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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sporočilo Komisije o preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči 
človek1; podpira stališče, da je preprečevanje nesreč neločljivo povezano intervencijami; 
ponovno opozarja na prejšnje delo Parlamenta2 na to temo in obžaluje, da Komisija še ni 
pripravila zakonodajnih predlogov v skladu s njegovimi predlogi; poudarja, da je treba 
vzpostaviti obsežno zakonodajo in smernice z minimalnimi standardi, ki bodo odražali 
celosten pristop k učinkovitejši politiki EU o kriznem upravljanju; poudarja, da sicer 
Lizbonska pogodba dopušča okrepljeno sodelovanje med državami članicami in da se zato 
lahko tem okviru obravnava tudi to področje;

2. poziva Komisijo, naj se pri naravnih nesrečah in nesrečah, ki jih povzroči človek, tesno 
povežejo vse stopnje, preprečevanje, priprava, takojšnje odzivanje in reševanje, ki bodo v 
tesni povezavi s politiko hitrega in učinkovitega upravljanja; prizadevati si je treba za 
hitro odzivanje na vse vrste nesreč (znotraj in zunaj EU, naravne nesreče in nesreče, ki jih 
povzroči človek), vključevanje vseh instrumentov EU in medinstitucionalnega 
usklajevanja;

3. se zavzema za enotno strategijo na ravni EU z uvedbo enotnega akcijskega načrta za 
posamezne vrste nesreč, ki bi zagotovila popolno solidarnost med državami pri soočanju z 
nesrečami; poziva, da je v tej strategiji treba posvetiti posebno pozornost izoliranim in 
redko naseljenim regijam, gorskim in mejnim regijam ter gospodarsko najmanj razvitim 
regijam Evrope;

4. podpira ključne elemente pristopa Skupnosti, vendar meni, da za kmetijski sektor ne 
zadostujejo; meni, da je ključnega pomena preprečevanje nesreč, ki bo temeljilo na znanju; 
poudarja, da je treba vzpostaviti zbirko ekonomskih in socialnih podatkov o nesrečah z 
namenom učinkovitega spremljanja, vključno z določanjem območij, ki so posebno 
izpostavljena tveganjem, pa tudi oblikovati ustrezne ukrepe za poseben značaj glavnih 
nevarnosti v posamezni regiji; 

5. spodbuja povezovanje akterjev in politik v celotnem ciklusu upravljanja nesreč, pri čemer 
poudarja prednosti vzpostavitve enote za hitro posredovanje, ki bi okrepila sodelovanje in 
solidarnost med državami članicami, saj nobena država nima potrebnih in zadostnih virov, 
da bi sama obvladala velike naravne nesreče; podpira pobudo za ustanovitev skupine 
udeleženih strani in poziva, naj se v predlagani mehanizem za obvladovanje kriznih razmer 
vključijo predstavniki kmetijstva, da bi med drugim uresničili načelo večfunkcionalnosti;

6. poudarja, da posledice naravnih nesreč presegajo upravne meje regij in držav članic, kar 
                                               
1 KOM(2009)0082.
2 Poročilo z dne 18. maja 2006 o naravnih nesrečah (gozdnih požarih, sušah in poplavah) – kmetijski vidiki (C 
297 E, 7.12.2006, str. 363); resolucija z dne 16. februarja 2006 o obvladovanju tveganj in kriznem upravljanju v 
kmetijstvu (C 290 E, 29.11.2006, str. 407); resolucija z dne 19. junija 2008 o krepitvi zmogljivosti odzivanja 
Unije na nesreče (C 286 E, 14.8.2008, str. 15)
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pomeni, da je treba ob določanju območij nevarnosti in tveganj tudi izvajati široko 
ozemeljsko sodelovanje med mehanizmi, ki na makroregionalni ravni delujejo neodvisno 
od teh meja, da bi se s preprečevanjem in ukrepanjem učinkoviteje spopadli z naravnimi 
nesrečami in z nesrečami, ki jih povzroči človek;

7. spodbuja sodelovanje držav članic, držav, ki mejijo na EU ter držav v razvoju pri čezmejnih 
projektih, v kateri se izmenjujejo najboljše prakse in širi praktično znanje prek programov 
sosedske in razvojne politike EU;

8. meni, da nedavne izkušnje in izkušnje zadnjih let kažejo, da je nujno potrebno nadaljnje 
utrjevanje varstvenih, pripravljenosti na preprečevanje in odzivnih zmogljivosti civilne 
zaščite Skupnosti tako ob naravnih nesrečah kot tudi pri nesrečah, ki jih povzroči človek, 
ter poziva Komisijo, naj sprejme te ukrepe kot viden izraz solidarnosti Evrope do držav, ki 
jih je prizadela višja sila; podpira dejavnosti, katerih cilj je izboljšati pripravljenost civilne 
zaščite držav članic zlasti z izmenjavo izvedencev, najboljših praks, vaj in projektov 
pripravljenosti;

9. globoko obžaluje hude izgube in številne žrtve naravnih nesreč, ki so nedavno prizadele 
nekatere države članice, ter meni, da je treba čim prej preveriti, ali so preprečevalni in 
pripravljalni ukrepi primerni za upoštevanje pridobljenih izkušenj, da bi se lahko v 
prihodnje v državah članicah izognili uničujočim učinkom takšnih nesreč in omejili 
njihovo razsežnost; poziva Komisijo, naj od držav članic zahteva podrobnosti o njihovih 
operativnih programih za ukrepanje ob naravnih nesrečah, da bi se omogočila izmenjava 
izkušenj in na njeni osnovi sprejeli zaključki o hitrih ukrepih, usklajevanju upravnih in 
operativnih organov ter razpoložljivosti potrebnih človeških in materialnih virov;

10. poziva države članice in lokalne organe, naj olajšajo krepitev ozaveščanja zlasti v šolah in v 
podeželskih skupnostih; 

11. opozarja, da lahko naložbe v trajnostno upravljanje ekosistema ali razumno okoljsko 
upravljanje ponudita stroškovno učinkovite rešitve za zmanjševanje splošne ranljivosti ob 
nesrečah; zdravi ekosistemi že po naravi blažijo nevarne dogodke, njihovo vzpostavljanje in 
vzdrževanje sta pogosto cenejša in so pogosto učinkovitejši od umetno zgrajenih struktur; 
po navedbah Svetovne banke (2004) so vlaganja v preventivne ukrepe, vključno z vlaganji 
v ohranjanje zdravih ekosistemov, sedemkrat cenejša od stroškov, nastalih zaradi nesreč;

12. opozarja na potrebo, da se v mehanizem upravljanja naravnih in drugih nesreč vključijo 
zastopniki kmetijstva, da bi zagotovili učinkovitejše usklajevanje in blažilne ukrepe v 
skladu z dejanskim stanjem v tem sektorju, boljšo uskladitev razpoložljivih sredstev in 
posledično večjo usklajenost v EU glede zmogljivosti za hitro odzivanje;

13. meni, da sta kmetijska in gozdarska proizvodnja izpostavljeni podnebnim pojavom, kot so 
suša, pozeba, led, toča, gozdni požari, nevihte, poplave in močan dež, zdravstvenim 
tveganjem, kot so napad škodljivcev, epidemije in epidemije živalskih bolezni, ter 
posledicam človeških dejavnosti, kot so podnebne spremembe, onesnaževanje, kisel dež in 
nenamerni genski prenos, plazovom zaradi težav v zvezi z urbanističnim in prostorskim 
načrtovanjem ter nevarnostim, povezanim s prometom, dezertifikaciji gorskih območij ter 
gozdnim požarom zaradi neprimernega vzdrževanja gozdov in kaznivim dejanjem ter 
onesnaževanju rek zaradi izpustov kemikalij iz tovarn, izpustom hranil in nemarnosti 



AD\809303SL.doc 5/9 PE438.486v02-00

SL

obiskovalcev gozdov; 

14. izpostavlja, da naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek, ogrožajo ekonomsko 
upravičenost farm in vodijo k upadanju števila prebivalcev na podeželju, zaostrujejo 
problema erozije in dezertifikacije, škodujejo ekosistemom, ogrožajo biotsko raznovrstnost 
in močno vplivajo na kakovost življenja preostalega podeželskega prebivalstva; meni, da so 
posledice bolj kritične na območjih, kjer so naravne ovire in ni možnosti za gospodarsko 
diverzifikacijo, kmetijstvo pa predstavlja vir preživetja oziroma je največja ali edina 
gospodarska panoga, to pa na teh območjih povzroča pomanjkanje živil in delovnih mest ter 
izseljevanje prebivalstva v mestna območja;

15. poudarja vlogo, ki jo igrajo kmetje kot skrbniki podeželja v Evropski uniji; zato meni, da je 
treba spodbujati ohranjanje kmetijske dejavnosti na izvedljiv način, z namenom zajezitve 
pojavov opuščanja proizvodnje in praznjenja podeželskih območij, ki še povečujeta 
tveganje gozdnih požarov in širjenja puščav;

16. opozarja, da je kmetijstvo v tem pogledu bistvenega pomena, saj zagotavlja obstoj 
gospodarstva na podeželju in zavira preseljevanje na mestna območja ter omogoča dobre 
okoljske razmere za zemljo, zmanjšuje emisije ogljika in prispeva k njegovemu 
skladiščenju, izboljšuje ohranjanje tal, vrača sisteme rek in obalnih morij v njihovo naravno 
stanje in spodbuja obnovitev naravnih površin;

17. opozarja, da rastline s fotosintezo srkajo CO2 iz ozračja in proizvajajo biomaso, ki se lahko 
predela v bioplin, biogoriva in industrijske proizvode; da porast uporabe kmetijskih 
proizvodov v proizvodnji industrijskih proizvodov, kot so polimeri, mazila, površinski 
agenti, topila in vlakna lahko pripomore k zmanjšanju odvisnosti od neobnovljivih virov 
energije;

18. meni, da obstaja cela skupina kmetijskih energetskih pridelkov, ki lahko skupaj z energijo 
vetra in sonca močno prispevajo k varni oskrbi z energijo v EU;

19. meni, da bodo predvidljivi negativni vplivi podnebnih sprememb na kmetijsko proizvodnjo 
dodatno povzročili, da bo pritisk na potrebo po varnosti oskrbe s hrano še večji, kar bo 
dodatno poslabšal porast svetovnega prebivalca na 9 milijard ljudi do leta 2050, za kar bo 
potrebno povečati proizvodnjo za 70 %; vsi ti vidiki kažejo, da so varnost oskrbe s hrano ter 
blaženje posledic podnebnih sprememb, naravnih nesreč in revščine neločljivo povezani;

20. opozarja, da bo treba v prihodnje zagotoviti sredstva v skupni kmetijski politiki, s katerimi 
se bo lahko nadaljevalo zagotavljanje varne oskrbe s hrano Evropejcem in soočanje z 
novimi izzivi, s katerimi se bodo morda srečali pri prilagajanju podnebnimi spremembam in 
zmanjšanju njihovih negativnih posledic, zlasti s preprečevanjem posledic naravnih nesreč;

21. poziva Evropsko komisijo, naj preuči izvedljivost ustanovitve sklada za prilagajanje 
podnebnim spremembam v okviru naslednje finančne perspektive z namenom prispevati k 
financiranju preventivnih ukrepov, povezanih z naravnimi nesrečami v določenih 
gospodarskih sektorjih;

22. opozarja, da so gozdovi primarno pomembni za proizvajanje lesa, pa tudi za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, preprečevanje požarov, poplav, plazov in erozije, gospodarjenje s 
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podtalnico, upravljanje krajine in zajemanje ogljika; nujno je treba oblikovati politiko EU 
za gozdove, ki bo ustrezno upoštevala raznolikost evropskih gozdov in ki bo temeljila na 
znanstvenih dognanjih za ohranitev, zaščito in prilagoditev gozdov boju proti 
nevarnostim, ki prežijo nanje; 

23. poudarja dejstvo, da so dolgotrajne suše v zadnjih letih spodbudile širjenje gozdnih požarov 
v Evropi in hkrati v številnih regijah povečale dezertifikacijo;

24. poziva Evropsko komisijo, naj s smernicami obstoječe direktive o poplavah pripravi 
predlog direktive za boj proti suši, s katero se bo doseglo boljše usklajevanje med 
politikami držav članic na to temo, in kar najbolje uporabili instrumente Skupnosti, ki so 
na voljo;

25. meni, da so gozdni požari resen problem v številnih delih Evrope in da je treba sprejeti 
ukrepe, s katerimi bi preprečili močno pogozdovanje in spreminjanje sestave gozda; meni, 
da morajo imeti prednost avtohtone vrste in mešani gozdovi, saj so ti odpornejši na požare, 
neurja in škodo, ki jo povzročajo škodljivci, ob upoštevanju različnih naravnih pogojev v 
nordijskih borealnih gozdovih v primerjavi z gozdovi na jugu Evrope; poziva Komisijo, naj 
spodbuja države članice, da bodo vključile zakonske določbe o civilni in kazenski 
odgovornosti za požigalce, vključno s kaznimi, ter uskladi skupine za oceno stanja, s 
katerimi se je treba posvetovati o obnavljanju prizadetih območij, da bi preprečili 
špekuliranje; 

26. se zavzema za oblikovanje dejanske gozdne politike za izboljšanje upravljanja in ohranjanja 
gozdov ob upoštevanju temeljne vloge, ki jo lahko igrajo v boju proti podnebnim 
spremembam, ki imajo vse večji vpliv pri naravnih nesrečah;

27. poziva Komisijo in države članice, naj v izračun podeželskih okoljevarstvenih premij 
vključijo dodatne stroške, ki jih imajo kmeti zaradi uvedbe preventivnih protipožarnih 
ukrepov (kot so čiščenje protipožarnih presek, odstranjevanje odmrlih dreves, obdelovanje 
tal ob robu zemljišč itd.) ter ukrepov za odvajanje vode (čiščenje odtočnih jarkov in 
kanalov);

28. poziva, naj se Komisija in države članice zavzamejo za uporabo dobrih kmetijskih praks, ki 
so v nekaterih državah članicah že privedle do prepolovitve porabljene količine gnojil, ki 
vsebujejo dušik, brez posledičnega zmanjšanja količine kmetijskih pridelkov;

29. opozarja, da so naravne nesreče pogosto povezane z vodo, ne samo v primeru poplav, za 
katere je pogosto vzrok neustrezno načrtovanje, pozebe, toče in onesnaženosti povodij, 
ampak tudi zaradi pomanjkanja vode, ki lahko povzroči velike spremembe, kot je 
dezertifikacija obsežnih območij v južni in jugovzhodni Evropi;

30. poziva Komisijo, naj poroča o tem, kako države članice izvajajo člena 70 in 71 določb o 
zdravstvenem pregledu v zvezi s shemami zavarovanja tveganja in vzajemnih skladov; 
poziva Komisijo, naj pripravi predlog za skupni evropski sistem, s katerim bi bolje 
obravnavali tveganje in nestabilnost dohodkov kmetov zaradi naravnih nesreč in nesreč, ki 
jih povzroči človek; poudarja, da bo moral biti ta sistem bolj ambiciozen od sedanjega 
modela, da bi preprečili množico različnih sistemov zavarovanja v EU, kar bi povzročilo 
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velika neskladja v dohodkih kmetov;

31. meni, da je treba nujno pripraviti shemo za minimalna vračila za naravne nesreče in 
nesreče, ki jih povzroči človek, ki bo dostopna vsem evropskim kmetom, ki bodo dokazali, 
da zanje ne velja člen 11(8) Uredbe (ES) št. 1857/20061 zaradi različnih zavarovalnih shem 
po državah članicah ter priporoča, naj se pri izračunu zavarovalnih premij za kmete da 
prednost spodbujanju preprečevalnih ukrepov;

32. opozarja, da so sistemi zavarovanja sprejeti v skladu s t.i. oranžno škatlo Svetovne 
trgovinske organizacije in da jih trgovinski partnerji EU, na primer ZDA (proticiklični 
program in programi pomoči pri nesrečah), sistematično uporabljajo za zagotavljanje 
dohodkov kmetijskih in gozdarskih gospodarstev kot nadomestilo za posledice naravnih 
nesreč, pa tudi za izgubo dohodkov zaradi nestabilnosti trga; 

33. opozarja ne obstoječe strategije ravnanja za minimaliziranje tveganja na ravni obratov, kot 
so notranje ali tržno usmerjene strategije; potrjuje, da je tovrstnim strategijam za 
diverzifikacijo, prilagojeno proizvodnjo, spremembo kolobarjenja, metode pridelave, ki ne 
preobremenjujejo tal in varčujejo z vodo, terminske trge, zavarovanja in pogodbe 
namenjena osrednja pozornost, ki bi jih bilo treba dopolniti s spremljevalnimi instrumenti;

34. poziva Komisijo, naj spodbuja izmenjavo dobre prakse pri preprečevanju nesreč, ki jih 
povzroči človek med državami članicami in slednje poziva, naj zagotovijo, da bodo 
regionalni organi deležni usposabljanja o upravljanju v primeru nesreč; 

35. meni, da je treba zagotoviti ustrezen finančni okvir za odzivanje na nesreče, ki bi ga bilo 
najbolje oblikovati v okviru solidarnostnega sklada, politike razvoja podeželja, regionalne 
politike, sedmega okvirnega programa, državne pomoči, programa Forest Focus in 
programov Life+; poziva, naj se posebni skladi izven skupne kmetijske politike delno 
uporabljajo za zasebne preprečevalne ukrepe, kot so ukrepi za prilagoditev gozdov na 
podnebne spremembe ter ustrezne raziskovalne dejavnosti, ponovno pogozditev, varovanje 
mokrišč in podobnih ekosistemov, spremljanje erozije in sedimentacije v vodotokih ter 
alternativno uporabo za obnavljanje močno ogroženih zemljišč; nadalje poziva, naj se v 
naslednjo finančno perspektivo ustrezno vključita preprečevanje, intervencija in obveščanje 
prebivalstva; 

36. poudarja potrebo po krepitvi preprečevalnih ukrepov proti naravnim nesrečam vseh vrst z 
izdelavo skupne zasnove za boljše usklajevanje držav članic ter za večjo učinkovitost in 
usklajenost različnih instrumentov Skupnosti (strukturni skladi, solidarnostni skladi, 
mehanizmi za hitro ukrepanje in instrumenti za preventivo proti nesrečam);

37. poziva Komisijo, naj obstoječi strukturni sklad EU nemudoma uporabi kar se da 
prilagodljivo, da bi pomagala žrtvam naravnih nesreč in poziva k sprejetju preglednejših 
meril;

38. poziva Komisijo, naj poenostavi in pospeši postopek, ob tem pa upošteva začetne ocene 
neposredne škode v državi, ki jo je prizadela nesreča, da bi bil solidarnostni sklad EU kar 

                                               
1 UL L 358, 16.12.2006, str. 3.
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najučinkovitejši;

39. poziva, naj se razširi področje uporabe Evropskega socialnega sklada, tako da bo „nesreča“ 
opredeljena kot velik uničujoč dogodek, ki povzroči resno škodo prebivalstvu in okolju, 
vključno z nesrečami, ki se razvijajo počasi, na primer suša; v takšnih razmerah bi morali 
ukrepi za omejeno porabo vode v izrednih razmerah, ki jih sprejmejo centralne ali 
regionalne vlade, sprožiti ukrepe Evropskega socialnega sklada;

40. priporoča širitev področja uporabe Evropskega solidarnostnega sklada, da bi se pokrila 
škoda v kmetijstvu in gozdovih;

41. meni, da so ukrepi iz člena 4 Solidarnostnega sklada Evropske unije prestrogi in ne 
predvidevajo drugih razmer istega tipa, kot je suša; zato bi bilo treba, čeprav neposredna 
pomoč za glavne žrtve (fizične in pravne osebe) ni možna, v Solidarnostni sklad Evropske 
unije vključiti novo, prožnejšo klavzulo, ki omogoča dodelitev posrednih pomoči;

42. poziva, naj se uvede nova kategorija v Solidarnostnem skladu Evropske unije, ki se bo 
nanašala na druge operacije v javnem interesu, namenjene obnovitvi socialnega in 
ekonomskega življenja pri prizadetem prebivalstvu in/ali območjih, tako da se bodo 
vključili dogodki, ki vplivajo na zasebno lastnino, ki bi bili zaradi njenega nedvomnega 
pomena za splošno dobrobit obravnavana kot javna lastnina;

43. meni, da je treba pri določanju pragov upravičenosti upoštevati regionalno razsežnost, saj 
bi bile drugače lahko izključene regije, ki se soočajo z zelo hudimi nesrečami, ker ne bi 
bili doseženi pragovi, določeni za celotno državo članico; pozornost je treba nameniti tudi 
posebnim razmeram v oddaljenih in osamljenih regijah, kot so otoške ter najbolj oddaljene 
regije.

44. meni, da je treba pri določanju pragov, omenjenih v odstavku 15, upoštevati tudi vsa 
podeželska območja s posebnimi naravno pogojenimi slabostmi in vsa opuščena območja, 
da bi tako ustvarili spodbude proti begu s podeželja;

45. odločno poziva Komisijo, naj podpira obnovo kmetijskih regij, ki so utrpele hudo škodo, 
poskuša spodbuditi ustvarjanje novih delovnih mest ter sprejme potrebne ukrepe za 
poravnavo socialnih stroškov, povezanih z izgubo delovnih mest in drugih virov 
prihodkov v kmetijstvu;
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