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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených 
člověkem
(2009/2151(INI))

Evropský parlament,

 s ohledem na sdělení Komise nazvané „Přístup Společenství v oblasti prevence 
přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem”1 ze dne 23. února 2009 a s 
ohledem na posouzení příslušných dopadů2; a s ohledem na pracovní dokument 
Komise ze dne 14. prosince 2007 o zdokonalování systémů rychlého varování v 
Evropě3;

 s ohledem na své usnesení ze dne 16. září 2009 o lesních požárech v létě 20094; na své 
usnesení ze dne 4. září 2007 o přírodních katastrofách5; na své usnesení ze dne 7. září 
2006 o lesních požárech a povodních6; na své usnesení ze dne 5. září 2002 o 
povodních v Evropě7; na své usnesení ze dne 14. dubna 2005 o suchu v Portugalsku8; 
na své usnesení ze dne 12. května 2005 o suchu ve Španělsku9; na své usnesení ze dne 
8. září 2005 o přírodních katastrofách (požárech a povodních) v Evropě10; na svá 
usnesení ze dne 18. května 2006 o přírodních katastrofách (lesních požárech, suchu a 
povodních) – aspektech týkajících se zemědělství11, aspektech týkajících se 
regionálního rozvoje12 a aspektech týkajících se životního prostředí13; na svá 
legislativní usnesení ze dne 18. května 2006 o návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se zřizuje Fond solidarity Evropské unie14;

 s ohledem na závěry Rady ze dne 16. června 2008 o posilování kapacity reakce na 
katastrofy v Evropské unii15; a s ohledem na body 12 až 15 závěrů předsednictví 
Evropské rady v Bruselu ze dne 15. - 16. června 2006 týkajících se kapacity reakce 
Evropské unie na mimořádné situace, krize a katastrofy16; 

 s ohledem na rozhodnutí 2007/162/ES, Euratom ze dne 5. března 2007, kterým se 

                                               
1 KOM(2009)0082
2 SEK(2009)0202
3 SEK(2007)1721
4 Přijaté texty,, P7_TA-PROV(2009)0013
5 Přijaté texty,, P6_TA(2007)0362
6 Přijaté texty,, P6_TA(2006)0349
7 OJ C 272 E, 13.11.2003, p. 471.
8 Přijaté texty, P6_TA(2005)0139
9 Přijaté texty, P6_TA(2005)0187
10 Přijaté texty, P6_TA(2005)0334
11 Přijaté texty, P6_TA(2006)0222
12 Přijaté texty, P6_TA(2006)0223
13 Přijaté texty, P6_TA(2006)0224
14 Přijaté texty, P6_TA(2006)0218
15 10128/08
16 10633/1/06
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zřizuje Finanční nástroj pro civilní ochranu1;

 s ohledem na směrnici 1996/82/ES Rady o kontrole nebezpečí závažných havárií s 
přítomností nebezpečných látek (směrnice Seveso II)2;

 s ohledem na směrnici 1996/82/ES Rady o kontrole nebezpečí závažných havárií s 
přítomností nebezpečných látek (směrnice Seveso II)3; 

 s ohledem na směrnici 2007/60/ES Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a 
zvládání povodňových rizik (povodňová směrnice)4; 

 s ohledem na směrnici 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a 
soukromých záměrů na životní prostředí (směrnice EIA)5;

 s ohledem na rámec činnosti 2005-2015: Budování odolnosti národů a společenství 
vůči katastrofám, přijatý 22. ledna 2005 v Kobe, Hyogo6;

 s ohledem na a Úmluvu o biologické rozmanitosti přijatou dne 5. června 1992 v Rio de 
Janeiro;

 s ohledem na bývalý článek 196 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU);

 s ohledem na článek 48 svého jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin a na vyjádření Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro 
regionální rozvoj a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že prevence musí představovat stále důležitější fázi cyklu řízení 
katastrof a její společenský význam musí vzrůstat;

B. vzhledem k tomu, že faktory, jako je např. intenzivní využívání půdy, neřízený růst 
průmyslu a měst, opouštění venkova, desertifikace a rostoucí výskyt extrémních 
meteorologických jevů vedou mimo jiné k tomu, že členské státy, a zejména 
konvergenční regiony, jsou zranitelnější jak při přírodních katastrofách, tak i při 
katastrofách způsobených člověkem;

C. vzhledem k tomu, že katastrofy mají obvykle více příčin, které nelze vždy připsat 
výlučně extrémním meteorologickým jevům, a jsou často umocněny nevhodným 
přístupem člověka ke konkrétnímu prostředí, které jej obklopuje; 

D. vzhledem k tomu, že komplexní a důsledný přístup k prevenci katastrof musí 

                                               
1 OJ L 71, 10.3.2007, p. 9
2 OJ L 10, 14.1.1997, p. 13.
3 OJ L 10, 14.1.1997, p. 13.
4 OJ L 288, 6.11.2007, p. 27.
5 OJ L 175, 5.7.1985, p. 40
6 A/CONF.206/6
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zahrnovat spolupráci na různých úrovních mezi místními, regionálními a 
vnitrostátními úřady;

E. vzhledem k tomu, že vyvážené využívání území a hospodářský a sociální rozvoj v 
souladu s přírodou a úsilí o soudržnost v EU představují základní prvky v oblasti 
prevence katastrof;

1. zdůrazňuje, že hlavním cílem v prevenci katastrof je ochrana lidského života a 
bezpečnost a fyzická nedotčenost osob, životního prostředí, ekonomické a sociální 
infrastruktury včetně obydlí, a kulturního dědictví; 

2. s ohledem na to, že vzhledem k rozsahu a/nebo přeshraniční povaze, které mohou 
katastrofy nabýt, je posílení spolupráce vhodné a nezbytné, a to na regionální úrovni i 
na úrovni EU, a tato spolupráce musí být založena na komplementaritě činností a 
principu solidarity mezi členskými státy;

3. zdůrazňuje důležitost vyrovnávání stávajících nerovností mezi regiony a členskými 
státy, co se týče kapacitních možností ochrany obyvatelstva, životního prostředí a 
hospodářství, zvláště zdůrazňuje význam pomoci ve zlepšování v oblasti prevence v 
regionech a členských státech, které jsou více ohroženy katastrofami a mají nižší 
ekonomickou výkonnost;

4. Zaznamenává návrh na vytvoření sítě tvořené zástupci různých oprávněných 
vnitrostátních institucí ze všech členských států; zdůrazňuje, že tato síť musí fungovat 
v rámci spolupráce mezi vnitrostátními, regionálními a místními úřady s odpovědností 
za cyklus řízení katastrof, v územním plánování a v mapování a snižování rizik; 
podtrhuje význam této sítě ve výměně zkušeností a preventivních opatření; vyzývá k 
tomu, aby byly vyslechnuty i společenské organizace zasahující v této oblasti;

5. zdůrazňuje nezbytnost vytvoření finančního rámce vhodného pro oblast prevence 
katastrof, který by zlepšoval a kombinoval nástroje, jako je politika soudržnosti, 
politika rozvoje venkova a regionální politika, Fond solidarity a Sedmý rámcový 
program; žádá, aby prevence byla zohledněna v rámci finančních perspektiv po roce 
2013;

6. domnívá se, že předmětem podpory členských států ze strany EU musí x kromě jiných 
opatření zejména být následující preventivní opatření:

a) vypracování a revize bezpečnostních předpisů týkajících se výstavby a využití 
půdy;

b) náprava situací, které v sobě nesou rizika: renaturalizace koryt řek; regenerace a 
ochrana vodních pánví, vlhkých zón a s nimi spojených ekosystémů; zvýšení kapacity 
průtokové kapacity mostů a vodních cest; čištění a nové uspořádání lesů; zásahy k 
ochraně okraje/podpoře pobřeží;

c) ochrana/přestavba obydlených zón, zejména městských, které jsou zvláště 
zranitelné určitými typy katastrof, a to s účastí obyvatel;

d) údržba a zachování bezpečnosti stávajících velkých elementů infrastruktury, s 
důrazem na přehrady, potrubí vedoucí pohonné hmoty, silniční a železniční mosty;
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7. Podtrhuje význam veřejného výzkumu a vývoje v oblasti prevence a zvládání katastrof 
a vyzývá ke zvýšení koordinace a kooperace mezi institucemi členských států pro 
výzkum a vývoj, a to zejména mezi institucemi těch států, které čelí podobným 
rizikům; vyzývá ke zdokonalení systémů včasného varování v členských státech a k 
zavedení a posílení již existujících propojení mezi různými systémy včasného 
varování; doporučuje Komisi, aby náležitě zvážila tato nutná opatření a jejich patřičné 
financování;

8. vzhledem k častějšímu výskytu extrémních meteorologických jevů zdůrazňuje význam 
adaptačních opatření na venkově i ve městech;

9. znovu opakuje význam vytvoření Evropské observatoře pro sledování sucha jako 
centra pro získání znalostí o suchu, zeslabení účinků sucha a kontroly nad účinky 
sucha;

10. vyzývá Komisi, aby společně s členskými státy uskutečnila specifickou iniciativu v 
ochraně lesa a v prevenci požárů; domnívá se, že je nutno podporovat projekty 
zalesnění/znovuzalesnění, přičemž přednost má být dána autochtonním druhům a 
smíšeným lesům, což přispívá k biologické rozmanitosti a větší odolnosti vůči 
požárům, bouřkám a škůdcům;

11. vyzývá členské státy, aby posoudily možnost zlepšení integrace v oblasti prevence 
katastrof ve vnitrostátním operačním plánování pro financování ze strany EU; vyzývá 
Komisi, aby podporovala potřebné změny v operačních programech určené v této 
oblasti členskými státy; 

12. obhajuje nezbytnost revize ustavení Fondu solidarity spolu s přizpůsobením kritérií 
způsobilosti charakteristikám každého regionu a příslušné katastrofy, se zvláštní 
pozorností k produktivním odvětvím, zranitelnějším oblastem a postiženému 
obyvatelstvu, a tak umožnit pružnější a včasnou mobilizaci;

13. podtrhuje, že je nutno rozpoznat a řádně zvážit charakteristiky a přírodní omezení v 
málo obydlených regionech a v nejvzdálenějších regionech;

14. doporučuje, aby se při revizi směrnice EIA přikročilo ke komplexnějšímu zahrnutí 
otázek týkajících se oblasti prevence katastrof, zejména co se týče posouzení, 
komunikace a zveřejnění rizik;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských 
států.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

V posledních letech byly členské státy EU postiženy značným počtem katastrof. Během 
prvních šesti let existence Fondu solidarity bylo zaznamenáno, že Komise obdržela 62 
žádostí o finanční podporu z 21 různých zemí1. Z nich lze asi jednu třetinu zařadit do 
kategorie „katastrofy velkých rozměrů“. Další katastrofy nevyvolaly nutnost podání 
žádostí o pomoc z Fondu, ačkoliv jejich dopady na postižené obyvatelstvo, na životní 
prostředí a na hospodářství byly značné a v mnohých případech i trvalého charakteru.
Škody lze téměř vždy pouze obtížně vyčíslit, zejména bereme-li v úvahu lidské životy. V 
každém případě je ekonomická a společenská cena katastrof velmi významná.
V tomto rámci se musí oblasti prevence dostat větší společenské důležitosti, protože 
představuje stále důležitější fázi v cyklu řízení katastrof.
Ačkoli je jisté, že členské státy nesou první a hlavní odpovědnost za ochranu svých občanů 
a za oblast prevence katastrof, je rozsáhlejší spolupráce, lepší koordinace úsilí a posílení 
solidarity a vzájemné pomoci v oblasti prevence plně ospravedlnitelné.
Se zřetelem na tento požadavek se navrhuje spolupráce mezi vnitrostátními, regionálními a 
místními úřady s odpovědností za řízení katastrof, za uspořádání území a mapování a 
zvládání rizik. Jako žádoucí se jeví vytvoření sítě, která by představovala fórum pro 
výměnu zkušeností a preventivních opatření, kterého by se určitým způsobem mohly 
účastnit i společenské organizace působící v této oblasti. Podtrhuje se význam úlohy 
regionálních a místních úřadů, které velmi dobře znají místní charakteristiky a podmínky.

Výskyt a rozsah katastrof je ovlivněn četnými faktory, a je často umocňován politikami 
vytvářejícími neadekvátní vztah člověka ke konkrétnímu prostředí, které jej obklopuje. 
Faktory, jako je např. intenzivní využívání půdy, neřízený růst průmyslu a měst, opouštění 
venkova, desertifikace a stále častější výskyt extrémních meteorologických jevů vedou 
mimo jiné k tomu, že členské státy jsou zranitelnější jak při přírodních katastrofách, tak i 
katastrofách způsobených člověkem. Tato zranitelnost je všeobecná, ale je výraznější u 
konvergenčních regionů. Z toho plyne důležitost posuzovat prevenci v horizontální 
perspektivě a začlenit ji do odvětvových politik důležitých pro podporu vyváženého 
využívání území a soudržného hospodářského a sociálního rozvoje, v rovnováze s 
přírodou. Na druhou stranu je nutno uznat, že některé z těchto odvětvových politik (např. 
společná zemědělská politika) vystavily některé regiony a jejich obyvatele většímu riziku, 
a z toho důvodu je nutno přikročit k příslušné korekci těchto politik. Je rovněž třeba 
zohlednit, že katastrofy většinou postihují ty, kteří mají méně zdrojů k vlastní ochraně, 
ochraně svých rodin a svého majetku. 

Pokládáme za vhodné a nezbytné vytvořit náležitý finanční rámec pro oblast prevence 
přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem na úrovni EU, čímž by se posílily a 
kombinovaly stávající nástroje, mimo jiné včetně nástrojů v oblastech politiky soudržnosti, 
regionální politiky a politiky rozvoje venkova. Financování EU musí dávat upřednostňovat 
soubor preventivních opatření, která mají být zavedena členskými státy s cílem napravit 
situace přinášející rizika, chránit obydlené oblasti, monitorovat bezpečnost velkých 
elementů infrastruktury a vypracovat/přepracovat bezpečnostní předpisy pro výstavbu a 
využívání půdy.
Kromě toho pokládáme za nezbytné, aby se zlepšila integrace v oblasti prevence katastrof 

                                               
1 KOM (2009) 193 v konečném znění
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ve vnitrostátním operačním plánování pro financování ze strany EU, přičemž Komise musí 
podporovat potřebné změny v operačních programech určené v této oblasti členskými 
státy. Je nutné rozpoznat a řádně zvážit charakteristiky a přírodní omezení v málo 
obydlených regionech a v nejvzdálenějších regionech. 
Kapacita členských států pro rozvoj veřejného výzkumu a vývoje v oblasti prevence a 
řízení katastrof nabývá zásadního významu.
To rovněž vytváří pole pro možné a žádoucí zvýšení koordinace a kooperace mezi 
členskými státy, zejména mezi těmi, které čelí podobným rizikům. Doporučujeme, aby tato 
nutnost a její adekvátní financování bylo patřičně zohledněno. V této oblasti se dále 
pokládá za důležité zdokonalit systémy včasného varování v členských státech a rovněž 
zavést a posílit již existující propojení mezi různými systémy včasného varování. 
Vzhledem k častějšímu výskytu extrémních meteorologických jevů je rovněž nutné 
zkoumat a vyvinout adaptační mechanismy, a to jak na venkově, tak ve městech.

Přístup Společenství k oblasti prevence katastrof musí jako ústřední zahrnovat snahu o 
vyrovnání stávajících nerovností mezi regiony a členskými státy v této oblasti, zejména je 
nutno napomoci zlepšení v oblasti prevence v regionech a členských státech, které jsou 
více ohroženy katastrofami a mají nižší ekonomickou výkonnost.
Upozorňuje se na některé druhy přírodních katastrof, které se vyznačují určitým 
opakovaným výskytem zejména v konvergenčních regionech, a jako pokračování 
předešlých usnesení Evropského parlamentu se navrhuje ustavení Evropské observatoře 
pro sledování sucha a rovněž vznik specifické iniciativy v oblasti ochrany lesa a prevence 
požárů.


