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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Prístup Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof
(2009/2151(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. februára 2009 s názvom Prístup 
Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof1 a príslušného 
posúdenia dosahov2 a pracovného dokumentu Komisie zo 14. decembra 2007 
o posilnení systémov včasného varovania v Európe3,

 so zreteľom na svoje uznesenia zo 16. septembra 2009 o lesných požiaroch v lete 
20094, zo 4. septembra 2007 o živelných pohromách5, zo 7. septembra 2006 o lesných 
požiaroch a povodniach6, z 5. septembra  2002 o povodniach v Európe7, zo 14. apríla 
2005 o suchu v Portugalsku8, z 12. mája 2005 o suchu v Španielsku9, z 8. septembra 
2005 o živelných pohromách (požiare a záplavy) v Európe10, uznesenia z 18. mája 
2006 o živelných pohromách (požiaroch, suchu a povodniach) – poľnohospodárske 
aspekty11, aspekty regionálneho rozvoja 12 a aspekty životného prostredia13 a na svoje 
legislatívne uznesenie z 18. mája 2006 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie14,

 so zreteľom na závery Rady zo 16. júna 2008 o posilnení kapacít Únie v oblasti 
reakcie na katastrofy15 a na body 12 a 15 záveru predsedníctva zo zasadnutia 
Európskej rady 15. a 16. júna 2006 v Bruseli o schopnosti Únie reagovať v núdzových 
a krízových situáciách a pri pohromách16,

 so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/162/ES, Euratom, z 5. marca 2007, ktorým sa 
ustanovuje finančný nástroj civilnej ochrany 17,

 so zreteľom na smernicu Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií 
s prítomnosťou nebezpečných látok (smernica Seveso II)18,

                                               
1 KOM(2009)0082.
2 SEK(2009)0202.
3 SEK(2007)1721.
4 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2009)0013.
5 Prijaté texty, P6_TA(2007)0362.
6 Prijaté texty, P6_TA(2006)0349.
7 Ú. v. EÚ C 272E, 13.11.2003, s. 471.
8 Prijaté texty, P6_TA(2005)0139.
9 Prijaté texty, P6_TA(2005)0187.
10 Prijaté texty, P6_TA(2005)0334.
11 Prijaté texty, P6_TA(2006)0222.
12 Prijaté texty, P6_TA(2006)0223.
13 Prijaté texty, P6_TA(2006)0224.
14 Prijaté texty, P6_TA(2006)0218.
15 10128/08.
16 10633/1/06.
17 Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2007, s. 9.
18 Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13.
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 so zreteľom na smernicu Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií 
s prítomnosťou nebezpečných látok (smernica Seveso II)1, 

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení 
a manažmente povodňových rizík (smernica o povodniach)2, 

 so zreteľom na smernicu Rady 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných 
a súkromných projektov na životné prostredie (smernica EIA)3,

 so zreteľom na uznesenie o rámci činnosti pre obdobie 2005 – 2015: Budovanie 
odolnosti národov a spoločenstiev voči katastrofám, prijaté 22. januára 2005 v Kobe, 
Hyogo4,

 so zreteľom na Dohovor o biologickej diverzite prijatý 5. júna 1992 v Riu de Janeiro,

 so zreteľom na článok 196 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

 so zreteľom na článok 48 svojho rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre 
regionálny rozvoj a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A7-0000/2010),

A. keďže prevencia musí byť čoraz dôležitejšou fázou cyklu riadenia katastrof a musí 
nadobudnúť väčšiu spoločenskú dôležitosť,

B. keďže v dôsledku faktorov ako intenzívne využívanie pôdy, nekontrolovaný rast 
priemyslu a miest, vyľudňovanie vidieka, rozširovanie púští, zvyšujúci sa výskyt 
extrémnych klimatických javov a pod. sú členské štáty a najmä oblasti 
konvergenčných regiónov menej odolné proti katastrofám, či už prírodným, alebo 
spôsobeným človekom,

C. keďže príčiny katastrof bývajú rôzne a nemožno ich vždy dávať do súvislosti 
s extrémnymi prírodnými javmi, pričom k nim často prispieva nevhodný vzťah 
človeka k okolitému fyzickému prostrediu, 

D. keďže ucelený a dôsledný prístup k prevencii katastrof musí zahŕňať rôzne úrovne 
spolupráce medzi miestnymi, regionálnymi a vnútroštátnymi orgánmi,

E. keďže vyvážené obsadenie územia a hospodársky a sociálny rozvoj v súlade 
s prírodou, ako aj posilnenie súdržnosti v EÚ tvoria základné prvky prevencie 
katastrof, 

1. zdôrazňuje, že hlavným cieľom prevencie katastrof je chrániť ľudské životy, 
                                               
1 Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13.
2 Ú. V. ES L 288, 06.11.07, s. 27.
3 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40.
4 A/CONF.206/6
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bezpečnosť a fyzickú integritu osôb, prostredie, hospodárske a spoločenské 
infraštruktúry vrátane obydlí a kultúrneho dedičstva; 

2. domnieva sa, že vzhľadom na rozmery a/alebo cezhraničnú povahu, ktorú môžu 
katastrofy nadobudnúť, je vhodné a potrebné posilniť spoluprácu na regionálnej 
úrovni, ako aj na úrovni EÚ, založenú na vzájomnom dopĺňaní činností a na princípe 
solidarity medzi členskými štátmi;

3. zdôrazňuje dôležitosť zmiernenia existujúcej nerovnosti medzi regiónmi a členskými 
štátmi, pokiaľ ide o schopnosť chrániť svoje obyvateľstvo, prostredie a hospodárstvo, 
a to poskytnutím pomoci pri zlepšovaní a prevencii v oblastiach a členských štátoch 
s vysokou mierou rizika katastrof a menšími ekonomickými možnosťami ;

4. berie na vedomie návrh na vytvorenie siete zloženej z predstaviteľov kompetentných 
úradov z rôznych členských štátov; zdôrazňuje, že táto sieť musí fungovať v rámci 
spolupráce medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi úradmi zodpovednými za 
cyklus riadenia katastrof pri územnom plánovaní a pri mapovaní a riadení rizík; 
zdôrazňuje úlohu tejto siete pri výmene skúseností a preventívnych opatrení; vyzýva, 
aby sa zvážilo aj vypočutie sociálnych organizácií aktívnych v tejto oblasti;

5. zdôrazňuje potrebu vytvoriť finančný rámec vhodný pre prevenciu katastrof, ktorý 
posilní a zosúladí nástroje, ako je politika súdržnosti, politika rozvoja vidieka, 
regionálna politika, Fond solidarity a 7. rámcový program; žiada, aby sa prevencia 
v tomto rámci brala do úvahy aj vo finančných perspektívach na obdobie po roku 
2013;

6. domnieva sa, že okrem iného sa podpora EÚ členským štátom musí prednostne 
zamerať na tieto preventívne opatrenia:

a) vypracovanie a preskúmanie bezpečnostných predpisov pre stavby a využitie pôdy, 

b) náprava situácií vedúcich k budúcim rizikám: obnova pôvodných korýt riek, obnova 
a ochrana povodí riek, močiarov a súvisiacich ekosystémov, zvýšenie prietokovej 
kapacity mostov a potrubí, vyčistenie lesov a zmena ich územného plánovania, 
ochrana pobrežia,

c) ochrana/prestavba obývaných oblastí, najmä mestských, ktoré sú zvlášť citlivé na 
určité typy katastrof, a to so zapojením obyvateľov, 

d) údržba a sledovanie bezpečnosti veľkých infraštruktúr s dôrazom na priehrady, 
palivové potrubia, cestné a železničné mosty;

7. zdôrazňuje dôležitosť verejného výskumu a vývoja pri prevencii a riadení katastrof 
a vyzýva na väčšiu koordináciu a spoluprácu medzi inštitúciami výskumu a vývoja 
členských štátov, najmä tých, ktoré čelia podobným rizikám; vyzýva na posilnenie 
systémov včasného varovania v členských štátoch a na vytvorenie a posilnenie už 
existujúceho prepojenia medzi jednotlivými systémami včasného varovania; odporúča 
Komisii, aby venovala náležitú pozornosť týmto potrebám a ich primeranému 
financovaniu;
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8. zdôrazňuje dôležitosť štúdia opatrení na prispôsobovanie sa vidieckych i mestských 
oblastí narastajúcemu výskytu extrémnych klimatických javov;

9. vyzdvihuje dôležitosť vytvorenia európskeho observatória pre sledovanie sucha, ktoré 
by bolo centrom poznatkov, zmierňovania a kontroly účinkov sucha;

10. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi dovŕšila konkrétnu iniciatívu 
v oblasti ochrany lesov a prevencie vzniku lesných požiarov; domnieva sa, že je 
potrebné podporiť projekty zalesnenia/opätovného zalesňovania s uprednostnením 
domácich druhov a zmiešaných lesov v prospech biodiverzity a väčšej odolnosti proti 
požiarom, búrkam a škodcom; 

11. vyzýva členské štáty, aby vyhodnotili možnosti lepšieho začlenenia prevencie 
katastrof do operačných programov finančnej pomoci EÚ na vnútroštátnej úrovni; 
vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s prepracovaním operačných programov podporila 
potreby, na ktoré v tejto oblasti poukázali členské štáty;

12. obhajuje potrebu revízie nariadenia o Fonde solidarity prispôsobením kvalifikačných 
kritérií každej oblasti a každému typu katastrofy, pričom treba venovať osobitnú 
pozornosť výrobným odvetviam a najzraniteľnejším oblastiam a postihnutému 
obyvateľstvu a umožniť flexibilnejšiu a včasnejšiu mobilizáciu fondu;

13. zdôrazňuje, že treba uznať a riadne zohľadniť prírodné charakteristiky a obmedzenia 
riedko obývaných oblastí a najvzdialenejších regiónov;

14. odporúča, aby preskúmanie smernice EIA obsahovalo ucelenejší súbor otázok 
týkajúcich sa prevencie katastrof, najmä pokiaľ ide o hodnotenie, komunikáciu 
a zverejnenie rizík;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V posledných rokoch zasiahol členské štáty EÚ pomerne veľký počet katastrof. Len pre 
informáciu, počas prvých šiestich rokov existencie Fondu solidarity EÚ dostala Komisia 
62 žiadostí o finančnú pomoc z 21 krajín1. Približne jedna tretina z nich patrí do kategórie 
„katastrof veľkých rozmerov“. Ďalšie katastrofy síce neviedli k podaniu žiadostí 
o mobilizáciu fondu, a to aj napriek tomu, že ich dôsledky pre postihnuté obyvateľstvo, 
životné prostredie a hospodárstvo boli značné a v mnohých prípadoch dlhodobé.
Škody sa takmer vždy len ťažko vyčísľujú, najmä keď zoberieme do úvahy straty na 
ľudských životoch. V každom prípade sú hospodárske a sociálne náklady katastrof veľmi 
významné.
Práve v tejto súvislosti sa musí zvyšovať sociálny význam prevencie, ktorá je čoraz 
dôležitejšou etapou cyklu riadenia katastrof.
Keďže členské štáty majú jednoznačne prvoradú a hlavnú zodpovednosť za ochranu 
svojich obyvateľov a prevenciu katastrof, sú oprávnené dôvody na zvyšovanie spolupráce 
v oblasti prevencie, lepšej koordinácie úsilia a posilnenia solidarity a vzájomnej pomoci.
Na dosiahnutie tohto cieľa možno využiť spoluprácu medzi vnútroštátnymi, regionálnymi 
a miestnymi orgánmi zodpovednými za cyklus riadenia katastrof pri územnom plánovaní 
a pri mapovaní a riadení rizík. Vzniká preto potreba vytvorenia siete, ktorá by 
predstavovala fórum pre vzájomnú výmenu skúseností a preventívnych opatrení, do ktorej 
by sa mohli určitým spôsobom zapojiť aj sociálne organizácie aktívne v tejto oblasti. Do 
popredia vystupuje význam úlohy regionálnych a miestnych orgánov vyplývajúci z ich 
podrobných vedomostí o miestnych charakteristikách a podmienkach.

Výskyt a rozsah katastrof ovplyvňuje mnoho faktorov, ktoré sú často umocnené politikami 
vedúcimi k nevhodnému vzťahu človeka k okolitému fyzickému prostrediu. V dôsledku 
faktorov ako intenzívne využívanie pôdy, nekontrolovaný rast priemyslu a miest, 
vyľudňovanie vidieka, rozširovanie púští, zvyšujúci sa výskyt extrémnych klimatických 
javov a pod. sú členské štáty menej odolné proti katastrofám, a to prírodným, ako aj 
spôsobeným človekom. Táto zraniteľnosť, ktorá je všeobecná, je ešte výraznejšia v prípade 
konvergenčných regiónov. Z toho plynie dôležitosť komplexného pohľadu na prevenciu 
a jej začlenenie do príslušných sektorových politík s cieľom podporiť vyvážené 
obsadzovanie územia a súdržný hospodársky a sociálny rozvoj v rovnováhe s prírodou. Na 
druhej strane treba uznať, že niektoré z týchto sektorových politík (napr. SPP) viedli 
k zvýšenému vystaveniu niektorých oblastí a ich obyvateľstva riziku, a preto je nutné 
pristúpiť k ich náprave.
Nemožno tiež zabúdať na to, že katastrofy obvykle najviac postihujú tých, ktorí majú 
najmenej prostriedkov, aby mohli chrániť seba, svojich rodinných príslušníkov a svoj 
majetok.

Považuje sa za vhodné a potrebné vytvoriť vhodný finančný rámec na úrovni EÚ na 
prevenciu prírodných a človekom spôsobených katastrof , ktorý by posilnil a zosúladil 
existujúce nástroje vrátane oblastí politiky súdržnosti, regionálnej politiky, politiky rozvoja 
vidieka a ďalších. Finančná pomoc EÚ sa musí zamerať na súbor preventívnych opatrení, 
ktoré majú vykonať členské štáty na všeobecnú nápravu situácií vedúcich k budúcim 
rizikám, ochranu obývaných oblastí, sledovanie bezpečnosti veľkých infraštruktúr 

                                               
1 KOM(2009) 193 v konečnom znení
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a vypracovanie/preskúmanie bezpečnostných predpisov pre stavby a využitie pôdy.
Okrem toho sa považuje za nevyhnutné lepšie začlenenie prevencie katastrof do 
operačných programov finančnej pomoci EÚ na vnútroštátnej úrovni, pričom Komisia 
musí podporovať potreby prepracovania operačných programov zo strany členských štátov 
v tejto oblasti. Musia sa uznať a riadne zohľadniť prírodné charakteristiky a obmedzenia 
riedko obývaných oblastí a najvzdialenejších regiónov.
Zásadný význam nadobúda rozvoj schopnosti členských štátov realizovať výskum a vývoj 
v oblasti prevencie a riadenia katastrof. Tento rozvoj tiež tvorí oblasť možného 
a žiaduceho zvýšenia koordinácie a spolupráce medzi členskými štátmi, najmä medzi tými, 
ktoré sú vystavené podobným rizikám. Odporúča sa venovať náležitú pozornosť tejto 
potrebe a jej primeranému financovaniu. V tejto oblasti sa tiež považuje za dôležité na 
jednej strane posilniť systémy včasného varovania v členských štátoch a vytvoriť a posilniť 
už existujúce prepojenie medzi rôznymi systémami včasného varovania a na druhej strane 
skúmať a rozvíjať opatrenia na prispôsobenie sa narastajúcemu výskytu extrémnych 
klimatických javov na vidieku, ako aj v mestách. 

Prístup Spoločenstva k prevencii katastrof musí zahŕňať ako jeden z ústredných záujmov 
zmenšenie existujúcej nerovnováhy medzi regiónmi a členskými štátmi v tejto oblasti, 
konkrétne tým, že pomôže zlepšiť prevenciu v oblastiach a v členských štátoch s vysokou 
mierou rizika a menšími možnosťami hospodárstva.
Upozorňuje sa na niektoré typy prírodných katastrof, ktoré sa vyskytli opakovane, najmä 
v konvergenčných regiónoch, a v nadväznosti na predchádzajúce uznesenia Európskeho 
parlamentu sa navrhuje vytvorenie Európskeho observatória pre sledovanie sucha, ako aj 
konkrétnej iniciatívy v oblasti ochrany lesov a prevencie vzniku požiarov.


