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I. Východiská problematiky
Zdá sa, že vo svete a v Európe dochádza každoročne k čoraz väčšiemu počtu prírodných 
katastrof.

• V roku 2005 postihli záplavy viaceré krajiny v strede a na juhu Európy (juh Nemecka, 
Rakúsko, Švédsko, Českú republiku, Rumunsko, Slovinsko, Maďarsko, pobaltské 
krajiny atď.), ale aj v oblasti Stredomoria (juh Francúzska a severné Taliansko).

• V lete minulého roku požiare zachvátili tisícky hektárov lesov v rozličných krajinách 
južnej Európy (Španielsko, Portugalsko, juh Francúzska a tiež Grécko) a zapríčinili 
viacero úmrtí, ako aj značné hospodárske škody.

• Sucho v Španielsku, Portugalsku, vo Francúzsku a v Taliansku malo ničivé dôsledky 
na poľnohospodárstvo a donútilo obyvateľstvo v postihnutých oblastiach obmedziť 
spotrebu vody.

Toto však  nie sú jediné druhy prírodných katastrof, ktoré sa stali v roku 2005, vyskytli sa aj 
silné búrky (vo Švédsku) a slabšie zemetrasenia (v Grécku).

V dôsledku týchto udalostí minulého roka je teraz v spoločnosti obrovský dopyt po prijatí 
opatrení, ktoré si vyžadujú účasť inštitúcií Spoločenstva, ako aj národných a regionálnych 
orgánov.
Prírodné katastrofy sú súčasťou prírodných síl našej planéty, preto im nedokážeme zabrániť, 
môžeme však: 

1. konať tak, aby sa ich ničivosť nezvyšovala následkom ľudskej činnosti (ako napr. 
intenzívnym poľnohospodárstvom) a predovšetkým bojovať proti klimatickým 
zmenám;

2. prijímať opatrenia na zmierňovanie vzniknutých škôd;

3. pripraviť sa na poskytovanie pomoci v prípadoch, keď dôjde ku katastrofe.
Európsky parlament sa už viackrát vyjadril v tomto zmysle a vyzval Európsku úniu a členské 
štáty, aby prijali potrebné opatrenia (pozri prílohu s uzneseniami Európskeho parlamentu 
o prírodných katastrofách).

Činnosť Spoločenstva je zameraná na tri hlavné oblasti, ktorými sú prevencia, civilná ochrana 
a pomoc postihnutým regiónom. Európska únia by mala vo všetkých týchto oblastiach zvýšiť 
svoju schopnosť zásahu.

II. Prevencia
Bojovať proti klimatickým zmenám treba na celosvetovej úrovni. Európska únia je v 

prvej línii tých, ktorí sa usilujú o zníženie emisií CO2 (systém obchodovania s emisiami)
a podnecuje aj ostatné krajiny, aby prijímali opatrenia v tomto smere (Kjótsky protokol). Ide 
o dlhodobý, nevyhnutný zápas, ktorý je však zatiaľ nepostačujúci. Musíme sa pripraviť na 
zvládanie klimatických zmien a podnikať kroky na kompenzáciu škôd spôsobených 
prírodnými katastrofami.

Na miestnej úrovni je tiež potrebné prijímať opatrenia na to, aby sa predišlo ničivým 
dôsledkom nevyhnutných prírodných katastrof.
Nové metódy a technológie predpovedania prírodných katastrof by mohli umožniť dosiahnuť 
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pokrok v ich prevencii. Európsky satelitný systém GALILEO ponúka nové možnosti 
vývoja pokrokovejších systémov predpovedania prírodných katastrof v Európe.
Pokiaľ ide o záplavy, viaceré opatrenia sa už zaviedli, prípadne sa práve zavádzajú. Niektoré 
z nich sú uvedené a opísané v oznámení Komisie o manažmente rizík povodní1; 
Ø metódy vedeckého výskumu zamerané na rozšírenie znalostí o týchto javoch a tiež na 

vývoj systémov varovania v rámci 6. a 7. rámcového programu v oblasti výskumu 
a rozvoja, ako napríklad projekt FLOODsite na vypracovanie metód hodnotenia 
jednotlivých oblastí a prevenciu rizika povodní,

Ø opatrenia zamerané na varovanie pred záplavami (európsky systém predpovedania 
záplav) a najmä opatrenia na vývoj systému včasného varovania pred záplavami, 
ktorého skúšobná etapa sa začne v tomto roku (na Dunaji a na Labe),

Ø ochranné opatrenia financované zo štrukturálnych fondov: v nových právnych 
predpisoch upravujúcich štrukturálne fondy sa navrhuje, aby boli opatrenia prevencie 
záplav uznané za oprávnený výdavok (najmä čo sa týka technickej ochrany pred 
záplavami).

18. januára 2006 Komisia predložila návrh smernice o posúdení povodní a povodňovom 
manažmente, ktorá stanovuje povinnosť hodnotenia povodňových rizík v riečiskách 
a zmapovania povodňových rizík, ako aj vypracovania dlhodobých plánov prevencie2.
Pokiaľ ide o požiare, Európska únia by tento problém mohla riešiť týmito spôsobmi:

Ø vypracovať novú európsku stratégiu lesného hospodárstva: posledné oznámenie 
Komisie neobsahuje konkrétne opatrenia a návrhy, predpokladá iba zavedenie akčného 
plánu ochrany lesov, ktorý obsahuje nevyčerpávajúci zoznam činností zahŕňajúcich aj 
boj proti požiarom. Žiadna hodnotná politika lesného hospodárstva by však otázku 
požiarov nemala ignorovať, keďže práve ony sú hlavným faktorom poškodzovania 
lesov.

Ø klásť dôraz na opatrenia zamerané na prevenciu požiarov: jediné opatrenia tohto 
druhu v súčasnosti obsahuje politika rozvoja vidieka. Chýbajúca koordinácia 
a nedostatočné sledovanie týchto opatrení sú len niektoré zo zistených problémov.
Nariadenie o rozvoji vidieka doposiaľ zahŕňa rozpočtový riadok určený na 
spolufinancovanie vytvárania protipožiarnych pruhov poľnohospodármi, toto opatrenie 
však nie je výslovne spomenuté v novom Európskom poľnohospodárskom fonde pre 
rozvoj vidieka (EPFRV) stanovenom na obdobie rokov 2007 – 2013. Okrem vytvárania 
protipožiarnych pruhov je potrebné rozšíriť tiež rozsah ustanovení týkajúcich sa lesných 
chodníkov, prístupových ciest a vodných zdrojov.

Ø využiť prostriedky v rámci programu Forest Focus, v ktorom je menšia časť 
prostriedkov vyčlenená na informačné kampane, v budúcom období finančného 
programovania sa v tom však nebude pokračovať. Opatrenia na prevenciu požiarov 
nepatria k prioritným oblastiam nového programu LifePlus, ktorý teoreticky prevezme 
opatrenia programu ForestFocus, 

Ø vypracovať štúdiu o príčinách požiarov: Európsky parlament požiadal Komisiu, aby 
v rámci rozpočtu na rok 2006 vypracovala štúdiu, ktorá by analyzovala príčiny požiarov 

  
1 KOM(2004)472 z 12. júla 2004.
2 Smernica o posúdení povodní a povodňovom manažmente, KOM(2006)15 v konečnom znení.
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a všetky faktory poškodzovania lesov a v ktorej by sa navrhovali opatrenia na zlepšenie 
koordinácie medzi rôznymi regiónmi či štátmi.

Ø zriadiť orgán alebo agentúru na riadenie lesného hospodárstva: V štúdii, ktorú 
požaduje Európsky parlament, by sa mala rozobrať aj možnosť zriadiť subjekt, ktorý by 
sa tejto problematike venoval celkovo.

Pokiaľ ide o suchá, nie je možné im zabrániť rovnako ako ani požiarom či záplavám, je však 
možné dôkladnejšie ich skúmať a lepšie na ne reagovať:

Ø je potrebné tento jav dôkladnejšie pozorovať a investovať do jeho výskumu - mohlo by 
sa napríklad zriadiť stredisko pre pozorovanie sucha, ako požaduje Európsky 
parlament vo svojom uznesení z 12. marca 2005,1

Ø na účel stanovenia európskej stratégie týkajúcej sa problematiky sucha by bolo vhodné 
vypracovať oznámenie o riadení rizík spojených so suchom,

Ø treba podporovať rozumnú spotrebu vody a jej lepšie využívanie. rozumnej 
spotrebe vody by mala podnecovať komunikačná politika, oOkrem toho by Európska 
únia mala prehodnocovať podporu poskytovanú projektom v oblasti cestovného ruchu 
či poľnohospodárstva, ktoré ohrozujú trvalo udržateľné využívanie vody.

Pokiaľ ide o iné druhy prírodných katastrof, ako napr. zemetrasenia, treba zistiť, či by 
Európska únia nemala prispievať k preventívnym opatreniam (napríklad výstavbou budov 
odolných voči zemetraseniu, hodnotením rizík atď.)

III. Civilná ochrana
Je potrebné pripomenúť, že zásada subsidiarity sa uplatňuje len na úrovni Spoločenstva a len 
v prípadoch, keď postihnutý členský štát nedokáže zvládnuť situáciu vlastnými silami.
A práve preto je prvoradou úlohou Európskej únie koordinovať opatrenia civilnej ochrany 
v závažných núdzových situáciách, ktoré si vyžadujú pomoc iných členských štátov. 

V tejto súvislosti už bolo vypracovaných niekoľko opatrení Spoločenstva, no konanie 
Európskej únie je v tejto oblasti zatiaľ nedostatočné.

Mechanizmus Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany:2: tento nástroj zahŕňa 
Monitorovacie a informačné centrum EÚ (MIC), ktoré je kontaktným bodom medzi 
krajinami a na ktoré sa môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc vyslanie tímov z iných krajín 
Spoločenstva, pokiaľ vlastné prostriedky daného členského štátu nie sú postačujúce.

Ø Program Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany 3: podporuje činnosti na zlepšenie 
schopností európskej civilnej ochrany prostredníctvom vzdelávania.

Ø Požiare, ktoré sa vyskytli počas minulého leta na Pyrenejskom polostrove, odhalili 
nedostatky predovšetkým v efektívnej a rýchlej koordinácii civilnej ochrany na 
európskej úrovni. Vzhľadom na zistené nedostatky Komisia v súčasnosti reviduje svoju 
politiku civilnej ochrany, a to najmä z hľadiska posilnenia európskej koordinácie v 
misiách, ktoré spadajú do jej pôsobnosti.

V tejto súvislosti Komisia v apríli 2005 predložila oznámenie o zlepšení mechanizmu 

  
1 P6_TA (2005 )0187
2 2001/792/ES.
3 1999/847/ES.
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Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany1, v ktorom navrhuje tieto opatrenia:

Ø zlepšiť schopnosť koordinácie na európskej úrovni v prípade zásahov;
Ø predvídať vývoj situácie pri všetkých druhoch prírodných katastrof s cieľom odhaliť 

slabé miesta európskej civilnej ochrany;
Ø vytvoriť „susedské tímy“ vytvorené z malých národných jednotiek civilnej ochrany, 

ktoré by boli schopné rýchlo zasahovať;
Ø financovať v prípade potreby náklady na dopravu pri zásahu v iných krajinách.

Komisia na základe tohto oznámenia 26. januára 2006 prijala návrh na revíziu príslušnej 
smernice2. V tomto návrhu predpokladá zvýšenie výdavkov Spoločenstva určených na civilnú 
ochranu, najmä na financovanie dopravy a materiálu na pomoc.
Európsky parlament by ako rozpočtový orgán mal zvážiť svoju podporu pre Komisiu v jej 
zámere vyčleniť viac prostriedkov na tento mechanizmus.
Komisia okrem toho ako finančný nástroj civilnej ochrany navrhla nariadenie, ktorým sa 
ustanovuje nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie3. 
Ø Návrh zahŕňa opatrenia na podporu úsilia členských štátov chrániť osoby, životné 

prostredie a majetok prostredníctvom finančnej pomoci Spoločenstva
Ø Okrem toho zahŕňa opatrenia na poskytovanie finančného príspevku na okamžitú 

reakciu na núdzové situácie po prírodnej katastrofe.
Ø Návrh obsahuje ustanovenia, ktoré by mali prispieť k efektívnosti systémov 

pripravenosti a reakcie na závažné núdzové situácie, ako aj ustanovenia na 
vykonávanie prípravných prác a zasahovanie v súvislosti s dôsledkami, ktoré tieto 
situácie majú na verejné zdravie.

Fond solidarity je nástroj, z ktorého sa následne môžu poskytovať finančné príspevky na 
verejné výdavky na dlhodobejšiu obnovu po prírodnej katastrofe. Z tohto fondu sa môže 
poskytovať pomoc postihnutým regiónom.

IV. Pomoc regiónom postihnutým katastrofou

Nástrojom Spoločenstva, z ktorého sa poskytuje pomoc regiónom postihnutým prírodnými 
katastrofami, je fond solidarity. Tento nástroj bol vytvorený po rozsiahlych povodniach, 
ktoré zasiahli strednú Európu v lete roku 2002 a spôsobili obrovské škody na verejnej 
infraštruktúre.
Od 11. novembra 2002 bolo o prostriedky z toho nástroja požiadané 37 krát, pričom Komisia
schválila poskytnutie pomoci pre 16 regiónov postihnutých katastrofami.4

6. apríla 2005 Komisia predložila návrh nového nariadenia upravujúceho fond solidarity, o 
ktorom Výbor pre regionálny rozvoj v súčasnosti rokuje v prvom čítaní v rámci postupu 
spolurozhodovania. Komisia navrhuje:

  
1 KOM(2005)137.
2 KOM(2006)29 v konečnom znení.
3 KOM(2005)113 v konečnom znení.
4 Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie.



DT\602662SK.doc PE 369.907v02-006/6DT\602662SK.doc

SK

Ø rozšíriť využitie tohto nástroja na technické katastrofy, závažné teroristické útoky 
a pandémie,

Ø znížiť minimálnu výšku škôd na verejnom majetku, ktorá oprávňuje podanie žiadosti o 
pomoc z fondu solidarity, na 1 miliardu eur,

Ø zrušiť výnimku na využívanie tohto fondu v prípade katastrof na regionálnej úrovni.

Spoločnosť očakáva, že tento nástroj poslúži na zmiernenie škôd v prípade požiarov a sucha, 
t. j. prírodných katastrof, ktoré len zriedkavo spôsobujú škody takého rozsahu, aby bola 
žiadosť o pomoc z fondu solidarity oprávnená, ktoré však nepochybne dostávajú obyvateľstvo 
postihnutej oblasti do veľmi ťažkej situácie. V tejto súvislosti je potrebné zvýšiť pružnosť 
využívania tohto nástroja a rozšíriť ho.
Niektoré krajiny, napr. Portugalsko a Rumunsko, okrem toho ešte navrhli prerozdelenie 
„rezervy“ štrukturálnych fondov na zmiernenie následkov prírodných katastrof 
v postihnutých regiónoch.

Čo sa týka pomoci poľnohospodárom, výbor kladie dôraz na viaceré opatrenia, ktoré sa v lete 
minulého roku použili v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky na pomoc 
poľnohospodárom postihnutým prírodnými katastrofami, predovšetkým suchom.


