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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

Skupnostni pristop k preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek 
(2009/2151(INI))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. februarja 2009 z naslovom „Skupnostni 
pristop k preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek“1 in 
pripadajoče presoje vpliva2 ter delovnega dokumenta Komisije z dne 14. decembra 
2007 o krepitvi sistemov hitrega obveščanja v Evropi3,

 ob upoštevanju resolucij z dne 16. septembra 2009 o gozdnih požarih poleti 20094; z 
dne 4. septembra 2007 o naravnih katastrofah5; z dne 7. septembra 2006 o gozdnih 
požarih in poplavah6; z dne 5. Septembra 2002 o poplavah v Evropi7; z dne 14. aprila 
2005 o suši na Portugalskem8; z dne 12. maja 2005 o suši v Španiji9; z dne 8. 
septembra 2005 o naravnih nesrečah (požarih in poplavah) v Evropi10; resolucij z dne 
18. maja 2006 o naravnih nesrečah (godnih požarih, sušah in poplavah) – kmetijskih 
vidikih11, vidikih regionalnega razvoja12 in okoljskih vidikih13; ter zakonodajnih 
resolucij z dne 18. maja 2006 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije z dne 18. maja 200614,

 ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. junija 2008 o krepitvi zmogljivosti odzivanja 
Unije na nesreče15 ter točk 12 in 15 sklepov predsedstva Evropskega sveta v Bruslju z 
dne 15. in 16. junija 2006 o zmogljivosti odzivanja Evropske unije na izredne razmere, 
krize in katastrofe16,

 ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/162/ES, Euratom z dne 5. marca 2007 o 
vzpostavitvi finančnega instrumenta za civilno zaščito17,

 ob upoštevanju Direktive Sveta 1996/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, 
v katere so vključene nevarne snovi (direktiva Seveso II)18,

                                               
1 KOM(2009)0082
2 SEC(2009)0202
3 SEC(2007) 1721
4 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2009)0013
5 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0362
6 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0349
7 UL C 272 E, 13.11.2003, str. 471.
8 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0139
9 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0187
10 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0334
11 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0222
12 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0223
13 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0224
14 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0218
15 10128/08
16 10633/1/06
17 UL L 71, 10.3.2007, str. 9.
18 UL L 10, 14.1.1997, str. 13.
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 ob upoštevanju Direktive Sveta 1996/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, 
v katere so vključene nevarne snovi (direktiva Seveso II)1, 

 ob upoštevanju Direktive 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta o oceni in 
obvladovanju poplavne ogroženosti (poplavna direktiva)2, 

 ob upoštevanju Direktive Sveta 85/337/EGS o presoji vplivov nekaterih javnih in 
zasebnih projektov na okolje (direktiva EIA)3,

 ob upoštevanju Hyoškega akcijskega načrta 2005-2015: Krepitev odpornosti držav in 
skupnosti na nesreče, sprejetega 22. januarja 2005 v Kobeju, Hyogo4,

 ob upoštevanju Konvencije o biološki raznovrstnosti, sprejete 5. junija 1992 v Riu de 
Janeiru,

 ob upoštevanju člena 196Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za regionalni razvoj in Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0000/2010),

A. ker mora preprečevanje postati vse pomembnejša faza v ciklusu upravljanja nesreč in 
pridobiva tudi vse večji družbeni pomen,

B. ker so zaradi dejavnikov, kot so intenzivno izkoriščanje tal, neurejeno širjenje 
industrije in mestnega okolja, zapuščanje podeželja, dezertifikacija, vse večja 
pogostost ekstremnih podnebnih pojavov in drugih, države članice in še zlasti regije 
konvergence postale ranljivejše za naravne nesreče in tudi za nesreče, ki jih povzroči 
človek,

C. ker se nesreče ponavadi zgodijo zaradi številnih razlogov, ki jih ni vedno mogoče 
pripisati ekstremnim naravnim pojavom,  in se pogosto še okrepijo zaradi človekovega 
neprimernega odnosa do svojega okolja,

D. ker bo celovit in tehten pristop k preprečevanju nesreč moral vključevati različne ravni 
sodelovanja med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi,

E. ker so uravnotežena uporaba prostora, gospodarski in socialni razvoj v sozvočju z 
naravo in krepitev kohezije v EU temeljni elementi za preprečevanje nesreč,

1. poudarja, da je glavni cilj preprečevanja nesreč zaščita človeških življenj, varnosti in 
fizične integritete ljudi, okolja, gospodarskih in socialnih infrastruktur, vključno z 
bivališči, ter kulturne dediščine; 

                                               
1 UL L 10, 14.1.1997, str. 13.
2 UL L 288, 6.11.2007, str. 27.
3 UL L 175, 5.7.1985, str. 40.
4 A/CONF.206/6
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2. meni, da je zaradi možnih razsežnosti in/ali čezmejne narave nesreč primerno in 
potrebno okrepiti sodelovanje na regionalni ravni in na ravni EU, to pa mora temeljiti 
na dopolnilnosti dejavnosti in na načelu solidarnosti med državami članicami;

3. poudarja pomen zmanjševanja neenakosti med regijami in državami članicami na 
ravni zmogljivosti za zaščito prebivalstva, okolja in gospodarstva, tako da se pomaga 
izboljšati preprečevanje nesreč v bolj izpostavljenih in gospodarsko šibkejših regijah 
in državah članicah;

4. upošteva predlog za vzpostavitev mreže predstavnikov različnih pristojnih nacionalnih 
služb iz vseh držav članic; poudarja, da bo ta mreža morala delovati v okviru 
sodelovanja med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, odgovornimi za 
ciklus upravljanja nesreč, urejanje okolja ter kartiranje in ukrepanje v primerih 
nevarnosti; izpostavlja vlogo te mreže pri izmenjavi izkušenj in preventivnih ukrepov; 
poziva, naj se predvidi tudi soočenje z družbenimi organizacijami, ki delujejo na tem 
področju;

5. poudarja, da je treba vzpostaviti primeren finančni okvir za preprečevanje nesreč, ki 
bo okrepil in usklajeval instrumente s področja kohezijske politike, politike za razvoj 
podeželja, regionalne politike, Solidarnostni sklad in Sedmi okvirni program; poziva, 
naj se preprečevanje na tem področju upošteva v finančnih perspektivah po letu 2013;

6. meni, da bi morale Evropska unija in države članice med drugim nameniti posebno 
podporo naslednjim preventivnim ukrepom:

a) priprava in pregled predpisov o varni gradnji in uporabi tal;
b) odpravljanje situacij, ki povzročajo nevarnosti: ponovna vzpostavitev naravnih 
vodotokov, sanacija in zaščita povodij, mokrišč in z njimi povezanih ekosistemov, 
povečanje pretočnih zmogljivosti mostov in vodnih prepustov, čiščenje in preurejanje 
gozdov, ukrepi za varovanje in zaščito obalnega pasu;
c) zaščita/preureditev naseljenih, zlasti mestnih območij, ki so še posebej ranljiva za 
določene vrste nesreč, pri čemer naj sodelujejo tudi prebivalci;
d) vzdrževanje in varnostni nadzor velikih obstoječih infrastruktur, s posebnim 
poudarkom na jezovih, naftovodih ter cestnih in železniških mostovih;

7. poudarja pomen javnih raziskav in razvoja pri preprečevanju in ravnanju v primeru 
nesreč ter poziva k večjemu usklajevanju in sodelovanju med ustanovami za raziskave 
in razvoj držav članic, še zlasti tistih, ki se spopadajo s podobnimi nevarnostmi; 
poziva h krepitvi sistemov za zgodnje obveščanje v državah članicah ter vzpostavitvi 
in krepitvi obstoječih povezav med različnimi sistemi zgodnjega obveščanja; 
priporoča Komisiji, naj na primeren način upošteva te potrebe in potrebne vire 
financiranja;

8. poudarja pomen proučitve ukrepov za prilagajanje podeželja in mestnega okolja na vse 
večjo pogostost ekstremnih podnebnih pojavov;

9. ponovno poudarja pomen vzpostavitve evropskega observatorija za sušo kot centra za 
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proučevanje, zmanjševanje in nadzor učinkov suše;

10. poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami izvede posebno pobudo na področju 
zaščite gozdov in preprečevanja požarov; meni, da je treba podpreti projekte za 
pogozdovanje/ponovno pogozdovanje, pri čemer naj imajo prednost avtohtone vrste in 
mešani gozdovi, saj je to dobro za biotsko raznovrstnost in večjo odpornost na požare, 
nevihte in zajedavce; 

11. vabi države članice, naj ocenijo možnosti za boljše vključevanje preprečevanja nesreč 
v nacionalno operativno načrtovanje financiranja EU; poziva Komisijo, naj podpre 
potrebno prenovo operativnih programov, ki so jih na tem področju določile države 
članice; 

12. zagovarja potrebo po pregledu uredbe o Solidarnostnem skladu, tako da se kriteriji za 
upravičenost prilagodijo značilnostim posameznih regij in vrst nesreč, pri čemer je 
treba posvetiti posebno pozornost proizvodnim sektorjem, ranljivejšim območjem in 
prizadetemu prebivalstvu ter omogočiti prožnejše in hitrejše črpanje sredstev;

13. poudarja, da bo treba prepoznati in primerno upoštevati značilnosti in naravne 
omejitve redko naseljenih območij in najbolj oddaljenih regij;

14. priporoča, naj se pri pregledu direktive EIA celoviteje vključijo vprašanja v zvezi s 
preprečevanjem nesreč, še zlasti kar zadeva oceno, sporočanje in obveščanje javnosti o 
nevarnostih;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam 
držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

V zadnjih letih je države članice EU prizadelo veliko število nesreč. To je mogoče 
ponazoriti s podatkom, da je v prvih šestih letih obstoja Solidarnostnega sklada EU 
Komisija prejela 62 vlog za denarno pomoč iz 21 različnih držav1. Približno tretjina teh 
vlog zadeva nesreče iz kategorije „večjih nesreč“. Ob drugih nesrečah prošnje za črpanje 
sredstev iz sklada niso bile vložene, pa čeprav so imele hude in v številnih primerih tudi 
dolgotrajne posledice za prizadeto prebivalstvo, okolje in gospodarstvo.
Škodo je pogosto težko ovrednotiti, predvsem zaradi izgube človeških življenj. V vsakem 
primeru pa imajo nesreče visoko ekonomsko in družbeno ceno.
V tem okviru mora preprečevanje pridobiti večji družbeni pomen in postati vse 
pomembnejša faza v ciklusu upravljanja nesreč.
Ker je jasno, da so države članice prve in glavne odgovorne za zaščito svojih državljanov 
in preprečevanje nesreč, so krepitev sodelovanja na področju preprečevanja, boljša 
koordinacija prizadevanj ter krepitev solidarnosti in medsebojne pomoči popolnoma 
upravičeni.
Da bi ta cilj lahko uresničili, predlagamo sodelovanje med nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi organi, pristojnimi za ravnanje v primeru nesreč, za urejanje prostora ter 
kartiranje in ukrepanje v primeru nevarnosti. Zaželena je tudi vzpostavitev mreže, ki bi 
delovala kot forum za izmenjavo izkušenj in preventivnih ukrepov, pri čemer bi na določen 
način sodelovale tudi družbene organizacije, ki delujejo na tem področju. Pri tem se 
poudarja vloga regionalnih in lokalnih organov, ki natančno poznajo lokalne značilnosti in 
razmere.

Na pogostost in razsežnost nesreč vplivajo številni dejavniki, pogosto pa jih še dodatno 
okrepijo politike, ki ustvarjajo neprimeren odnos med človekom in njegovim okoljem. 
Zaradi dejavnikov, kot so intenzivno izkoriščanje tal, neurejeno širjenje industrije in 
mestnega okolja, zapuščanje podeželja, dezertifikacija, vse večja pogostost ekstremnih 
podnebnih pojavov in drugi, postajajo države članice ranljivejše tako za naravne nesreče 
kot za nesreče, ki jih povzroči človek. Ta splošna ranljivost pride še bolj do izraza v 
konvergenčnih regijah. Zato je pomembno, da se za preprečevanje uporabi prečni pristop 
ter da se ga vključi v ustrezne sektorske politike za spodbujanje uravnotežene rabe prostora 
in kohezivnega gospodarskega in družbenega razvoja v ravnovesju z naravo. Poleg tega pa 
je treba priznati, do so nekatere sektorske politike (npr. SKP) povzročile večjo 
izpostavljenost nevarnostim nekaterih regij in njihovega prebivalstva, zato je to treba 
popraviti.
Treba se je tudi zavedati, da nesreče ponavadi prizadenejo tiste, ki imajo manj sredstev, da 
bi zaščitili sebe, svoje bližnje in svoje premoženje.

Menimo, da bi bilo koristno in potrebno na ravni EU ustvariti primeren finančni okvir za 
preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek. Tako bi okrepili in 
uskladili že obstoječe instrumente na različnih področjih, tudi na področju kohezijske 
politike, regionalne politike, politike razvoja podeželja in drugih. Financiranje s strani EU 
bi namenili celi vrsti preventivnih ukrepov, ki jih bodo države članice uresničevale za 
splošno odpravljanje situacij, v katerih bi lahko prišlo do nevarnosti, za zaščito naseljenih 
območij, za nadzorovanje varnosti velikih infrastruktur in za pripravo ali revizijo predpisov 

                                               
1 KOM(2009) 193 konč.
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o varni gradnji in uporabi tal.
Poleg tega je treba preprečevanje nesreč bolje vključiti v nacionalno operativno 
načrtovanje financiranja EU, Komisija pa mora podpreti potrebo po prenovi operativnih 
programov, ki so jih države članice pripravile na tem področju. Pri tem bo treba prepoznati 
in na pravilen način upoštevati značilnosti in naravne omejitve redko naseljenih območij in 
najbolj oddaljenih regij.
Bistvenega pomena je, da države članice razvijajo svoje zmogljivosti za raziskave in razvoj 
na področju preprečevanja in ukrepanja ob nesrečah. Hkrati je to področje, na katerem je 
možno in zaželeno poglobiti usklajevanje in sodelovanje med državami članicami, še zlasti 
tistimi, ki se soočajo s podobnimi tveganji. Priporočamo, da se ta potreba primerno 
upošteva in da se za to predvidijo potrebni viri financiranja. Pomembno je tudi krepiti 
sisteme zgodnjega obveščanja v državah članicah ter obstoječe povezave med različnimi 
sistemi zgodnjega obveščanja na eni strani, na drugi strani pa tako v mestnem kot v 
podeželskem okolju proučevati in razvijati ukrepe za prilagajanje na vse večjo pogostost 
ekstremnih podnebnih pojavov.

Skupnostni pristop za preprečevanje nesreč se mora predvsem osredotočati na 
zmanjševanje razlik med posameznimi regijami in državami članicami na tem področju, še 
zlasti tako, da pripomore  k boljšemu preprečevanju nesreč v zelo izpostavljenih in 
gospodarsko šibkejših regijah in državah članicah.
Naj pri tem opozorimo zlasti na nekatere vrste naravnih nesreč, ki se pogosto ponavljajo, 
še posebej v konvergenčnih regijah, in v skladu s predhodnimi resolucijami Evropskega 
parlamenta predlagamo vzpostavitev Evropskega observatorija za sušo in tudi specifičnih 
pobud na področju zaščite gozdov in preprečevanja požarov.


