
PA\866212CS.doc PE464.790v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro regionální rozvoj

2011/2023(INI)

4. 5. 2011

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro regionální rozvoj

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ke sdělení  „Na cestě k důraznější evropské reakci na katastrofy: úloha civilní 
ochrany a humanitární pomoci“
(2011/2023(INI))

Navrhovatel: Georgios Stavrakakis



PE464.790v01-00 2/3 PA\866212CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\866212CS.doc 3/3 PE464.790v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá Komisi, aby při vytváření evropského mechanismu reakce na katastrofy zohlednila 
doložku solidarity a její prováděcí opatření, která mají být přijata; 

2. vyzývá Komisi, aby usilovala o větší zapojení EU, pokud jde o zdroje a kapacity určené 
na zvládání katastrof v EU, jež přímo zasahují její občany, kteří jsou ostatně daňovými 
poplatníky EU;

3. v této souvislosti připomíná svou výzvu, aby byly použity stávající zdroje EU, jako je 
Fond solidarity EU; naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila nový návrh, jenž by Fondu
solidarity EU umožnil zvýšit flexibilitu a pomohl zjednodušit jeho administrativní 
pravidla, a aby měla současně na paměti jeho původní úkol umožnit „přijetí rychlého 
rozhodnutí za účelem přidělení zvláštních finančních prostředků a jejich co nejrychlejší 
uvolnění“;

4. podporuje snahy Komise o to, aby její mechanismus reakce na katastrofy již od úplného 
počátku zahrnoval preventivní aspekty; poukazuje tedy na to, že místní a regionální 
orgány plní při prevenci katastrof klíčovou úlohu, neboť prostřednictvím politiky 
soudržnosti provádějí na místní úrovni strategie prevence rizik; 

5. poukazuje na klíčovou úlohu regionálních a místních orgánů, které stojí v případě 
katastrofy v přední linii a jejichž zapojení může zviditelnit EU v očích jejích občanů;

6. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU zavázala podporovat opatření přijatá členskými 
státy, zejména v případě, že je katastrofou současně postiženo několik států; zasazuje se 
proto o využití cenných zkušeností získaných v této oblasti, které byly v minulosti 
prováděny v rámci iniciativy Společenství INTERREG;


