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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 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 katastrof1; 
zastáva názor, že prevencia katastrof je neoddeliteľná od intervencie; opätovne potvrdzuje 
doterajšiu prácu Parlamentu2 v tejto oblasti a vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že 
Komisia zatiaľ nepredložila legislatívne návrhy v súlade s návrhmi Parlamentu; 
zdôrazňuje potrebu vypracovať komplexné právne predpisy a usmernenia s minimálnymi 
normami, v ktorých sa zohľadní celostný prístup zameraný na účinnejšiu politiku EÚ 
v oblasti riadenia katastrof; pripomína, že v prípade potreby Lisabonská zmluva umožňuje 
využiť posilnenú spoluprácu medzi členskými štátmi, ktorá môže byť vhodným rámcom 
pre zaoberanie sa touto oblasťou;

2. vyzýva Európsku komisiu, aby riešila prírodné a človekom spôsobené katastrofy v úzkom 
spojení so všetkými ich fázami: prevenciou, pohotovosťou, okamžitým zásahom aj 
obnovou, pričom všetky tieto fázy budú úzko súvisieť s politikou rýchleho a efektívneho 
riadenia; pri zvyšovaní schopnosti reakcie treba brať do úvahy všetky druhy katastrof 
(v EÚ aj mimo nej, prírodné aj človekom spôsobené katastrofy), všetky nástroje EÚ, ako 
aj ich medziinštitucionálnu koordináciu;

3. zasadzuje sa za globálnu stratégiu pre celú Úniu prostredníctvom zavedenia protokolu 
jednotnej činnosti pre všetky druhy katastrof, čím sa zabezpečí úplná solidarita medzi 
krajinami s cieľom čeliť týmto katastrofám; naliehavo žiada, aby sa v uvedenej stratégii 
venovala osobitná pozornosť najviac izolovaným európskym regiónom, riedko osídleným 
regiónom, horským a pohraničným oblastiam, ako aj najviac hospodársky 
znevýhodneným oblastiam;

4. podporuje kľúčové prvky prístupu Spoločenstva, no považuje ich za nedostatočné pre 
poľnohospodárske odvetvie; domnieva sa, že prevencia katastrof založená na znalostiach 
má zásadný význam; vyzdvihuje potrebu vytvoriť databázu záznamov o hospodárskych 
a sociálnych katastrofách v záujme účinného monitorovania vrátane mapovania oblastí so 
zvýšeným rizikom, ako aj potrebu prijať opatrenia primerané osobitnej povahe hlavných 
rizík v každom regióne; 

5. podporuje prepojenie aktérov a politík v rámci cyklu riadenia katastrof, pričom zdôrazňuje 
prínos jednotky rýchleho nasadenia, ktorá by posilnila koordináciu a solidaritu medzi 
členskými štátmi, keďže žiadny z členských štátov nedisponuje potrebnými a 
dostatočnými prostriedkami, aby dokázal sám zvládnuť veľké prírodné katastrofy; 
podporuje iniciatívu vytvoriť skupinu zúčastnených strán a vyzýva zástupcov z odvetvia 
poľnohospodárstva, aby sa zapojili do navrhovaného mechanizmu krízového riadenia, 

                                               
1 KOM(2009)0082.
2 Správa z 18. mája 2006 o prírodných katastrofách (lesné požiare, suchá a povodne) – poľnohospodárske 
aspekty (C 297 E, 7.12.2006, s. 363); uznesenie zo 16. februára 2006 o riadení rizika a krízovom riadení v 
poľnohospodárstve (C 290 E, 29.11.2006, s. 407); uznesenie z 19. júna 2008 o posilnení kapacít Únie v oblasti 
reakcie na katastrofy (C 286 E, 14.8.2008, s. 15).
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okrem iného s cieľom skutočne uplatniť zásadu multifunkčnosti;

6. zdôrazňuje, že dôsledky prírodných katastrof presahujú právne a administratívne hranice 
regiónov a členských štátov, čo znamená, že mapovanie rizík musí byť sprevádzané 
rozsiahlymi mechanizmami územnej spolupráce, na základe funkčnej nezávislosti týchto 
hraníc na úrovni makroregiónov, s cieľom efektívnejšieho boja proti prírodným a 
človekom spôsobným katastrofám z hľadiska prevencie a zásahu;

7. vyzýva na spoluprácu medzi členskými štátmi, štátmi susediacimi s EÚ a rozvojovými 
krajinami v rámci cezhraničných projektov s výmenou najlepších postupov a šírenia 
vedomostí prostredníctvom programu susedskej politiky EÚ a rozvojových programov;

8. domnieva sa, že nedávne skúsenosti a skúsenosti z minulých rokov zdôrazňujú potrebu 
ďalšieho posilňovania kapacity civilnej ochrany, pohotovosti, prevencie a reakcie 
Spoločenstva, čo sa týka prírodných a človekom spôsobených katastrof, a naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby v tomto ohľade prijala opatrenia na zabezpečenie viditeľného 
vyjadrenia európskej solidarity s krajinami postihnutými katastrofami väčších rozmerov; 
podporuje aktivity zamerané na konsolidáciu pohotovostnej kapacity v oblasti civilnej 
ochrany v členských štátoch, a to najmä prostredníctvom výmeny odborníkov a najlepších 
postupov, cvičení a projektov v tejto oblasti;

9. vyjadruje hlboké poľutovanie nad vážnymi a početnými škodami zaznamenanými počas 
nedávnych prírodných katastrof v niektorých členských štátoch, a preto považuje za 
nevyhnutné rýchlo preskúmať primeranosť preventívnych a pohotovostných opatrení 
s cieľom zaručiť, aby sa členské štáty poučili a v budúcnosti boli schopné zabrániť alebo 
obmedziť ničivé účinky podobných katastrof; v tejto súvislosti naliehavo žiada Komisiu, 
aby vyzvala členské štáty na poskytnutie podrobností o ich zavedených operačných 
programoch pre prípad prírodných katastrof s cieľom zabezpečiť výmenu skúseností 
a vyvodenie záverov o núdzových opatreniach, opatreniach súvisiacich 
s administratívnymi a prevádzkovými organizáciami a s cieľom dostupnosti ľudských 
zdrojov a iných potrebných materiálov;

10. žiada členské štáty a miestne orgány, aby uľahčili zvyšovanie informovanosti o prevencii 
katastrof, najmä v školách a vidieckych spoločenstvách; 

11. pripomína, že investície do udržateľného riadenia ekosystémov alebo správneho 
environmentálneho riadenia môžu poskytnúť nákladovo efektívne riešenia na zníženie 
zraniteľnosti spoločenstva voči katastrofám; zdravé ekosystémy pôsobia ako prírodné 
prostriedky na zmierňovanie katastrof, ich zavádzanie a udržiavanie je menej nákladné 
a často sú účinnejšie ako inžinierske stavby; podľa Svetovej banky (2004) sú investície do 
preventívnych opatrení vrátane investícií do udržiavania zdravých ekosystémov sedemkrát 
lacnejšie ako náklady na škody spôsobené katastrofami;

12. zdôrazňuje potrebu, aby sa zástupcovia poľnohospodárskeho odvetvia podieľali na 
mechanizme riadenia katastrof s cieľom vyhodnotenia a obnovy špecifickej pre toto 
odvetvie, aby bolo možné účinnejšie koordinovať existujúce zdroje, čo povedie ku 
konsolidácii politiky EÚ, pokiaľ ide o schopnosť okamžitej reakcie;
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13. domnieva sa, že poľnohospodárska a lesnícka výroba sú citlivé na klimatické javy, ako sú 
suchá, mráz, ľad, krupobitie, lesné požiare, povodne, prívalový dážď a búrky, je vystavená 
zdravotným rizikám, ako sú zamorenia škodcami, nákazy zvierat a epidémie a epizootie, 
škodám spôsobeným voľne žijúcimi zvieratami, dôsledkom ľudskej činnosti, ako je zmena 
klímy, znečistenie, kyslý dážď či neúmyselné a úmyselné genetické znečistenie, zosuvom 
pôdy v súvislosti s územným a priestorovým plánovaním, hrozbám súvisiacim 
s technológiami a dopravou, dezertifikácii horských oblastí a lesným požiarom 
predovšetkým v dôsledku nedostatočného udržiavania lesa a trestnej činnosti a 
znečisťovaniu riek v dôsledku chemického odpadu z tovární, úniku živín a ľahostajnosti 
návštevníkov lesa; 

14. zdôrazňuje, že prírodné a človekom spôsobené katastrofy ohrozujú hospodársku 
životaschopnosť poľnohospodárskych podnikov a vedú k vyľudňovaniu vidieka, zvyšujú 
eróziu a dezertifikáciu, poškodzujú ekosystémy, ohrozujú biologickú rozmanitosť a majú 
vážny dosah na kvalitu života obyvateľov vidieka, ktorí tu ostávajú; je presvedčený, že 
dôsledky sú závažnejšie v oblastiach s prírodným znevýhodnením a bez možnosti 
hospodárskej diverzifikácie, kde si obyvatelia zabezpečujú obživu poľnohospodárstvom 
alebo kde je poľnohospodárstvo hlavným či jediným hospodárskym odvetvím, čo vedie 
k nedostatku potravín aj k nedostatku pracovných príležitostí v danom regióne, a tým 
k migrácii obyvateľstva do mestských oblastí;

15. zdôrazňuje úlohu, ktorú zohrávajú poľnohospodári ako správcovia krajiny Európskej únie, 
a v tejto súvislosti považuje za nevyhnutné podporiť zachovanie poľnohospodárskej 
činnosti v uspokojivom stave s cieľom zamedziť zastavenie poľnohospodárskej výroby 
a vyľudňovanie vidieckych oblastí, čo je jav, ktorý ďalej zvyšuje riziko vzniku lesných 
požiarov;

16. pripomína, že poľnohospodárstvo má v tejto súvislosti kľúčový význam, keďže 
zabezpečuje existenciu vidieckeho hospodárstva a obmedzuje migráciu do mestských 
oblastí, pričom zaisťuje dobré environmentálne podmienky pre pôdu, znižuje emisie 
uhlíka a prispieva k sekvestrácii uhlíka, zlepšuje údržbu pôd, napomáha navracanie 
riečnych a pobrežných vodných systémov do ich pôvodného stavu a podporuje 
zotavovanie prírodných oblastí;

17. pripomína, že prostredníctvom fotosyntézy rastliny absorbujú CO2 z atmosféry a 
produkujú biomasu, ktorú možno premeniť na bioplyn, biopalivo a priemyselný tovar; 
pripomína, že zvýšené používanie poľnohospodárskych produktov na výrobu 
priemyselného tovaru, ako sú polyméry, mazivá, povrchovo aktívne látky, rozpúšťadlá 
a vlákna, môže taktiež pomôcť pri znižovaní závislosti od neobnoviteľných zdrojov 
energie;

18. domnieva sa, že existuje celý rad energetických plodín, ktoré môžu spolu s veternou a 
solárnou energiou do veľkej miery prispieť k zabezpečeniu energetiky EÚ;

19. domnieva sa, že pravdepodobné negatívne účinky zmeny klímy na poľnohospodársku 
výrobu spôsobia ďalší tlak na potrebu udržania bezpečnosti potravín, ktorý je tiež 
umocnený populačným nárastom na 9 miliárd ľudí do roku 2050, ktorý si vyžaduje 
zodpovedajúce zvýšenie výrobnej kapacity o 70 %, pričom tieto aspekty dohromady 
poukazujú na súvislosť medzi bezpečnosťou potravín, zmiernením zmeny klímy, 
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prírodnými katastrofami a znižovaním chudoby;

20. zdôrazňuje potrebu budúcej poľnohospodárskej politiky, pre ktorú by mali byť poskytnuté 
finančné prostriedky v rámci prispôsobenia sa zmene klímy a zmiernenia jej negatívnych 
vplyvov, najmä na prevenciu následkov prírodných katastrof, na ďalšie zabezpečovanie 
potravinového zásobovania Európanov a reagovanie na iné výzvy, ktoré sa môžu 
vyskytnúť;

21. vyzýva Európsku komisiu, aby preskúmala realizáciu zavedenia fondu na prispôsobenie sa 
zmene klímy v rámci nového finančného výhľadu s cieľom prispieť k financovaniu 
opatrení zameraných na ochranu pred prírodnými katastrofami v rôznych hospodárskych 
odvetviach;

22. pripomína, že lesy sú dôležité predovšetkým pre výrobu dreva, ale aj pre zachovanie 
biologickej rozmanitosti, predchádzanie požiarom, povodniam, lavínam a erózii a pre 
riadenie podzemných vodných zdrojov, starostlivosť o krajinu a viazanie uhlíka; je 
nevyhnutné poskytnúť EÚ náročnú lesnícku politiku, ktorá by brala do úvahy rozmanitosť 
európskych lesov a opierala sa o vedecké poznatky na ich údržbu, ochranu 
a prispôsobenie sa rizikám, ktorým sú vystavené;  pripomína, že lesy sú dôležité 
predovšetkým pre výrobu dreva, ale aj pre zachovanie biologickej rozmanitosti, 
predchádzanie požiarom, povodniam, lavínam a erózii a pre riadenie podzemných 
vodných zdrojov, starostlivosť o krajinu a viazanie uhlíka;

23. zdôrazňuje skutočnosť, že trvalé suchá mali v posledných rokoch za následok nárast 
lesných požiarov v Európe, v dôsledku čoho sa zároveň zhoršila dezertifikácia veľkého 
množstva regiónov;

24. žiada Európsku komisiu, aby podobne ako v prípade existujúcej smernice o záplavách 
predložila návrh smernice o boji proti suchám s cieľom dosiahnuť lepšiu koordináciu 
politík členských štátov, pokiaľ ide o optimalizáciu dostupných nástrojov Spoločenstva;

25. domnieva sa, že lesné požiare predstavujú závažný problém v mnohých častiach Európy 
a že by sa tu mali prijať opatrenia na zabránenie hustému zalesneniu a na zmenu zloženia 
lesa; domnieva sa, že v záujme vyššej odolnosti proti požiarom, búrkam a napadnutiu 
hmyzom by sa mala dať prednosť pôvodným druhom a zmiešaným lesom, pričom sa 
zohľadnia rôzne prírodné podmienky v severských boreálnych lesoch v porovnaní s lesmi 
na juhu Európy; žiada Komisiu, aby naliehavo vyzvala členské štáty na zavedenie 
právnych ustanovení so sankciami o občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti 
podpaľačov a na koordináciu hodnotiacich tímov, s ktorými sa konzultuje obnova 
postihnutých oblastí, s cieľom vyhnúť sa špekuláciám; 

26. zasadzuje sa za zavedenie skutočnej lesnej politiky zameranej na zlepšenie správy a 
ochrany lesov pri zohľadnení ich prvoradej úlohy, ktorou je boj proti zmene klímy a ktorá 
má čoraz väčší vplyv na prírodné katastrofy;

27. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby do výpočtu poľnohospodárskeho poistného zahrnuli 
dodatočné náklady, ktoré poľnohospodárom vznikajú pri prijímaní opatrení zameraných 
na prevenciu požiarov (ako je čistenie protipožiarnych pásov, odstraňovanie odumretých 
drevín, ukladanie zeminy pozdĺž pozemkov, atď.) a odstraňovanie vôd (čistenie priekop 
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a kanálov);

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali vykonávanie osvedčených 
poľnohospodárskych postupov, ktoré v niektorých členských štátoch umožnili zníženie 
množstva použitých dusíkatých hnojív bez negatívneho vplyvu na množstvo úrody;

29. pripomína, že voda sa často podieľa na prírodných katastrofách, a to nielen vo forme 
povodní – ktoré sú často dôsledkom nevhodného plánovania – mrazu, krupobitia 
a znečistenia povodí, ale aj keď je jej nedostatok, čo môže viesť k významným zmenám, 
ako je dezertifikácia rozľahlých oblastí v južnej a juhovýchodnej Európe;

30. vyzýva Komisiu, aby podala správu o uplatňovaní článkov 70 a 71 ustanovení o kontrole 
stavu týkajúcich sa systémov prevencie rizík a vzájomných fondov v členských štátoch; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila návrh spoločného európskeho systému na 
lepšie zvládanie rizík a nestability príjmov poľnohospodárov v dôsledku prírodných 
a človekom spôsobených katastrof; zdôrazňuje, že tento systém musí byť ambicióznejší 
než jestvujúci model, keďže sa treba vyhnúť veľkému počtu rôznych systémov poistenia 
v EÚ, čo by zapríčinilo obrovský nepomer medzi príjmami poľnohospodárov;

31. domnieva sa, že potreba systému minimálneho odškodnenia je naliehavá, a to v súvislosti 
s prírodnými a človekom spôsobenými katastrofami, pričom by bol dostupný pre všetkých 
európskych poľnohospodárov, odmieta nevyhnutnosť odseku 8 článku 11 nariadenia 
Komisie (ES) č. 1857/20061 pre rozdielnosť systémov poistenia, ktoré sú k dispozícii 
v rôznych členských štátoch, a presadzuje podporu preventívnych opatrení a ich potrebu 
vo výpočte poistného v rámci poľnohospodárskeho poistenia;

32. pripomína, že systémy poistenia sa poskytujú v rámci tzv. amber box (jantárová skrinka) 
opatrení WTO a že naši obchodní partneri, ako sú Spojené štáty (proticyklický program a 
programy pomoci pri katastrofách), ich systematicky využívajú na zabezpečenie príjmov 
poľnohospodárskych podnikov a lesných závodov ako kompenzáciu dosahov prírodných 
katastrof, ako aj v prípade straty príjmov v dôsledku nestability trhu;

33. upozorňuje na existujúce stratégie činnosti s cieľom znížiť riziko na podnikovej úrovni, 
ako sú napríklad vnútropodnikové alebo trhovo orientované stratégie; pripomína, že takéto 
stratégie na diverzifikáciu, úpravu výroby, zmenu osevného postupu, spôsoby pestovania, 
ktoré sú šetrné k pôde a nenáročné na vodu, termínové trhy, poistenia a zmluvy stoja v 
popredí a mali by sa doplniť pridruženými opatreniami;

34. vyzýva Komisiu, aby podporovala výmenu osvedčených postupov v oblasti prevencie 
človekom spôsobených katastrof medzi členskými štátmi, a vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili školenia krízového riadenia pre regionálne orgány;

35. domnieva sa, že pre reakciu na katastrofy by sa mal poskytnúť primeraný finančný rámec, 
ktorý by bol jasnejšie vyjadrený prostredníctvom Fondu solidarity, politiky v oblasti 
rozvoja vidieka, regionálnej politiky, siedmeho rámcového programu, štátnych podpôr, 
programu Forest Focus a programov Life+; vyzýva na čiastočné využívanie osobitných 
fondov mimo rámca SPP na súkromné preventívne opatrenia, ako sú opatrenia na 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3.
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prispôsobenie sa lesov zmene klímy a príslušné výskumné činnosti, opätovné 
zalesňovanie, ochranu mokradí a súvisiacich ekosystémov, sledovanie erózie a 
sedimentácie vo vodných tokoch a na alternatívne spôsoby využitia vysokorizikovej pôdy 
pri jej obnove; ďalej žiada, aby sa prevencia, intervencia a informovanie obyvateľstva 
stali riadnou súčasťou budúcich finančných výhľadov; 

36. vyzdvihuje potrebu presadzovania preventívnych opatrení prijatých proti všetkým druhom 
prírodných katastrof prostredníctvom stanovenia spoločných strategických cieľov, ktoré 
zabezpečia lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi, ako aj väčšiu pohotovosť a lepšiu 
koordináciu rôznych nástrojov Spoločenstva (štrukturálne fondy, Fond solidarity 
a pohotovostné nástroje rýchlej reakcie pre prípad rozsiahlejších núdzových situácií);

37. vyzýva Komisiu, aby mobilizovala Fond solidarity EÚ čo najflexibilnejším spôsobom 
a bez zbytočného odkladu s cieľom poskytovať pomoc obetiam prírodných katastrof 
a vyzýva na prijatie transparentnejších kritérií;

38. vyzýva Komisiu, aby zjednodušila a zrýchlila postup s prihliadnutím na počiatočné 
hodnotenie priamych škôd štátu postihnutého katastrofou, aby Fond solidarity EÚ bol 
maximálne účinný;

39. vyzýva na rozšírenie rozsahu pôsobnosti Fondu solidarity EÚ o pojem katastrofa, ktorý je 
definovaný ako závažná deštruktívna udalosť spôsobujúca obyvateľstvu a životnému 
prostrediu vážne škody, pričom pod pojmom katastrofa sa rozumejú i postupne vznikajúce 
katastrofy, ako sú suchá; za týchto okolností by malo byť prijatie opatrení týkajúcich sa 
núdzových prídelov vody na celoštátnej alebo regionálnej úrovni signálom na začatie 
činnosti Sociálneho fondu EÚ;

40. vyzýva na rozšírenie pôsobnosti Fondu solidarity EÚ, aby sa pokryli škody spôsobené 
odvetviu poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;

41. domnieva sa, že oprávnené opatrenia uvedené v článku 4 Fondu solidarity Európskej únie 
(FSEÚ) sú príliš reštriktívne a neobsahujú iné podobné situácie akou je sucho; v tejto 
súvislosti, aj napriek tomu, že nie je uskutočniteľné, aby hlavné obete (súkromné osoby 
a podniky) dostali priamu podporu, je potrebné zaviesť do FSEÚ nové flexibilnejšie 
ustanovenie, ktoré by umožnilo poskytnutie nepriamej náhrady;

42. vyzýva na zavedenie novej kategórie do Fondu solidarity Európskej únie, na iné činnosti 
verejného záujmu, na obnovu spoločenského a hospodárskeho života ľudí a postihnutých 
oblastí, čím by sa dbalo na udalosti, ktorých dôsledky ovplyvňujú súkromný majetok, 
ktorý je bezpochyby významný pre dobro a všeobecné blaho a má tú istú funkciu ako 
verejný majetok;

43. domnieva sa že pri stanovovaní limitov pre oprávnenosť je dôležité zohľadniť regionálny 
rozmer, keďže v opačnom prípade by mohlo dôjsť k vylúčeniu oblastí postihnutých 
závažnými katastrofami z dôvodu nesplnenia limitu, ktorý je určený pre členský štát ako 
celok; ďalej treba zohľadniť aj konkrétnu situáciu v odľahlých a izolovaných oblastiach, 
ako sú ostrovy a najvzdialenejšie regióny;

44. domnieva sa, že pri stanovovaní hraničných hodnôt uvedených v odseku 15 treba zvážiť 
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všetky vidiecke oblasti s osobitným prírodným znevýhodnením a opustené oblasti, aby sa 
nepodporovalo ich opúšťanie;

45. naliehavo vyzýva Komisiu, aby podporila obnovu vážne poškodených 
poľnohospodárskych regiónov, obnovila úsilie o vytváranie pracovných miest a vykonala 
primerané opatrenia s cieľom kompenzácie všetkých spoločenských výdavkov spojených 
so stratou zamestnania a s inými zdrojmi príjmov v poľnohospodárstve;
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