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 196 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorom sa 
uvádza, že „Únia podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť 
efektívnosť systémov na predchádzanie prírodným katastrofám alebo katastrofám 
spôsobeným ľudskou činnosťou a na ochranu pred nimi.“,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 26. októbra 2010 
nazvané Smerovanie k účinnejšej európskej reakcii na katastrofy: úloha civilnej ochrany 
a humanitárnej pomoci (KOM(2010)0600),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 5. marca 2008 
o posilnení kapacít Únie v oblasti reakcie na katastrofy (KOM(2008)0130),

– so zreteľom na správu Michela Barniera Za Európsku jednotku civilnej ochrany: 
európska pomoc, uverejnenú v máji roku 2006,

– so zreteľom na závery Rady zo 14. decembra 2010, v ktorých sú pozitívne hodnotené 
ciele uvedené v oznámení Komisie z 26. októbra 2010 spočívajúce v predvídateľnejšej, 
efektívnejšej, účinnejšej, ucelenejšej a viditeľnejšej európskej reakcii na katastrofy,

– so zreteľom na závery Rady z decembra 2007, v ktorých Rada vyzýva Komisiu k tomu, 
aby čo najlepšie využívala mechanizmus Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany a 
posilňovala spoluprácu medzi členskými štátmi, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/162/ES, Euratom z 5. marca 2007, ktorým sa 
ustanovuje finančný nástroj civilnej ochrany1, a rozhodnutie Rady 2007/779/ES z 8. 
novembra 2007, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2001/792/ES z 23. októbra 2001 
o ustanovení mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany2,

– so zreteľom na svoje uznesenia zo 14. decembra 2010 o vytvorení spôsobilosti rýchlej 
reakcie EÚ3, z 10. februára 2010 o nedávnom zemetrasení na Haiti4, zo 16. septembra 
2009 o lesných požiaroch v lete 20095, z 19. júna 2008 o posilnení kapacít Európskej únie 
v oblasti reakcie na katastrofy6 a zo 4. septembra 2007 o živelných pohromách1,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2007, s. 9.
2 Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2007, s. 9.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0465.
4 Ú. v. EÚ C 341E, 16.12.2010, s. 5.
5 Ú. v. EÚ C 224 E, 19.8.2010, s. 1.
6 Ú. v. EÚ C  286 E, 27.11.2009, s. 15.



PE462.621v01-00 4/9 PR\862509SK.doc

SK

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre 
regionálny rozvoj (A7-0000/2011),

A. keďže dramaticky stúpol počet aj stupeň závažnosti prírodných katastrof a katastrof 
spôsobených ľudskou činnosťou, ktoré postihli Úniu a jej občanov, ako aj ďalšie krajiny 
a regióny na celom svete, ako tragickým spôsobom ukázalo nedávne vážne nešťastie 
v Japonsku, ktoré postihlo zemetrasenie spojené s cunami a jadrovou katastrofou, pri 
ktorých sa úmerne zvýšil počet strát na životoch a narástli hospodárske, sociálne 
a environmentálne škody a škody na kultúrnom dedičstve,

B. keďže nedávne tragédie, konkrétne zemetrasenie na Haiti a povodne v Pakistane, ukázali, 
že hlavné nástroje, ktoré má EÚ k dispozícii, aby mohla reagovať na katastrofy 
(humanitárna pomoc a mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany), fungujú 
preukázateľne dobre na účely, na ktoré boli navrhnuté a vzhľadom na okolnosti, keďže je 
však stále priestor na zlepšenia, pokiaľ ide o efektívnosť, účinnosť, ucelenosť 
a zviditeľnenie pomoci EÚ ako celku,

C. keďže rôzne spôsoby, ktorých súčasťou sú vopred identifikované prostriedky členských 
štátov a prostriedky EÚ, boli úspešne vyskúšané prostredníctvom pilotných opatrení, ktoré 
inicioval Európsky parlament2,

D. keďže Európsky parlament dôsledne vyzýval Komisiu, aby predložila legislatívne návrhy 
o vytvorení jednotky civilnej ochrany EÚ, ako je uvedené v Barnierovej správe z roku 
2006, rešpektujúc pri tom v plnej miere zásadu subsidiarity, a tak doplnila snahy 
členských štátov, v súlade s článkom 196 ZFEÚ,

E. keďže okamžitá koordinácia, ucelenosť a komunikácia v rámci EÚ a s medzinárodnými 
aktérmi je nanajvýš dôležitá, treba predchádzať duplicite snáh a prekrývaniu a dosiahnuť 
správny druh pomoc s čo najrýchlejším dosahom na obyvateľstvo,

F. keďže treba zaručiť politickú koordináciu na úrovni EÚ so zreteľom na jednotlivé 
inštitucionálne úlohy bez toho, aby sa narušili alebo spomalili operácie reakcie na 
katastrofy, a keďže pri tom treba využívať existujúce mechanizmy bez vytvárania nových 
štruktúr; keďže operatívna a politická koordinácia európskej reakcie na katastrofy si musí 
zachovať vlastnú autonómiu,

G. keďže integrovaný prístup zohľadňujúci všetky riziká, v ktorom je spojená prevencia 
katastrof (vrátane zmierňovania a znižovania rizík), pripravenosť, reakcia a obnova, 
predstavuje najefektívnejšiu stratégiu, ako riešiť katastrofy,

1. víta oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade nazvané Smerovanie k 
účinnejšej európskej reakcii na katastrofy: úloha civilnej ochrany a humanitárnej pomoci, 

                                                                                                                                                  
1 Ú. v. EÚ C 187 E, 24.7.2008, s. 55.
2 Konkrétne pilotný projekt na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi v boji proti lesným požiarom 
(2008) a prípravná akcia týkajúca sa schopnosti rýchlej reakcie EÚ (2008 – 2010).
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ako aj jeho ciele; zdôrazňuje, že návrhy predložené v oznámení by sa mali viac 
preskúmať, aby splnili očakávania týkajúce sa posilnenej, efektívnej, nákladovo efektívnej 
a viditeľnej európskej reakcie;

2. zdôrazňuje potrebu zjednodušiť fungovanie súčasnej európskej reakcie na katastrofy 
a optimalizovať dostupné zdroje v záujme všeobecného prínosu, a zároveň nabáda všetky 
členské štáty, aby napomohli, a tak zaručili európsku solidaritu;

3. zdôrazňuje potrebu kvalitatívneho prechodu zo súčasnej koordinácie ad hoc na 
predvídateľný a vopred naplánovaný systém v rámci mechanizmu civilnej ochrany EÚ na 
základe vopred identifikovaných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na okamžité použitie 
v rámci operácií EÚ pri odstraňovaní následkov katastrof;

4. opäť vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila návrhy na zriadenie jednotky civilnej 
ochrany EÚ založenej na mechanizme civilnej ochrany EÚ tak, aby Únia mohla sústrediť 
potrebné zdroje na poskytnutie okamžitej núdzovej pomoci obetiam;

5. súhlasí s tým, že európska reakcia na katastrofy by sa mala opierať tak o európsku 
kapacitu na núdzové reakcie prostredníctvom posilnenia európskeho mechanizmu civilnej 
ochrany, založeného na vopred stanovených, a teda predvídateľných zdrojoch členských 
štátov v núdzových situáciách, ako aj o európske centrum pre núdzové reakcie ako 
základný pilier takejto stratégie, ako je stanovené v oznámení z 26. októbra 2010; 
zdôrazňuje, že toto rozvíjanie by sa malo riadiť prístupom zohľadňujúcim všetky riziká, 
zároveň spájať všetkých relevantných aktérov na účely koordinovanej akcie a využívať 
synergie rôznych existujúcich nástrojov;

6. znovu potvrdzuje dodržiavanie zásady subsidiarity, pokiaľ ide o schopnosť členských 
štátov používať vlastné prostriedky, najmä v prípade akýchkoľvek protichodných 
národných potrieb;

Európska kapacita na núdzové reakcie

7. domnieva sa, že spoločný súbor vopred stanovených zdrojov, ktorý bude dostupný na 
dobrovoľnej báze na účely zásahov núdzovej pomoci EÚ, v rámci aj mimo Únie, bude 
tvoriť jadro kapacity EÚ v oblasti pomoci, ktoré by mohli dopĺňať ponuky ad hoc 
členských štátov; odporúča vypracovať systém stimulov, aby členské štáty mohli vyčleniť 
dostatočné kapacity na dobrovoľný súbor bez toho, aby sa zvýšili celkové výdavky 
členských štátov;

8. potvrdzuje, že finančné zdroje EÚ, ktoré spravujú členské štáty, by mali byť doplnením 
prostriedkov, ktoré majú členské štáty k dispozícii na operácie pomoci; poznamenáva, že 
by mali byť postavené na modeloch vypracovaných prostredníctvom pilotných akcií, ktoré 
boli úspešne vyskúšané v nedávnych núdzových situáciách v rámci aj mimo Európy;

9. vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi identifikovala súčasné medzery v oblasti 
kapacít. Malo by sa zvážiť vytvorenie zdrojov na úrovni EÚ, pričom je potrebné zabrániť 
akejkoľvek forme súťaženia a/alebo prekrývania s vnútroštátnymi zdrojmi, aby sa 
odstránili súčasné medzery v oblasti kapacít, pričom by v ich dôsledku EÚ ako celok 
dosiahla výrazné úspory, alebo by sa umožnil prístup k zdrojom, ktoré členské štáty 
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nemajú k dispozícii na samostatné kroky, a tým poskytujú dobrý vzor pre spoločné 
znášanie záťaže;

10. považuje predbežné plánovanie a prípravu operácií rozvíjaním referenčných scenárov, 
mapovaním zdrojov členských štátov, ktoré by sa potenciálne dali použiť na operácie EÚ 
pri odstraňovaní následkov katastrof, a pohotovostné plány za kľúčové prvky posilnenej 
reakcie EÚ na katastrofy a zásadný predpoklad rýchleho použitia a okamžitej primeranej 
reakcie na každú núdzovú situáciu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby tieto opatrenia 
realizovali okamžite a bez toho, aby to poškodilo iné akcie;

Európske centrum pre núdzové reakcie

11. víta rozhodnutie Komisie zlúčiť monitorovacie a informačné centrum (MIC) s krízovým 
centrom ECHO a vytvoriť jedno samostatné centrum pre núdzové reakcie, ktoré bude 
v prevádzke 24 hodín denne ako platforma v oblasti plánovania a koordinácie operácií, čo 
považuje za krok správnym smerom; vyzýva Komisiu na posilnenie tohto centra, aby 
mohlo slúžiť ako centrálne miesto pre rýchlu a efektívnu koordináciu všetkej európskej 
materiálnej pomoci, ako aj finančných príspevkov v rámci humanitárnej pomoci; 
konštatuje, že by malo fungovať ako jednotné miesto prijímajúce žiadosti o pomoc 
v súvislosti s akýmkoľvek druhom prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou 
činnosťou, aby bolo možné zabezpečiť jednotnú reakciu EÚ;

12. žiada, aby zlúčenie krízového centra ECHO a monitorovacieho a informačného centra 
(MIC) bolo efektívne aj z finančného hľadiska;

13. vyzýva Komisiu, aby koordinovala akcie v prípade núdzovej situácie a pritom 
zjednodušila a optimalizovala existujúce univerzálne služby a núdzové číslo 112;

14. trvá na tom, že centrum pre núdzové reakcie musí spolu s členskými štátmi rýchlo prijať 
rozhodnutia o použití zdrojov zo spoločného súboru prostriedkov, aby sa zabezpečila 
okamžitá a efektívna pomoc obetiam a predišlo sa oneskoreniam, duplicite a prekrývaniu;

15. žiada politickú koordináciu so zreteľom na príslušné inštitucionálne úlohy Európskej 
komisie, vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej 
služby pre  vonkajšiu činnosť (ESVČ), zodpovednej za politické aspekty spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky, bez toho, aby sa narušili alebo spomalili operácie 
pomoci; vyzýva preto Komisiu a ESVČ, aby navrhli pracovné ustanovenia týkajúce sa 
koordinácie záležitostí v oblasti reakcie EÚ na katastrofy;

Logistika a doprava

16. žiada spoločné efektívne opatrenia v oblasti logistiky, zahŕňajúce najmä všestranné tímy 
technickej pomoci a podpory (TAST) financované z prostriedkov EÚ, ktoré by mohli 
pomáhať všetkým úradníkom a tímom EÚ alebo členských štátov v teréne, najmä 
v prípadoch, keď prestane fungovať miestna infraštruktúra;

17. žiada lepšiu posilnenú, nákladovo efektívnejšiu a dobre koordinovanú dopravu pre všetku 
materiálnu pomoc smerujúcu na miesta katastrofy, najmä prostredníctvom zjednotených 
zjednodušených postupov, zvýšenej miery spolufinancovania a zavedenia nových 
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spôsobov umožňujúcich prístup k dodatočným dopravným kapacitám, pokiaľ možno na 
základe rámcových zmlúv;

Komunikácia, zviditeľnenie, odborná príprava, výskum

18. žiada komplexnú stratégiu komunikácie zahŕňajúcu všetky inštitúcie EÚ a členské štáty, 
ktorá zlepší celkovú viditeľnosť európskych opatrení;

19. žiada pravidelnú odbornú prípravu pre všetkých zúčastnených odborníkov, aby sa 
posilnila interoperabilita rôznych zdrojov, ako aj ďalší výskum a analýzu potenciálnych 
alebo už zistených medzier;

20. vyzýva Komisiu, aby na tento účel čo najskôr, najneskôr však do konca roka 2011 
predložila ambiciózne legislatívne návrhy;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Žijeme v časoch, keď čoraz častejšie dochádza ku katastrofám. Minulý rok bola Európa 
vystavená množstvu veľmi vážnych katastrof vrátane náhlych a rozsiahlych povodní, 
prudkých búrok a lesných požiarov, nehovoriac o mraku sopečného popola po výbuchu 
sopky Eyjafjallajökull na Islande. Aj mimo Európy došlo k niekoľkým závažným 
katastrofám, ktoré spôsobili veľký počet obetí a mali mimoriadne ničivé účinky, najmä 
zemetrasenie na Haiti a povodne v Pakistane. K doteraz najničivejšiemu úniku ropy došlo 
v Mexickom zálive po explózii na vrtnej plošine Deepwater Horizon a Sahel postihli
mimoriadne suchá. V súčasnosti na svet doľahli tragické udalosti v Japonsku, ktoré 
postihla kombinácia intenzívneho zemetrasenia, cunami a jadrovej katastrofy.

Počet katastrof zaznamenaných za rok na celom svete stúpol za posledných 35 rokov 
päťnásobne a dnes predstavuje takmer 400 katastrof. Katastrofy v Európe si za posledných 
20 rokov vyžiadali takmer 90 000 životov, postihli viac ako 29 miliónov ľudí a spôsobili 
hospodárske škody vo výške 211 miliárd EUR.

Na pozadí nedávneho prudkého nárastu prírodných katastrof a katastrof spôsobených 
ľudskou činnosťou, a to v rámci, ako aj mimo Európskej únie, spravodajkyňa žiada väčšiu 
účinnosť vo všetkých etapách európskeho cyklu zvládania katastrof vrátane prevencie, 
pripravenosti, reakcie a obnovy a zároveň optimalizáciu hospodárskych zdrojov v časoch 
úsporných opatrení. Tento prístup podporuje vo veľkej väčšine prípadov približne 90 % 
európskych občanov, ktorí od EÚ očakávajú viac opatrení na pomoc ich krajinám, ktoré 
sú postihnuté katastrofou, zatiaľ čo približne rovnaký počet ľudí podporuje humanitárne 
akcie EÚ mimo EÚ. Tento cieľ sa odráža aj v Lisabonskej zmluve, ktorou sa zaviedol 
nový právny základ pre civilnú ochranu, ako aj humanitárnu pomoc, aby sa zaručila rýchla 
a efektívna reakcia na katastrofy, ku ktorým dochádza v rámci a mimo EÚ.

Keďže táto správa je zameraná na reakciu na katastrofy, spravodajkyňa by chcela 
zdôrazniť, že reakciu treba posilniť tak, že sa vopred stanovia zdroje dostupné v členských 
štátoch, ktoré sa na báze dobrovoľnosti poskytujú na účely európskeho mechanizmu 
civilnej ochrany. Išlo by o významný posun, pričom by sa prešlo od súčasnej reakcie ad 
hoc na krízy smerom k predbežnému plánovaniu prostredníctvom vypracovania 
referenčných scenárov, mapovania zdrojov členských štátov a pohotovostných plánov.

Okrem toho sa spravodajkyňa zasadzuje o zjednodušenie európskeho mechanizmu civilnej 
ochrany, ktorý je považovaný za príliš byrokratický. V tejto súvislosti víta zlúčenie MIC 
a krízového centra ECHO, ako aj vytvorenie skutočného centra pre núdzové reakcie 
otvoreného 24 hodín denne, ktoré by po dohode s členskými štátmi rozhodovalo 
o zdrojoch, ktoré sa majú použiť v prípade katastrofy s cieľom zaručiť obetiam okamžitú 
a efektívnu pomoc.

V záujme ešte väčšieho posilnenia európskej reakcie na katastrofy spravodajkyňa žiada 
Komisiu, aby čo najskôr predložila návrh o jednotke civilnej ochrany EÚ opierajúcej sa 
o centrum pre núdzové reakcie.
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Ďalší kľúčový bod je potreba lepšej koordinácie všetkých aktérov, aby sa predišlo 
prekrývaniu a duplikácii snáh, tak na politickej, ako aj na prevádzkovej úrovni, pričom 
obe by mali fungovať nezávisle od seba, aby sa nenarušila rýchla a efektívna pomoc 
obetiam katastrofy.

Spravodajkyňa by napokon chcela zdôrazniť, že je dôležité, aby sa všetky členské štáty 
v duchu európskej solidarity podieľali na európskej reakcii na katastrofy.  Systém 
stimulov umožňujúci členským štátom, aby mohli vyčleniť dostatočné kapacity na 
dobrovoľný súbor bez zvýšenia ich celkových výdavkov, by mohol podnietiť ponuky. 
Inými slovami by sa malo využitie zdrojov, ktoré sú k dispozícii v členských štátoch, 
optimalizovať v záujme všeobecného prínosu, a zároveň predísť duplicite štruktúr, snáh 
alebo výdavkov.


