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I. Ozadje

Naravne nesreče so vedno bolj pogoste po svetu in v Evropi.

– Leta 2005 so poplave prizadele številne države srednje in severne Evrope 
(južna Nemčija, Avstrija, Švedska, Češka republika, Romunija, Slovenija, 
Madžarska, Baltske države itd.) in sredozemsko območje (južna Francija in 
severna Italija).

– Požari so poleti 2005 prizadeli na tisoče hektarjev gozdov v številnih državah 
južne Evrope (Španija, Portugalska, južna Francija in Grčija) in povzročili 
veliko smrtnih žrtev ter znatno gospodarsko škodo.

– Suša v Španiji, na Portugalskem, v Franciji in Italiji je imela katastrofalne 
posledice za kmetijstvo in prizadete skupnosti prisilila, da so začele z 
racionalizacijo vode.

To niso bile edine nesreče, ki so se pripetile leta 2005, ker je bilo veliko hudih neurij (na 
Švedskem) in manjših potresov (v Grčiji).

Zaradi teh dogodkov v lanskem letu je v družbi nastala velika potreba po ukrepanju. Zato je 
potrebno sodelovanje organov Skupnosti in nacionalnih ter regionalnih organov.

Naravne nesreče so posledica naravnih sil našega planeta in jih ni mogoče preprečiti. Vseeno 
lahko:

1. zagotovimo, da jih ne poslabšajo človekove dejavnosti (npr. intenzivno kmetijstvo), 
predvsem z bojem proti podnebnim spremembam;

2. sprejmemo ukrepe za zmanjšanje povzročene škode;

3. pripravimo ukrepe pomoči za primere takih nesreč.

Evropski parlament je že izrazil svoje stališče ob različnih priložnostih ter od Evropske unije 
in držav članic EU zahteval, da ustrezno ukrepajo (glej prilogo resolucije EP o naravnih 
nesrečah).

EU lahko deluje na treh področjih; preprečevanje, civilna zaščita in pomoč prizadetim 
regijam. Na vseh treh področjih mora izboljšati sposobnost za posredovanje.

II. Preprečevanje

Proti podnebnim spremembam se je treba boriti na svetovni ravni. EU je vodilna pri 
zmanjševanju CO2 (s sistemom trgovanja z emisijami) in vzpodbuja druge države k izvajanju 
ukrepov Kjotskega protokola. To je dolga in nujna bitka, kjer je treba še veliko storiti. Biti 
moramo pripravljeni, da se spoprimemo s podnebnimi spremembami in preprečimo škodo, ki 
jo povzročajo naravne nesreče.
Na lokalni ravni moramo prav tako sprejeti ukrepe, da bi preprečili hude posledice 
neizogibnih naravnih nesreč.
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Nove tehnike in metode napovedovanja lahko izboljšajo preprečevanje naravnih nesreč. 
GALILEO, evropski satelitski sistem, ponuja nove možnosti za razvijanje visoko razvitih 
sistemov za napovedovanje naravnih nesreč v Evropi.

V zvezi s poplavami že obstaja število ukrepov ali so v postopku uvajanja. Nekateri so našteti 
in opisani v sporočilu Komisije o obvladanju tveganja v primeru poplav1:

Ø znanstvene raziskovalne metode, katerih cilj je poglabljanje znanja o temi in 
razvijanje sistemov opozarjanja v okviru šestega in sedmega okvirnega programa 
raziskav in razvoja (lahko navedemo projekt „FLOODsite“ za razvijanje metod za 
ocenitev območja in preprečevanje tveganja poplav); 

Ø ukrepi za opozarjanje o poplavah (evropski sistem za napovedovanje poplav): 
opomnimo lahko na sistem zgodnjega opozarjanja na poplave, ki bo letos v fazi 
preskusa (za Donavo in Labo); 

Ø finančni varnostni ukrepi s strukturnimi skladi: v skladu z novo zakonodajo za 
strukturne sklade je predlagano, da je ukrepe za preprečevanje poplav, zlasti ukrepe 
tehnične narave, treba obravnavati kot upravičene izdatke. 

Z dne 18. januarja 2006 je Komisija predložila predlog za direktivo o ocenjevanju in 
obvladovanju poplav, po kateri bi postalo obvezno izvajanje presoje tveganja poplav za 
rečna korita ter izdelava kart poplavnih območij in dolgoročnega načrta preprečevanja2.
V zvezi s požari bi Unija lahko reševala problem z naslednjimi ukrepi:

Ø priprava nove evropske gozdarske strategije: zadnje sporočilo Komisije ne določa 
posebnih predlogov ali ukrepov – predlaga le akcijski načrt za varstvo gozdov, kjer 
uvaja neizčrpen seznam, ki vključuje gašenje požarov. Nobena resna gozdarska politika 
ne more ignorirati problema požarov; ker so glavni vzrok propadanja gozdov;

Ø poudarjanje ukrepov za preprečevanje požarov: edini ukrepi te vrste so zdaj zajeti v 
politiki razvoja podeželja. Med ugotovljenimi pomanjkljivostmi sta pomanjkanje 
usklajenosti in neustrezno spremljanje ukrepov. V sedanjih razmerah uredba o razvoju 
podeželja vključuje razdelek za sofinanciranje za izdelavo protipožarnih presek s strani 
kmetov samih, vendar ta ukrep ni izrecno omenjen v novem evropskem kmetijskem 
skladu za razvoj podeželja (EKSRP), ki bo veljal za obdobje 2007–2013. Ob izdelavi 
protipožarnih presek je treba bolje poskrbeti tudi za gozdne ceste, dostopne točke in 
nahajališča vode;

  
1 KOM(2004)472, 12.7.2004.
2 Predlog direktive o ocenjevanju in obvladovanju poplav, KOM(2006)15.
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Ø uporaba virov iz programa Forest Focus, v katerem je majhna proračunska postavka 
namenjena informativnim kampanjam,vendar je verjetno, da bo postala žrtev prihodnjih 
dogovorov finančnega načrtovanja. Preprečevanje požarov ni glavni del novega 
programa „Life Plus“, ki bi teoretično vključeval ukrepe programa „Forest Focus“;

Ø lotiti se raziskave o vzrokih požarov: Parlament je prosil Komisijo, da v smislu 
proračuna za leto 2006 pripravi študijo, ki bo proučila vzroke požarov in vseh drugih 
dejavnikov propadanja gozdov, in predlaga ukrepe za izboljšanje usklajevanja med 
regijami in/ali državami članicami EU; 

Ø ustanovitev organa ali agencije, ki bo odgovorna za gospodarjenje z gozdovi: 
študija, ki jo zahteva EP, mora preučiti tudi možnost ustanovitve organa, ki bo imel 
splošno odgovornost na področju. 

V zvezi s sušo, ki je, tako kot sta požar in poplava, neizogiben pojav, ki bi ga vseeno lahko 
pobližje preučili in ga reševali bolj učinkovito: 

Ø potrebno je bolj podrobno opazovanje, z večjo naložbo v razvoj: na primer, lahko bi bila 
ustanovljena opazovalna služba za sušna obdobja, kot jo zahteva EP v svoji resoluciji 
z dne 12. marca 2005;1

Ø za ustanovitev evropske strategije za sušo obstaja primer za sestavo sporočila o 
obvladanju tveganja suš;

Ø treba je spodbujati razumno porabo vode in bolj smotrno rabo vode. Pravilno rabo 
vode bi bilo treba spodbujati s politiko obveščanja, Unija pa bi morala dvakrat premisliti 
o podpori turizma ali kmetijskih projektov, ki ogrožajo trajnostno rabo vode.

V zvezi z drugimi vrstami naravnih nesreč (npr. potresi) se bo izkazalo, ali bi morala EU 
pomagati pri preprečevanju (npr. gradnja potresno varnih zgradb, ocena tveganja itd.).

III. Civilna zaščita
Načelo solidarnosti Skupnosti velja le na ravni Skupnosti in kjer države članice EU ne morejo 
same obvladati položaja. EU ima predvsem vlogo usklajevanja ukrepov civilne zaščite v 
primeru resnih nesreč, ki zahtevajo medsebojno pomoč držav članic EU. 

Obstaja število ukrepov Skupnosti v zvezi s tem, vendar ukrepanje Unije na tem področju 
ostaja omejeno. 

Mehanizem Skupnosti na področju civilne zaščite2 je instrument, ki vključuje Evropski 
center za spremljanje in obveščanje (MIC), ki je kontaktna točka za različne države članice 
EU, prek katere se lahko zahteva pomoč od ekip drugih držav članic, kjer ekipe ene članice 
niso dovolj.

Program Skupnosti na področju civilne zaščite3 je namenjen podpori dejavnosti za 
izboljšanje na področju civilne zaščite na ravni Unije s pomočjo usposabljanja.

Požari v lanskem poletju na Pirenejskem polotoku so pokazali na luknje v sistemu, predvsem 
v zvezi z učinkovitim in hitrim usklajevanjem civilne zaščite na ravni Unije. Glede na 
ugotovljene pomanjkljivosti Komisija zdaj pregleduje svojo politiko civilne zaščite, zlasti v 
zvezi s krepitvijo usklajevanja na ravni EU na pristojnih področjih.

  
1 P6_TA(2005)0187
2 2001/792/ES.
3 1999/847/ES.
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V zvezi s tem je aprila 2005 Komisija predložila sporočilo o izboljšanju mehanizma 
Skupnosti na področju civilne zaščite,1 in predlaga naslednje ukrepe:
Ø izboljšanje na področju usklajevanja na ravni EU v primeru posredovanja; 

Ø napoved poteka naravnih nesreč vseh vrst, zato da se določi pomanjkljivosti civilne 
zaščite na vseh ravneh;

Ø razvoj pojma „sosedska akcijska ekipa“, ki temelji na majhnih državnih celicah civilne 
zaščite, zmožnih hitrega posredovanja; 

Ø financiranje stroškov prevoza za posredovanje v drugih državah članicah EU, kadar je 
to potrebno.

Na podlagi tega sporočila je 26. januarja 2006 Komisija sprejela predlog spremembe zadevne 
direktive2, vključno z zagotovitvijo za večje izdatke Skupnosti za civilno zaščito, predvsem za 
financiranje stroškov prevoza in materiala.
EP mora, kot proračunski organ, preudariti, ali bo podpiral Komisijo v prizadevanju, da bo 
mehanizmu na razpolago več sredstev.
Razen tega je Komisija predlagala, kot finančni instrument za civilno zaščito, uredbo o 
vzpostavitvi instrumenta za hitro ukrepanje in pripravljenost na velike nesreče3, ki 
obsega ukrepe za:

Ø podporo, ki jih dopolnjuje s finančno pomočjo Skupnosti, napore držav članic za
zaščito ljudi, okolje in premoženja; 

Ø prispevanje k financiranju nujnih ukrepov pri neposrednih posledicah naravne 
nesreče; 

Ø prispevanje k učinkovitosti sistema pripravljenosti in odziva pri resnih nesrečah ter 
k izvajanju ukrepov pripravljenosti in odziva v zvezi s posledicami za javno 
zdravje v takih razmerah.

Solidarnostni sklad je instrument, ki lahko služi naknadno pri dolgoročnem financiranju javne 
porabe pri obnovi po naravni nesreči. Prispeva lahko tudi v obliki pomoči prizadetim regijam.

  
1 KOM(2005) 137.
2 KOM(2006) 29.
3 KOM(2005) 113.
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IV. Pomoč prizadetim regijam

Instrument Skupnosti za prispevanje pomoči regijam, ki o jih prizadele naravne nesreče je 
Solidarnostni sklad. Ta instrument je bil ustanovljen po hudih poplavah, ki so prizadele 
srednjo Evropo poleti 2002 in povzročile ogromno škodo na javni infrastrukturi. 
Ta instrument je od 11. novembra prejel 37 zahtevkov za pomoč. Komisija je odobrila pomoč 
v 16 primerih v regijah, ki jih je prizadela nesreča.1

Z dne 6. aprila 2005 je Komisija predlagala novo uredbo o Solidarnostnem skladu. To je zdaj 
obravnavano na prvem branju v postopku soodločanja s strani Odbora za regionalni razvoj. 
Komisija predlaga:

Ø da se področje Sklada razširi na tehnološke nesreče, hude teroristične napade in 
epidemije; 

Ø da se zmanjša prag škode javne lastnine, ki izpolnjuje pogoje za pomoč Sklada, na 1 
milijardo EUR; 

Ø da se odpravi izločevanje regionalnih nesreč do upravičenosti iz Sklada.
Družba želi, da bi ta instrument zmanjšal škodo, ki je posledica požarov in suš, naravnih 
nesreč, ki redko oškodujejo javno lastnino do te mere, da bi bila upravičena glede na zahteve 
Solidarnostnega sklada, in ki kljub temu predstavlja ogromne težave za skupnosti. V zvezi s 
tem mora ta instrument postati bolj prilagodljiv in širše uporaben.
Razen tega so nekatere države – Portugalska in Romunija – predlagale prerazporeditev 
„rezerve“ strukturnih skladov, zato da bi ublažili vpliv naravnih nesreč v prizadetih regijah. 
V zvezi s pomočjo kmetom usmerjamo pozornost na število ukrepov, ki so bili pripravljeni 
lansko poletje v pomoč kmetom, ki so jih prizadele naravne nesreče, zlasti suša, v skladu s 
SKP. 

  
1 Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske 
unije


