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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. vyzýva Komisiu, aby pri reakciách Európy na katastrofy brala do úvahy doložku o 
solidarite a jej vykonávacie opatrenia, ktoré by sa mali bezodkladne prijať a ktoré 
zabezpečia účinnejšiu a ucelenejšiu reakciu na katastrofy v rámci EÚ aj mimo nej;

2. poukazuje na skutočnosť, že súčasné koordinačné opatrenia ad hoc nemôžu zaručiť 
primeranú a dostatočnú pomoc v prípade katastrof a že jestvuje priestor na zlepšenie 
celkovej efektívnosti, účinnosti, súdržnosti a viditeľnosti poskytovanej pomoci; domnieva 
sa, že je potrebná zmena na systém strategického plánovania, ktoré so sebou prináša 
prípravu modelových scenárov pre hlavné druhy katastrof v rámci EÚ aj mimo nej, a že 
treba určiť dostupné a nevyhnutné zdroje a ich plánované použitie; domnieva sa, že je tiež 
dôležité určiť nedostatky v oblasti zdrojov a presne objasniť, ako by mohla EÚ prispieť k 
úsiliu členských štátov o zlepšenie svojej pripravenosti; nazdáva sa, že efektívnejšie 
využívanie jestvujúcich zdrojov zabráni tvorbe dodatočnej finančnej a administratívnej 
byrokracii, najmä v súvislosti s regionálnou a miestnou správou;

3. vyjadruje podporu návrhu Komisie zriadiť Európsku kapacitu na núdzové reakcie vrátane 
dohôd zaručujúcich predvídateľnejšiu dostupnosť kľúčových prostriedkov členských
štátov, okrem iného prostredníctvom vytvorenia súboru vopred stanovených zdrojov 
dostupných v rámci vopred dohodnutých časov odozvy, ktoré by sa nasadzovali na 
základe dobrovoľného záväzku členských štátov dobrovoľne uvoľniť tieto zdroje na účely 
zásahov európskej núdzovej pomoci v Únii i mimo nej na národnej, regionálnej a miestnej 
úrovni; zastáva názor, že týmto spôsobom a prostredníctvom pomoci ľuďom postihnutým 
prírodnými katastrofami, ako sú napríklad rozsiahle požiare, záplavy, zemetrasenia, 
sopečné výbuchy, hurikány a prílivové vlny, a tiež nehodami na mori, ropnými škvrnami 
alebo jadrovou hrozbou sa výrazne posilní pridaná hodnota zásahov EÚ;

4. vyzýva Komisiu, aby sa snažila o angažovanosť EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie zdrojov, 
kapacít a koordinácie v súvislosti s katastrofami, ku ktorým dochádza v EÚ a ktoré majú 
priamy dosah na jej obyvateľov, a teda na daňovníkov EÚ;

5. v tejto súvislosti opätovne vyzýva na využívanie jestvujúcich zdrojov EÚ, ako je Fond 
solidarity EÚ; naliehavo žiada Komisiu, aby predložila nový návrh, ktorý by Fondu 
solidarity EÚ umožnil väčšiu flexibilitu a zjednodušenie jeho administratívnych pravidiel, 
majúc na zreteli jeho pôvodný cieľ, ktorým je umožniť „rýchle prijímanie rozhodnutí na 
vyčlenenie osobitných finančných zdrojov a ich najrýchlejšiu možnú mobilizáciu“; 
zastáva názor, že takéto zjednodušenie administratívnych postupov by urýchlilo platby 
z Fondu solidarity, a tak by sa zaručilo, že osoby v núdzi by dostali platby ihneď;

6. domnieva sa, že hlavný dôraz by sa mal klásť na plné a včasné využívanie dostupných 
finančných zdrojov, ako aj na zjednodušenie administratívnych postupov, ktoré tvoria 
súčasť mobilizácie týchto zdrojov; nazdáva sa, že sa musia tiež prijať také kroky, aby sa 
zaručilo, že núdzová humanitárna pomoc sa dostane k ľuďom postihnutým katastrofami 
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bezodkladne; 

7. pripomína, že Lisabonskou zmluvou sa zaviedla koncepcia územnej súdržnosti a rozšíril 
sa rozsah zásady subsidiarity na regionálne a miestne orgány, a že v tejto súvislosti by 
malo každé hodnotenie európskej reakcie na katastrofy zohľadniť kľúčovú úlohu, ktorú 
tieto orgány zohrávajú v rámci cyklu riadenia katastrof, najmä vzhľadom na skutočnosť, 
že v mnohých členských štátoch sa legislatívna právomoc vykonáva miestnej alebo 
regionálnej úrovni; žiada Komisiu, aby stanovila nové a inovatívne spôsoby poskytovania 
priamej podpory regionálnym a miestnym orgánom;

8. podporuje snahu Komisie o začleňovanie aspektov predchádzania do reakcií na katastrofy 
od počiatku; preto poukazuje na kľúčovú úlohu, ktorú v predchádzaní katastrof plnia 
regionálne a miestne orgány tým, že realizujú stratégie predchádzania rizikám na územnej 
úrovni vrátane spoločných zásahov zapájajúcich tímy z rôznych krajín; 

9. poukazuje na to, že niektoré oblasti, ako napríklad pobrežné, ostrovné a hornaté oblasti, sú 
z dôvodu svojej zemepisnej podoby extrémne zraniteľné, a požaduje, aby sa týmto 
oblastiam venovala osobitná pozornosť;

10. zastáva názor, že integrovaný prístup zohľadňujúci všetky riziká, ktorý spája 
predchádzanie katastrofám (vrátane zmierňujúcich opatrení a opatrení na zníženia rizika), 
pripravenosť, reakciu a obnovu, je najúčinnejšou stratégiou na zvládnutie katastrof; 
považuje predchádzanie za jeden z najúčinnejších spôsobov poskytovania ochrany, 
znižovania účinkov a dosahu katastrof a umožnenia dosahovania úspor; v tejto súvislosti 
požaduje lepšie vzdelávanie o predchádzaní katastrofám, investície do predchádzania 
katastrofám a zmene klímy, efektívnejšie politiky predchádzania a primerané právne 
predpisy o vodnom hospodárení a efektívnom manažmente rizika, ako aj dôslednejšie 
monitorovanie vykonávania smernice o povodniach na regionálnej i miestnej úrovni, ktorá 
bude zohrávať ústrednú úlohu pri budúcom predchádzaní katastrofám v záplavových 
oblastiach;

11. domnieva sa, že osobitnú pozornosť treba venovať najvzdialenejším regiónom a 
zámorským krajinám a územiam a úlohe, ktorú by ich zemepisná poloha mohla zohrávať 
pri uľahčovaní poskytovania pomoci postihnutým krajinám v ich blízkosti a pri ďalšom 
posilňovaní európskej reakcie na katastrofy;

12. poukazuje na kľúčovú úlohu regionálnych a miestnych orgánov, ktoré ako prvé čelia 
katastrofám, a najmä cezhraničným katastrofám, pri ich vypuknutí a ktorých účasť môže 
zviditeľniť EÚ medzi jej občanmi; preto žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby členské 
štáty začlenili svoje regionálne a miestne orgány do počiatočných štádií príprav reakcií na 
katastrofy, vychádzajúc z modelu viacúrovňového riadenia, ktorý sa uplatňuje v politike 
súdržnosti, a to prostredníctvom komunikačnej stratégie výhodnej pre všetky subjekty 
zapojené do mechanizmu reakcie;

13. vyzdvihuje dôležitosť záväzku EÚ k výmene osvedčených postupov a k podpore opatrení 
prijatých členskými štátmi, najmä v prípade, že viaceré členské štáty sú zasiahnuté tou 
istou katastrofou; preto podporuje využívanie cenných skúseností získaných v tejto oblasti 
prostredníctvom projektov, ktoré sa v minulosti realizovali v rámci iniciatívy 
Spoločenstva INTERREG.
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14. domnieva sa, že ďalšie využívanie príležitostí, ktoré sa naskytujú v kontexte európskeho 
územného cieľa, má kľúčový význam; v tejto súvislosti sa domnieva, že európske 
zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) môže predstavovať dôležitý nástroj na ďalšie 
posilňovanie nadnárodnej, cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce, a to aj s krajinami, 
ktoré nie sú členskými štátmi EÚ; považuje rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi 
regiónmi ako dôkaz obzvlášť významného prínosu zo strany regiónov vzhľadom na rýchlu 
pomoc na účely civilnej ochrany; domnieva sa, že táto plodná spolupráca sa vzťahuje, 
okrem iného, aj na spoločný cieľ mapovania rizík a hodnotenia prípadných hrozieb a že 
práve v tejto oblasti môže EÚ cenným a viditeľným spôsobom prispieť k ešte 
efektívnejšej a účinnejšej spolupráci, a to predovšetkým zlepšením koordinácie;

15. poznamenáva, že európske regióny umiestnené na hraniciach EÚ môžu byť postihnuté 
katastrofami vyskytujúcimi sa v regiónoch, ktoré sú súčasťou tretích štátov, a v takom 
prípade je zásah ešte zložitejší; navrhuje, aby sa vypracovali osobitné opatrenia na 
podporu týchto regiónov a aby sa osobitná pozornosť venovala katastrofám spôsobeným 
ľuďmi alebo priemyselnými nehodami, ktoré si vyžadujú odlišné stratégie; 

16. poukazuje na to, že v Európskom roku dobrovoľníckej práce by bolo symbolické a 
prospešné podporiť krajiny, ktoré sa usilujú podporovať takéto činnosti a organizácie;

17. požaduje komplexnú komunikačnú stratégiu zahŕňajúcu všetky inštitúcie EÚ a členské 
štáty, ktorá podporí ich úlohu pri predchádzaní katastrofám a ich riadení s cieľom zlepšiť 
celkovú viditeľnosť európskych opatrení;
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