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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta oznámenie Komisie o prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof; 
pripomína, že prírodné a človekom spôsobené katastrofy ovplyvňujú všetky členské štáty 
a kandidátske krajiny a že medzi ne patria, okrem iných rizík, povodne, búrky, suchá, 
zemetrasenia, lesné požiare, extrémne horúčavy, sopečná činnosť, lavíny, zosuvy pôdy, 
technologické a priemyselné havárie;

2. zdôrazňuje, že hoci katastrofy môžu mať veľa príčin, nemožno ich vždy pripisovať len 
extrémnym prírodným javom, pravdepodobnosť ich vzniku totiž často zvyšuje 
neprimeraný vzťah ľudí k okolitému životnému prostrediu a technologické a priemyselné 
havárie, ktoré môžu zapríčiniť únik nebezpečných chemických, biologických, 
rádiologických alebo jadrových látok s veľkými dôsledkami na zdravie, plodiny, 
infraštruktúru alebo hospodárske zvieratá;

3. podporuje kľúčové prvky prístupu Únie; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 
predchádzajúce návrhy Európskeho parlamentu sa ešte nevykonávajú v plnej miere, čo 
obmedzuje vykonávanie jednotnej stratégie Únie pre prevenciu prírodných a človekom 
spôsobených katastrof; 

4. domnieva sa, že je potrebné, aby oznámenie Komisie o prevencii prírodných a človekom 
spôsobených katastrof podnietilo politické diskusie medzi inštitúciami EÚ a rôznymi 
zainteresovanými stranami vrátane mimovládnych organizácií a iných členov občianskej 
spoločnosti;

5. navrhuje, aby pri formovaní novej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a finančného 
rámca na roky 2014 – 2020 priority pre koherentnú zahraničnú bezpečnostnú politiku 
zahŕňali prístup Únie, pokiaľ ide o prírodné a človekom spôsobené katastrofy, vrátane 
primeraných mechanizmov pre prideľovanie humanitárnej pomoci v období krízy v EÚ aj 
v tretích krajinách;

6. zdôrazňuje dôležitosť novej doložky o solidarite, ktorá sa uvádza v článku 222 ZFEÚ, aby 
sa pomoc zabezpečila všetkými prostriedkami a účinnou koordináciou medzi členskými 
štátmi v prípade prírodnej alebo človekom spôsobenej katastrofy;

7. zdôrazňuje v tejto súvislosti význam zapojenia Stáleho výboru pre operačnú spoluprácu 
v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI), ako sa uvádza v článku 71 ZFEÚ a ako bol 
zriadený rozhodnutím Rady 2010/131/EÚ z 25. februára 2010 o zriadení Stáleho výboru 
pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti1; upozorňuje však na skutočnosť, 
že výbor COSI nie je zákonodarný orgán a nemal by mať legislatívne alebo 
kvázilegislatívne právomoci; je hlboko znepokojený nedostatkom dohľadu Európskeho 
parlamentu a národných parlamentov a požaduje, aby Európsky parlament a národné 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 52, 3.3.2010, s. 50.
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parlamenty boli náležite a včas informované o činnostiach výboru COSI, čím sa dosiahne 
potrebný demokratický dohľad; 

8. zastáva názor, že je potrebné, aby výbor COSI poskytoval interoperabilnú podporu vo 
všetkých fázach (pohotovosť, reakcia a obnova) mobilizácie nástrojov, pokiaľ ide 
o prírodné a človekom spôsobené katastrofy, a aby boli do jeho operačného rámca 
zahrnuté všetky oblasti, ktoré by mal pokrývať (policajná a colná spolupráca, vonkajšie 
hranice, vnútorná bezpečnosť a katastrofy) podľa stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ;

9. zdôrazňuje, že pri poskytovaní pomoci sa musí uplatňovať zásada nediskriminácie; 
poznamenáva, že pomoc treba poskytovať na základe potreby, bez diskriminácie na 
základe rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženského vyznania, politického alebo 
iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného 
postavenia príjemcov; 

10. pripomína, že pri katastrofách alebo v núdzových situáciách sú základné ľudské práva 
ohrozené; vyzýva na účinné monitorovanie pomoci s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
základných ľudských práv vrátane radu preventívnych opatrení, pokiaľ ide o fyzické 
a sexuálne násilie, psychické zneužívanie, obchodovanie s ľuďmi, násilné 
prisťahovalectvo a trestnú činnosť;

11. zdôrazňuje, že ženy sú často najviac postihnuté po prírodných alebo človekom 
spôsobených katastrofách, pretože na rozdiel od mužov ich živobytie viac závisí od 
prírodných zdrojov, ktoré sú pohromami ohrozené; naliehavo žiada Komisiu, aby prijala 
stratégie zohľadňujúce rodový aspekt pre reakciu na potreby ľudí v oblasti bezpečnosti 
a na environmentálne a humanitárne krízy zapríčinené prírodnými a človekom 
spôsobenými katastrofami; 

12. zdôrazňuje, že prírodné a človekom spôsobené katastrofy môžu spôsobiť vážne škody na 
kritickej infraštruktúre vrátane základných služieb, komunikácií a dopravy; naliehavo 
žiada Komisiu, aby stanovila jasné priority pre pomoc krajinám postihnutým katastrofami, 
napríklad prístrešie a miestne plánovanie alebo poskytnutie dostatočnej a bezpečnej vody 
a hygieny;

13. zdôrazňuje, že realizácia účinnej civilnej ochrany sa opiera o osobitné kľúčové postupy 
ako prevencia, aktívna účasť a zapojenie všetkých, pohotovosť, reakcia, obnova 
a mechanizmy na rekonštrukciu;

14. upozorňuje na zriadenie systémov včasného varovania a síl rýchlej reakcie, ktoré by mali 
byť doplnené programami odbornej prípravy a projektmi na zvyšovanie informovanosti 
verejnosti;

15. podporuje vytvorenie tzv. strediska pre monitorovanie katastrof (Disaster Observatory) 
v rámci Európskej únie; zdôrazňuje, že je dôležité mať k dispozícii obsiahly súbor údajov 
a informácií o rizikách a nákladoch súvisiacich s katastrofami a sprístupniť ich na úrovni 
EÚ, čím sa členským štátom umožní zhromažďovať informácie o vnútroštátnych 
civilných kapacitách a zdravotníckych zdrojoch; 

16. domnieva sa, že by mal existovať silný spoločný mechanizmus koordinácie, aby sa 
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zabezpečilo šírenie osvedčených postupov;

17. upozorňuje, že prístup k zdravotnej starostlivosti je kritický hneď po katastrofe; zastáva 
názor, že je potrebné priradiť prioritu pohotovostnej lekárskej a chirurgickej starostlivosti 
poskytovanej zraneným osobám, ktoré katastrofu prežili, zníženiu rizika prenosných 
ochorení, psychosociálnej podpore ľuďom, ktorých postihla vážna strata, ktorí trpia 
traumou a obmedzenými sociálnymi a životnými podmienkami, a podpore pre náležité 
kŕmenie dojčiat a malých detí a riešenie otázky podvýživy;

18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že dôležité finančné mechanizmy EÚ, ako Finančný 
nástroj civilnej ochrany, nemajú dostatok zdrojov a nemôžu preto v plnej miere prispievať 
v oblasti prevencie; je pevne presvedčený, že vzhľadom na častejší výskyt a zvýšenie 
intenzity katastrof je potrebné, aby sa možnosti poskytovania finančných prostriedkov na 
činnosti v rámci EÚ a v tretích krajinách okamžite rozšírili bez byrokratických postupov;

19. odporúča vytvoriť osobitný finančný nástroj na prevenciu katastrof, ktorý by dopĺňal 
úsilie členských štátov o ochranu, a to hlavne osôb, ale aj životného prostredia a majetku 
vrátane kultúrneho dedičstva v prípade prírodných a človekom spôsobených katastrof;

20. zastáva názor, že v spolupráci v miestach, ktoré zasiahla prírodná alebo človekom 
spôsobená katastrofa, je zjavná pridaná hodnota; vyzýva preto členské štáty a inštitúcie 
EÚ, aby rozvíjali posilnenú spoluprácu v oblasti prevencie katastrof a holistický prístup 
k účinnejšej politike EÚ v oblasti riadenia katastrof;

21. poukazuje na význam zabezpečovania účinného a demokratického dohľadu nad 
činnosťami v oblasti bezpečnosti; zdôrazňuje väčšiu účasť Európskeho parlamentu na 
rozvoji bezpečnostných politík po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy, čo 
znamená, že je potrebná účinná konzultácia vo všetkých fázach;

22. upozorňuje na prevenciu a predvídanie prírodných a človekom spôsobených katastrof a na 
zmiernenie ich možného vplyvu s cieľom prijať stratégiu, ktorá sa zakladá na prokatívnom 
prístupe založenom na spravodajských informáciách; preto treba zabezpečiť, aby boli 
vnútroštátne právne predpisy členských štátov v súlade so základnými bezpečnostnými 
predpismi, ktoré treba dodržiavať napríklad v oblasti stavebníctva.


