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POBUDE

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

1. poudarja, da imajo v ciklu obvladovanja nesreč odločilno vlogo regionalni in lokalni 
organi; je trdno prepričan, da je dejavno vključevanje teh organov v oblikovanje in 
izvajanje strategij za zmanjševanje tveganja in preprečevanje nesreč najboljši način, da se 
zagotovi razvoj čim učinkovitejših in funkcionalnih rešitev; poudarja tudi pomen 
posvetovanja z javnimi in zasebnimi zainteresiranimi stranmi, vključno s prostovoljnimi 
organizacijami, in njihovega sodelovanja v tem procesu;

2. poudarja, da je proaktiven pristop učinkovitejši in cenejši od pristopa, ki temelji zgolj na 
reagiranju na nesreče; meni, da je poznavanje lokalnega geografskega, gospodarskega in 
socialnega konteksta bistvenega pomena za preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki 
jih povzroči človek;

3. poudarja, da naravne nesreče najmočneje prizadenejo regije in lokalne skupnosti, ki 
običajno nimajo niti zadostnih materialnih in človeških virov niti zadostnega znanja in 
finančnih sredstev, da bi se lahko spoprijela s temi nesrečami v okviru zgolj nacionalnega 
in/ali regionalnega pristopa, ter da te nesreče zahtevajo učinkovit in solidaren odziv na 
evropski ravni;

4. meni, da lahko samo skupna strategija in usklajeno delovanje različnih sektorjev in 
akterjev, udeleženih v ciklu obvladovanja nesreč, privedeta do resničnega napredka pri 
preprečevanju nesreč, pripravljenosti in odzivanju nanje ter obnovi; poudarja vlogo, ki jo 
lahko v skupni strategiji odigra prostovoljno delo, in predlaga, da ukrepi vključujejo to 
sestavino; poziva države članice, naj v ta namen spodbujajo sodelovanje na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni; predlaga, da se v okviru evropskega leta prostovoljstva 2011 
oceni možnost, da bi na ravni držav članic organizirali partnerstva za prostovoljno delo z 
namenom preprečevanja in obvladovanja nesreč;

5. se zavzema za globalno strategijo za celotno EU, v okviru katere bi bil uveden protokol 
za enotno delovanje za vsako vrsto nesreče, vključno z gozdnimi požari; izpostavlja 
največjo odgovornost držav članic pri preprečevanju in upravljanju nesreč; meni, da mora 
ta strategija zagotavljati popolno solidarnost med državami in posvetiti posebno 
pozornost regijam, ki so najbolj izolirane, najredkeje poseljene in zelo oddaljene, ter 
določenim drugim regijam ali otokom v Evropski uniji, ki imajo posebne značilnosti in 
posebne potrebe, povezane z njihovimi geografskimi in topografskimi lastnostmi ter 
gospodarskimi in socialnimi pogoji, v katerih živijo prebivalci; poudarja pa, da pri tem ni 
nobenih namer, da bi z evropskimi smernicami nadomestili ali oslabili obstoječe 
nacionalne pristojnosti glede civilne zaščite in preprečevanja naravnih nesreč;

6. poudarja, da so ukrepi za ozaveščanje in informiranje javnosti bistvenega pomena za 
reševanje življenj, tako v smislu preprečevanja nesreč kot tudi v smislu odzivanja javnosti 
v času krize in po njej; zato poziva Komisijo, naj nadalje razvije vrednotenje mehanizma 
civilne zaščite in usposabljanje v okviru programa civilne zaščite ter pripravi smernice 
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Skupnosti za različne možne nesreče; prav tako izpostavlja potrebo po dodatnem 
informiranju o evropski enotni telefonski številki za klic v sili „112“;

7. poudarja, da posledice nesreč presegajo uradne in upravne meje regij in držav članic; zato 
meni, da mora prepoznavanje območij s še posebej velikim tveganjem, vključno z 
določitvijo vrste tveganja, potekati vzporedno z vzpostavljanjem prednostnih ciljev in 
mehanizmov sodelovanja na takšnih območjih; poziva regije, naj nadgrajujejo obstoječa 
omrežja ozemeljskega in čezmejnega usklajevanja, da bi razvili sodelovanje, ki bi bilo 
posebej usmerjeno v preprečevanje nesreč; meni, da lahko čezmejne strukture za 
sodelovanje, kot so makroregije, postanejo učinkovita izhodišča za sodelovanje na 
področju preprečevanja nesreč, saj je pri njih sodelovanje funkcionalno usmerjeno in 
neodvisno od upravnih meja;

8. se zavzema za uporabo dragocenih izkušenj, pridobljenih na tem področju v projektih, ki 
so bili v preteklosti izvedeni v okviru pobude Skupnosti INTERREG, in meni, da je 
ključnega pomena izkoristiti priložnosti, ki so na voljo v okviru cilja evropskega 
ozemeljskega sodelovanja; v zvezi s tem verjame, da lahko evropsko združenje za 
teritorialno sodelovanje (EZTS) predstavlja pomemben instrument za nadaljnje utrjevanje 
medvladnega, čezmejnega in medregijskega sodelovanja, tudi z državami, ki niso članice 
EU, ter stabilno ogrodje za izmenjavo in prenos tehnološkega znanja in najboljših praks 
na področju preprečevanja nesreč in za vzpostavitev baz podatkov in sistemov zgodnjega 
opozarjanja med njegovimi članicami;

9. izpostavlja, da je kohezijska politika bistveno orodje za preprečevanje tveganja naravnih 
nesreč; meni, da je treba različnim skladom in instrumentom omogočiti prilagodljivo in 
usklajeno delovanje, da se lahko izboljša delovanje in učinkovitost te politike; poudarja, 
da mora biti preprečevanje tveganja usklajeno z drugimi načeli, ki se upoštevajo na 
področju preprečevanja, da ne pride do drobljenja ukrepov in da se poveča njihova 
učinkovitost ter dodana vrednost;

10. pozdravlja predlog Komisije za razširitev uporabe pridobljenih izkušenj na področju 
preprečevanja nesreč, posebna pozornost pa naj se nameni tistim delom Evrope, kjer se 
soočajo s kombinacijo tveganj, kot so poplave, cikloni, vulkanski izbruhi in potresi;  
poziva Komisijo, naj oblikuje pregled virov informacij in širi najboljše prakse pri 
obvladovanju tveganja; podpira usklajevanje raziskovalnih dejavnosti na tem področju in 
meni, da je potrebno okrepiti povezave med sistemi za odkrivanje in zgodnje opozarjanje;

11. podpira pobudo Komisije, katere namen je ovrednotiti možnost, da bi izboljšali 
vključenost preprečevanja nesreč v operativne programe za obdobje 2007–2013 in poziva 
države članice, naj izkoristijo sredstva strukturnih skladov, ki so namenjena neposredno 
za preprečevanje nesreč, tako da se bodo ukrepi na tem področju brez odlašanja izvedli že 
v sedanjem programskem obdobju; opozarja pa, da mora biti tovrstno delovanje 
usklajeno; predlaga, da Komisija v strategiji za naslednje programsko obdobje upošteva, 
da je treba vpeljati finančne ukrepe EU za preprečevanje nesreč, ki pokrivajo vsa 
področja delovanja;

12. ugotavlja, da so zaradi podnebnih sprememb naravne nesreče čedalje hujše, vključno s 
poplavami in nesrečami, povezanimi s hidrologijo, za katere je bistvenega pomena 
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ustrezno in dobro usklajeno preprečevanje in poziva Komisijo, naj v sklopu tekočega 
pregleda proračuna razišče vse možnosti za izboljšanje obstoječih sistemov preprečevanja 
nesreč, vključno z možnostjo uporabe sredstev za zgodnje opozarjanje in satelitsko 
opazovanje, ki so trenutno na voljo, da oceni tveganje suš in dezertifikacije;

13. poziva Komisijo, naj zagotovi, da trenutni proračunski pritiski zaradi krize ne bodo 
privedli do zmanjšanja sredstev, ki so dodeljena obstoječim politikam za preprečevanje 
nesreč, in naj v sklopu tekočega pregleda proračuna natančno oceni morebitne vrzeli na 
področju preprečevanja ter preuči, ali instrumenti, ki so na voljo, pokrivajo vse vrste 
nesreč;

14. poziva Komisijo, naj ne pozabi, da je boljše upravljanje in ohranjanje gozdov ključna 
med njenimi prednostnimi nalogami na področju boja proti podnebnim spremembam; 
meni, da bi bila priprava resnične gozdarske politike velik prispevek ne samo v boju proti 
podnebnim spremembam, ampak tudi pri preprečevanju naravnih nesreč;

15. poziva Komisijo, naj sestavi evropski akcijski načrt izmenjave najboljših praks na 
področju preprečevanja nesreč ter usklajene načrte ukrepov ob nesrečah, ki bi združevali 
nacionalne sile za čezmejno sodelovanje v nujnih primerih;

16. meni, da se lahko v naslednjem programskem obdobju infrastruktura financira iz 
strukturnih skladov samo pod pogojem, da bodo predhodno izvedeni posebni ukrepi v 
skladu s standardi preprečevanja nesreč;

17. poziva Komisijo, naj nemudoma nadaljuje s pripravo novega predloga za nadaljnjo 
poenostavitev upravnih predpisov in povečanje prožnosti Solidarnostnega sklada EU;
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