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NÁVRHY

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

1. vítá sdělení Komise o prevenci přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem1; je 
toho názoru, že předcházení katastrofám je neoddělitelné od zásahů v jejich průběhu; 
podporuje práci Parlamentu vykonanou dosud2 v této oblasti a lituje, že Komise zatím 
nepředložila legislativní návrhy v souladu s návrhy Parlamentu; zdůrazňuje potřebu zavést 
komplexní legislativu a pokyny s minimálními standardy, jež zohlední holistický přístup 
cílený na účinnější politiku EU při zvládání katastrof; znovu opakuje, že v opačném 
případě umožňuje Lisabonská smlouva využít posílenou spolupráci mezi členskými státy,
a že tak lze toto téma řešit také v tomto rámci;

2. žádá Komisi, aby při přírodních katastrofách a při katastrofách způsobených člověkem 
úzce propojila všechny fáze – prevenci, připravenost, okamžitou reakci a záchranu – , jež 
budou těsně propojeny s přístupem pohotového a účinného řízení; posílení schopnosti 
reakce na všechny druhy katastrof (uvnitř i vně EU, přírodních i člověkem způsobených), 
musí zohlednit veškeré nástroje EU a interinstitucionální koordinaci;

3. zasazuje se za vytvoření jedné strategie pro celou Evropskou unii přijetím jednotného 
akčního plánu pro konkrétní druhy katastrof, který při řešení katastrof v plné míře zajistí 
solidaritu mezi zeměmi; naléhavě žádá, aby byla v rámci této strategie věnována zvláštní 
pozornost evropským nejizolovanějším a nejméně obydleným regionům, horským
a příhraničním regionům a hospodářsky nejvíce znevýhodněným regionům;

4. podporuje klíčové prvky přístupu na úrovni Společenství, avšak pro zemědělské odvětví je 
považuje za nedostatečné; je toho názoru, že prevence katastrof založená na znalostech má 
zásadní význam; podtrhuje potřebu vytvořit databázi záznamů o hospodářských a sociálních 
katastrofách v zájmu jejich účinného monitorování, včetně zmapování oblastí se zvýšeným 
rizikem, a podtrhuje rovněž potřebu stanovit vhodná opatření přizpůsobená zvláštní povaze 
hlavních rizik v každém regionu; 

5.  podporuje propojení aktérů a politik v rámci cyklu zvládání katastrof, vyzdvihuje přínos, 
který by měla síla rychlého nasazení, jež by posílila koordinaci a solidaritu mezi členskými 
státy, neboť žádná země nedisponuje zdroji nezbytnými k tomu, aby se s velkými 
přírodními katastrofami mohla vyrovnat sama; podporuje iniciativu na vytvoření skupiny 
složené ze zástupců zúčastněných stran a vyzývá k začlenění zástupců zemědělství do 
navrhovaného mechanismu pro řízení krizí, mimo jiné s cílem skutečně uplatnit zásadu 
multifunkčnosti;

                                               
1 KOM(2009)0082.
2 Zpráva ze dne 18. května 2006 o přírodních katastrofách (lesní požáry, sucha a povodně) – zemědělská 
hlediska (C 297 E, 7.12.2006, s. 363); usnesení ze dne 16. února 2006 o řízení rizik a řešení krizí v zemědělství 
(C 290 E, 29.11.2006, s. 407); usnesení ze dne 19. června 2008 o posílení schopnosti Unie reagovat na katastrofy 
(C 286 E, 14.8.2008, s. 15).
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6. zdůrazňuje, že následky přírodních katastrof překračují právní a správní hranice regionů
a členských států, a proto musí být mapování rizika doprovázeno rozsáhlými a na těchto 
hranicích nezávisle fungujícími mechanismy územní spolupráce na úrovni makroregionů, 
čímž se zvýší účinnost řešení přírodních katastrof nebo katastrof způsobených člověkem,
a to jak pokud jde o prevenci, tak pokud jde o následné zásahy;

7. vyzývá ke spolupráci mezi členskými státy, sousedními zeměmi EU a rozvojovými zeměmi 
na přeshraničních projektech výměny osvědčených postupů a šíření praktických znalostí
s pomocí programů politiky sousedství EU a rozvojových programů.

8. domnívá se, že nejnovější zkušenosti a zkušenosti z posledních let zdůrazňují nutnost dále 
konsolidovat kapacity Společenství pro civilní ochranu, preventivní připravenost a reakci
v souvislosti s přírodními katastrofami i s katastrofami způsobenými člověkem, a důrazně 
vyzývá Komisi k přijetí příslušných opatření jakožto viditelného vyjádření solidarity 
Evropy se zeměmi postiženými závažnými mimořádnými událostmi; podporuje činnosti, 
jež směřují ke zlepšení připravenosti civilní ochrany v členských státech před následky 
katastrof, zejména cestou výměny odborných a osvědčených postupů, cvičení a projektů 
připravenosti;

9. hluboce lituje těžkých ztrát a velkého počtu obětí přírodních katastrof, jež v poslední době 
postihly některé členské státy, a je toho názoru, že by se proto měla ihned přezkoumat 
vhodnost opatření pro prevenci a připravenost, z čehož by mělo vyplynout potřebné 
poučení, aby bylo v budoucnu v členských státech možné předcházet ničivým následkům 
takových katastrof a omezit jejich rozsah; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby po 
členských státech požadovala poskytnutí podrobností jejich operačních programů pro 
použití při přírodních katastrofách s cílem umožnit výměnu zkušeností a učinit závěry pro 
účely nouzových opatření, koordinace správních orgánů a operačních míst a dostupnost 
nezbytných lidských a materiálních zdrojů;

10. vyzývá členské státy a místní orgány, aby zejména ve školách a ve venkovských oblastech 
podporovaly zvyšování povědomí o prevenci katastrof; 

11. připomíná, že investice do udržitelného nakládání s ekosystémy či náležitého řízení
z hlediska životního prostředí mohou nabídnout nákladově účinná řešení pro snížení 
ohroženosti obcí katastrofami; zdravé ekosystémy fungují při katastrofách jako přírodní 
tlumič, k jejich vytvoření či údržbě jsou často třeba nižší náklady a jsou často účinnější než 
inženýrské stavby; podle Světové banky (2004) jsou investiční náklady na preventivní 
opatření, včetně udržování zdravých ekosystémů, sedmkrát nižší než náklady, jež jsou 
způsobeny katastrofami;

12. poukazuje na nutnost zahrnout zástupce zemědělství do cyklu zvládání katastrof ve snaze 
dosáhnout posouzení a nápravy, jež budou odpovídat skutečnému stavu tohoto odvětví, 
účinněji koordinovat dostupné zdroje, a upevnit tak postupy EU při poskytování rychlé 
reakce;

13.  domnívá se, že zemědělská i dřevařská produkce je citlivá vůči klimatickým jevům, jako 
jsou sucha, mráz, led, krupobití, lesní požáry, bouře, záplavy a přívalové deště, vůči 
zdravotním rizikům, jako jsou napadení škůdci, onemocnění zvířat, epidemie a nákazy 
zvířat, vůči škodám způsobeným volně žijícími zvířaty a vůči důsledkům lidské činnosti, 
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jako je změna klimatu, znečištění, kyselý déšť a nechtěný i úmyslný genetický přenos, vůči 
sesuvům půdy v souvislosti s problematikou územního plánování a výstavby měst, vůči 
technologickým rizikům a rizikům spojeným s dopravou, vůči desertifikaci horských 
oblastí a lesním požárům především v důsledku nedostatečného udržování lesů a trestné 
činnosti i vůči znečišťování řek v důsledku chemického odpadu z továren, úniku živin
a nedbalosti návštěvníků lesů; 

14.  zdůrazňuje, že přírodní a člověkem způsobené katastrofy ohrožují hospodářskou životnost 
zemědělských podniků a vedou k vylidňování venkova, zvyšují erozi a desertifikaci, 
poškozují ekosystémy, ohrožují biologickou rozmanitost a mají závažný dopad na kvalitu 
života obyvatel venkova, kteří zde zůstávají; věří, že následky jsou závažnější v oblastech
s přirozeným znevýhodněním a bez možností hospodářské diverzifikace, kde zemědělství 
slouží k obživě nebo je hlavním či jediným hospodářským odvětvím, což v těchto oblastech 
vede k nedostatku potravin a pracovních míst a k odchodu obyvatelstva do příměstských 
aglomerací;

15. zdůrazňuje úlohu zemědělců jakožto opatrovníků venkova v Evropské unii; proto považuje 
za nezbytné podporovat zachování zemědělských činností udržitelným způsobem s cílem 
omezit opouštění výroby a vylidňování venkovských oblastí, což je jev, který dále zvyšuje 
riziko lesních požárů;

16.  připomíná, že zemědělství má v této souvislosti zásadní význam, jelikož zajišťuje existenci 
venkovského hospodářství a omezuje migraci do městských oblastí, zajišťuje dobré 
podmínky životního prostředí na venkově, snižuje emise uhlíku a přispívá k jejich 
odlučování, zlepšuje ochranu půdy, napomáhá navracení říčních a pobřežních vodních 
systémů do jejich přirozeného stavu a podporuje zotavování přírodních oblastí;

17. připomíná, že rostliny přijímají prostřednictvím fotosyntézy CO2 z ovzduší a produkují 
biomasu, kterou lze přeměnit na bioplyn, biopaliva a průmyslové zboží; že rostoucí 
používání zemědělských produktů při výrobě průmyslového zboží, jako jsou polymery, 
maziva, přípravky pro ošetření povrchů, rozpouštědla a vlákna, může také přispět ke snížení 
závislosti na neobnovitelných zdrojích energie;

18. domnívá se, že v zemědělství existuje celá řada energetických plodin, které mohou spolu
s větrnou a solární energií významně přispět k energetické bezpečnosti EU;

19. domnívá se, že předvídatelné negativní dopady změny klimatu na zemědělskou výrobu 
přispějí k dalšímu tlaku na bezpodmínečné udržení zajištění potravin, který bude zesílen 
rovněž v důsledku růstu počtu obyvatelstva na přibližně devět miliard do roku 2050 a který 
si vyžádá odpovídající zvýšení výrobních kapacit o přibližně 70 % – aspekty, které ve svém 
celku zdůrazňují, že zajišťování potravin, zmírňování změny klimatu, přírodní katastrofy
a snižování chudoby spolu vzájemně neoddělitelně souvisejí;

20. upozorňuje na to, že budoucí společná zemědělská politika musí disponovat finančními 
prostředky, aby při přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování jejích negativních 
důsledků, zejména při prevenci následků přírodních katastrof, bylo nadále zajištěno 
zásobování evropského obyvatelstva potravinami a aby bylo možné čelit jiným případným 
výzvám;
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21. žádá Evropskou komisi, aby posoudila možnost zřídit v rámci příštího finančního výhledu 
fond pro přizpůsobování se změně klimatu s cílem přispět k financování opatření pro 
prevenci přírodních katastrof v jednotlivých odvětví hospodářství;

22. připomíná, že lesy jsou důležité především pro produkci dřeva, ale i pro zachování 
biologické rozmanitosti, předcházení požárům, záplavám, lavinám a erozi, pro správu 
podzemních vodních zdrojů a krajiny a pro zachycování uhlíku; EU proto naléhavě 
potřebuje přísnou lesnickou politiku, která náležité zohlední rozmanitost evropských lesů
a jež se bude při úsilí o jejich zachování a ochranu a při jejich přizpůsobování v rámci 
boje s riziky, kterým jsou tyto lesy vystaveny, opírat o vědecké poznatky; 

23. zdůrazňuje, že dlouho přetrvávající sucha v poslední letech přispěla k nárůstu počtu lesních 
požárů v Evropě a zároveň v mnoha regionech zintenzivnila desertifikaci;

24. vyzývá Evropskou komisi, aby podobně jako v případě již existující směrnice
o protipovodňové ochraně předložila návrh směrnice o boji proti suchu, jejímž cílem by 
byla lepší koordinace příslušných politik členských států a zdokonalení dostupných 
nástrojů Společenství;

25.  domnívá se, že lesní požáry představují v mnoha částech Evropy závažný problém a že je 
zde třeba přijmout opatření s cílem zamezit hustému zalesnění a změnit složení lesů; je toho 
názoru, že je třeba dát přednost původním živočišným druhům a smíšeným lesům v zájmu 
vyšší odolnosti vůči požárům, bouřím a napadení hmyzem, přičemž je potřeba vzít v úvahu 
rozdílnost přírodních podmínek v oblasti pásma lesů na severu Evropy a v lesích jižní 
Evropy; vyzývá Komisi, aby důrazně apelovala na členské státy, aby zavedly právní 
ustanovení o občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti žhářů spojená se sankcemi,
a koordinovala hodnotící týmy, s nimž bude konzultována obnova postižených oblastí,
s cílem vyhnout se spekulacím; 

26. zasazuje se o rozvoj skutečné lesnické politiky, jejímž cílem bude zlepšit správu a údržbu 
lesů a zároveň zohlednit zásadní úlohu, kterou lesy hrají v boji proti změně klimatu, jež má 
stále větší vliv na výskyt přírodních katastrof;

27.  vyzývá Komisi a členské státy, aby do výpočtu agroenvironmentálních prémií začlenily 
dodatečné náklady, které zemědělcům vznikly přijetím opatření pro prevenci požárů (jako 
je např. čištění protipožárních pásů, odstraňování mrtvých stromů, úprava půdy u hranic 
pozemků atd.) a přijetím odvodňovacích opatřením (čištění odvodňovacích příkopů
a kanálů);

28. žádá Komisi a členské státy, aby se zasadily o uplatňování správných zemědělských 
postupů, které již v některých členských státech vedly ke snížení prosakování dusíkatých 
hnojiv o polovinu, aniž by zároveň došlo k poklesu zemědělských výnosů;

29.  připomíná, že přírodní katastrofy související s vodou se projevují nejen ve formě povodní, 
které jsou často důsledkem nevhodného plánování, námrazy, krupobití a kontaminace 
povodí, ale pramení rovněž z jejího nedostatku, což může přivodit významné změny, jako 
je desertifikace rozsáhlých oblastí jižní a jihovýchodní Evropy;

30.  vyzývá Komisi, aby podala zprávu o provádění článků 70 a 71 týkajících se ustanovení
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o kontrole stavu rizikového pojištění a o systémech vzájemných fondů v členských státech; 
naléhavě Komisi vyzývá, aby předložila návrh společného evropského systému, aby se tak 
lépe zvládala rizika a nestabilita příjmů zemědělců související s přírodními katastrofami
a katastrofami způsobenými člověkem; zdůrazňuje, že tento systém musí být ambicióznější 
než stávající model, jelikož je třeba vyhnout se velkému počtu různých systémů pojištění
v EU, který způsobuje obrovský nepoměr mezi příjmy zemědělců;

31. považuje za naléhavě nezbytné, aby systém minimální částky odškodnění pro případ 
přírodních nebo člověkem způsobených katastrof byl rovněž dostupný pro všechny 
evropské zemědělce, lituje, že čl. 11 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 1857/20061 není
z důvodu existence různých systémů pojištění v členských státech proveditelný, a navíc 
doporučuje, aby podpora preventivních opatření měla při výpočtu pojistného pro zemědělce 
přednost;

32.  připomíná, že systémy pojištění jsou stanoveny v rámci tzv. „amber boxu“ podpor WTO
a že naši obchodní partneři, jako jsou Spojené státy americké (anticyklický program
a programy pomoci v případě katastrofy), je systematicky využívají k zajištění příjmů 
zemědělských a lesnických podniků jakožto kompenzaci při dopadech přírodních katastrof
a také při ztrátách příjmů z důvodu nestability trhu; 

33. poukazuje na již existující strategie podniků zaměřené na snižování rizika, jako jsou např. 
vnitropodnikové nebo tržně orientované strategie; potvrzuje, že tyto strategie 
diverzifikace, přizpůsobené produkce, změny osevního postupu, metody pěstování šetrné
k půdě a šetřící vodu, termínové trhy, pojištění a smlouvy jsou prvořadé a měly by být 
doplněny kontrolními nástroji;

34. žádá Komisi, aby při prevenci katastrof způsobených člověkem mezi členskými státy 
podporovala výměnu osvědčených postupů, a vyzývá členské státy, aby dbaly na proškolení 
regionálních orgánů v oblasti zvládání katastrof; 

35.  domnívá se, že by měl být poskytnut přiměřený finanční rámec pro reakce na katastrofy
a že by byl lépe vyjádřen prostřednictvím Fondu solidarity, politiky rozvoje venkova, 
regionální politiky, sedmého rámcového programu, státních podpor, programu Forest Focus
a programů LIFE+; vyzývá k tomu, aby zvláštní fondy mimo rámec SZP byly částečně 
využívány k soukromým preventivním opatřením, jako jsou opatření pro přizpůsobení lesů 
změně klimatu a příslušná výzkumná činnost, zalesňování, ochrana mokřadů a souvisejících 
ekosystémů, sledování eroze a sedimentace ve vodních tocích a alternativní způsoby využití 
vysoce rizikové půdy při její obnově; dále žádá, aby byly prevence, intervence
a informování veřejnosti řádně zahrnuty do příštího finančního výhledu; 

36. zdůrazňuje nutnost podpory preventivních opatření pro boj se všemi druhy přírodních 
katastrof prostřednictvím společných strategických pokynů, aby byla zajištěna lepší 
koordinace mezi členskými státy a zlepšena funkčnost a koordinace různých nástrojů 
Společenství (strukturální fondy, Fond solidarity, mechanismus okamžité reakce a nástroje 
připravenosti pro závažné mimořádné události);

                                               
1 Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 3.
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37. vyzývá Komisi, aby ze stávajícího Fondu solidarity EU co nepružněji a bez prodlení 
uvolnila prostředky ve snaze pomoci obětem přírodních katastrof, a žádá o zavedení 
transparentnějších kritérií;

38. žádá Komisi, aby tento proces zjednodušila a urychlila a zohlednila přitom původní odhady 
přímých škod v zemích postižených katastrofou, aby tak byla pomoc nabízená z Fondu 
solidarity EU co nejúčinnější;

39. vyzývá k rozšíření působnosti Fondu solidarity EU (FSEU) tak, aby definoval „katastrofu“ 
jako závažnou ničivou událost způsobující obyvatelstvu a životnímu prostředí vážné škody, 
včetně postupně vznikajících katastrof, jako jsou sucha; v této situaci by přijetí opatření 
týkajících se nouzových přídělů vody na celostátní nebo regionální úrovni mělo být 
signálem pro uvolnění prostředků ze Sociálního fondu EU;

40. podporuje rozšíření oblasti působnosti Fondu solidarity EU na škody v zemědělství
a lesnictví;

41. domnívá se, že způsobilá opatření uvedená v článku 4 Fondu solidarity Evropské unie jsou 
příliš omezující a nepočítají s dalšími situacemi podobného charakteru, jako jsou například 
sucha; přestože hlavní oběti (soukromé osoby a podniky) nemohou obdržet přímou 
podporu, mělo by v této souvislosti být v rámci FSEU přijato nové, flexibilnější ustanovení, 
které by umožnilo přiznání nepřímých podpor;

42. vyzývá k zavedení nové kategorie v rámci Fondu solidarity Evropské unie s názvem „jiná 
opatření veřejného zájmu pro obnovu sociálního a hospodářského života postiženého 
obyvatelstva a/nebo oblastí“, aby bylo možné zohlednit události, jejichž dopady se dotýkají 
soukromého vlastnictví, které funguje jako vlastnictví veřejné, neboť je nepopiratelně 
významné pro všeobecnou kvalitu života;

43. domnívá se, že při stanovování prahových hodnot pro způsobilost je zásadní zohlednit 
regionální rozměr, jelikož v opačném případě by v důsledku nesplnění limitu, jenž je 
určen pro celý členský stát, mohlo dojít k vyloučení oblastí, které se potýkají se 
závažnými katastrofami; dále je třeba zohlednit konkrétní situaci odlehlých a izolovaných 
oblastí, jako jsou ostrovy a nejvzdálenější regiony;

44. domnívá se, že při stanovování prahů uvedených v bodě 15 musí být zohledněny také 
veškeré venkovské oblasti s konkrétním přirozeným znevýhodněním jakož i opuštěné
oblasti, čímž se omezí vylidňování těchto oblastí;

45. naléhá na Komisi, aby podporovala obnovu zemědělských regionů, které utrpěly vážné 
škody, aby se pokusila podpořit vytváření pracovních míst a aby přijala opatření potřebná
k nahrazení sociálních nákladů spojených se ztrátou pracovních míst a dalších zdrojů 
příjmu v zemědělství;
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