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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přírodních katastrofách (požáry, sucha a povodně) – aspekty regionálního rozvoje
(2005/2193(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise o posílení schopnosti EU reagovat na katastrofy a krize ve 
třetích zemích (KOM(2005)0153),

– s ohledem na sdělení Komise o zlepšení mechanismu civilní ochrany Společenství 
(KOM(2005)0137),

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o vytvoření mechanismu civilní ochrany 
Společenství (přepracovaná verze), který předložila Komise (KOM(2006)0029),

– s ohledem na sdělení Komise o řízení povodňových rizik, protipovodňové prevenci, 
ochraně a zmírňování povodní (KOM(2004)0472),

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování povodní a 
protipovodňových opatřeních, který předložila Komise (KOM(2006)0015,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Fondu solidarity 
Evropské unie, který předložila Komise (KOM(2005)0108),

– s ohledem na články 2 a 6 Smlouvy o ES, podle kterých požadavky na ochranu životního 
prostředí musí být zahrnuty do ostatních politik Společenství, jejichž cílem je podporovat  
hospodářský rozvoj udržitelný z hlediska životního prostředí,

– s ohledem na zprávu Komise o změně klimatu a evropském rozměru vody,
– s ohledem na Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu ze dne 

11. prosince 1997 a na ratifikaci Kjótského protokolu Evropským společenstvím dne 
31. května 2002,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 ze dne 17. 
listopadu 2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve Společenství (Forest 
Focus)1,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)2,

– s ohledem na sdělení Komise o strategii lesního hospodářství pro Evropskou unii 
(KOM(1998)0649),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. září 2004 o 
finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE+), který předložila Komise 
(KOM(2004)0621),

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. září 2005 o přírodních katastrofách (požárech a 

  
1 Úř.věst. L 324, 11.12.2003, s. 1.
2 Úř.věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.
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povodních) tohoto léta v Evropě1,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že podle údajů OSN způsobily přírodní katastrofy od roku 1980 v 
Evropské unii smrt 65 000 osob a ekonomické ztráty ve výši 124,2 miliard EUR,

B. vzhledem k tomu, že přívalové deště způsobily v Evropě v srpnu 2005 nejzávažnější 
povodně od roku 2002 a zapříčinily smrt 70 osob,

C. vzhledem k tomu, že požáry opět zničily tisíce hektarů a, což je ještě závažnější, stály 
život více než 30 civilistů a požárníků, a tento jev se dále zhoršuje,

D. vzhledem k tomu, že sucho bylo v roce 2005 tak rozsáhlé a výjimečně dlouhé, zejména 
na jihu a západě Evropy, a že zasáhlo velmi citelně téměř celé portugalské území a 
rozsáhlé oblasti Španělska, Francie a Itálie,

E. vzhledem k tomu, že přírodní katastrofy krátkodobě i dlouhodobě poškozují hospodářství 
postižených oblastí a nepříznivě ovlivňují infrastrukturu, výrobní potenciál, přírodní a 
kulturní bohatství, životní prostředí a oblast cestovního ruchu,

F. vzhledem k tomu, že dlouho trvající sucho a požáry urychlují proces vysychání 
rozsáhlých oblastí na jihu Evropy a vážně tak ohrožují životní podmínky postiženého 
obyvatelstva,

G. vzhledem k tomu, že k přírodním katastrofám dochází, pokud citlivou oblast zasáhne 
extrémní meteorologická situace, a že je proto potřeba snížit zranitelnost těchto oblastí, 
protože extrémní klimatické jevy jsou stále častější,

H. vzhledem k tomu, že některé činitele spojené s lidskou činností, například intenzivní 
zemědělství, odlesňování a intenzivní urbanizace, mohou v rizikových oblastech 
zhoršovat dopad přírodních katastrof,

I. vzhledem k tomu, že sucho přispívá rozhodujícím způsobem k šíření požárů a že je 
hlavním činitelem poškozování evropského lesního porostu,

J. vzhledem k tomu, že požáry jsou zhoršovány také postupným vysídlováním venkova a 
opouštěním jeho tradičních činností; nedostatečným udržováním lesů; existencí 
rozsáhlých jednodruhových lesních porostů a vysazováním nevhodných druhů stromů;
neexistencí skutečně preventivní politiky a mírnými tresty v případě úmyslně založených 
požárů,

K. vzhledem k tomu, že Evropa musí posílit opatření směřující k přizpůsobení se změně 
klimatu, což vyžaduje úsilí místních, regionálních, národních i evropských orgánů, stejně 
jako úsilí občanů,

L. vzhledem k tomu, že je nezbytné posílit preventivní opatření Evropské unie, která by 
čelila jakýmkoli přírodním katastrofám případným stanovením společných hlavních 
strategických směrů, které by umožnily lepší koordinaci mezi členskými státy stejně jako 
větší akceschopnost a propojení různých nástrojů Společenství (strukturálních fondů, 
Fondu solidarity, budoucích fondů EZFRV a LIFE+ a nových nástrojů rychlé reakce pro 
vážné krizové situace),

  
1 Přijaté texty, P6_TA(2005)0334.
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M. vzhledem k tomu, že strukturální fondy musí plnit významnější úlohu při financování 
opatření směřujících k předcházení katastrofám a odstraňování jejich následků a 
vzhledem k tomu, že specifický nástroj Společenství, evropský Fond solidarity, není 
prakticky účinný,

N. vzhledem k tomu, že preventivní opatření omezují hmotné škody, které povodně 
způsobují na obydlích, infrastruktuře a výrobní činnosti, což se potvrdilo v alpských 
oblastech, kde povodně v roce 2005 způsobily mnohem méně ztrát než v roce 2002, 
přestože byly rozsáhlejší, 

O. vzhledem k tomu, že ačkoli především v rámci politiky rozvoje venkova jsou preventivní 
opatření týkající se požárů prováděna, ukazují se zatím jako zcela nedostatečná,

P. vzhledem k tomu, že intenzivní informační kampaně o udržitelném využívání vody 
mohou výrazně omezit její spotřebu a zmírnit tak rozsáhlé sucho,

Q. vzhledem k tomu, že byl zjištěn nedostatek koordinace mezi příslušnými veřejnými 
orgány a že prevence a řízení katastrof a pomoc oblastem a obětem představují tři směry 
činnosti Evropské unie, v nichž by měla mít aktivnější úlohu,

R. vzhledem k tomu, že je konstatována zřejmá nespokojenost širokých sociálních odvětví, 
nevládních organizacích a představitelů občanské společnosti,

1. považuje za nezbytné, aby Komise předložila návrh na vypracování evropské strategie 
boje proti přírodním katastrofám, který by nezbytně zahrnoval prevenci rizik, a 
vypracovala protokol pro jednotná opatření Unie pro každý druh katastrofy;

2. považuje za nutné, aby v uvedené strategii byla věnována zvláštní pozornost izolovaným 
oblastem, oblastem s nízkou geografickou hustotou a nejvzdálenějším regionům;

3. zdůrazňuje nutnost přizpůsobit působnost strukturálních fondů v rámci prevence a řízení 
přírodních katastrof a jejich koordinaci s ostatními nástroji Společenství pro zvládání 
těchto katastrof; žádá, aby v příštím finančním plánu pro období 2007–-2013 byla 
zajištěna potřebná pružnost v přerozdělování finančních prostředků, které jsou v různých 
fondech k dispozici, za účelem lepšího fungování v případě katastrof; 

4. připomíná, že preventivní opatření proti požárům a povodním jsou způsobilými výdaji v 
rámci strukturálních fondů pro nové programové období, a žádá proto Radu, aby na tuto 
skutečnost nezapomínala a aby její společné postoje s ní byly v souladu;

5. konstatuje, že prostřednictvím rozhodnutí Evropské rady z prosince 2005 byl cíl „územní 
spolupráce“ výrazně omezen, zejména v nadnárodním a meziregionálním směru;
naléhavě žádá Komisi, aby při probíhajících jednáních dohlížela na přiměřenost 
rozpočtové částky tak, aby nebylo znemožněno provádění činností, které patří do 
programu Interreg v oblasti boje proti přírodním katastrofám;

6. považuje za nezbytné, aby Komise předložila návrh směrnice pro prevenci a zvládání 
požárů v Evropské unii za účelem přizpůsobení existujících prostředků Společenství a 
národních prostředků pro zvládání tohoto jevu; domnívá se rovněž, že je nezbytné, aby 
Komise vypracovala sdělení o řízení rizik sucha;

7. žádá Radu a členské státy, aby posílily výzkum za účelem prevence katastrof v rámci 
sedmého rámcového programu, který je právě schvalován, a aby věnovaly zvláštní 
pozornost zlepšení systému včasného varování;
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8. bere na vědomí zahájení pilotní fáze pro vytvoření střediska pro globální sledování 
ekologických a bezpečnostních rizik (GMES), které by mělo umožnit Evropské unii lépe 
předvídat, sledovat a hodnotit přírodní katastrofy, a naléhavě žádá, aby byl zvýšen 
finanční vklad pro toto středisko a rovněž aby jeho akční plán byl rozšířen na všechny 
přírodní katastrofy;

9. naléhavě žádá, aby byl zahájen provoz systému GALILEO, který by zlepšil schopnost 
Evropské unie předvídat a porozumět extrémním meteorologickým situacím;

10. vyjadřuje politování nad skutečností, že sdělení Komise podávající zprávu o provádění 
strategie EU v oblasti lesního hospodářství (KOM(2005)0084) nevěnuje zvláštní 
pozornost problematice požárů a pomíjí skutečnost, že požáry jsou hlavním faktorem 
poškozování lesů, a žádá proto členské státy, aby tento nedostatek odstranily;

11. navrhuje, aby členské státy do svých plánů rozvoje venkova začlenily preventivní 
opatření proti požárům, která by povinně uskutečňovaly, a aby podporovaly účast 
zemědělců, kteří jsou hlavními strážci venkovské krajiny; v důsledku toho žádá, aby byla 
zachována podpora pro vytváření protipožárních pásů, kterou stanoví nařízení Rady (ES) 
č. 1257/19991 o podpoře pro rozvoj venkova;

12. žádá Komisi, aby připravila informační a vzdělávací kampaň týkající se preventivních 
činností připravených ve spolupráci s členskými státy, která by vedla k omezení rizik a 
důsledků přírodních katastrof, zejména v oblastech s vysokým rizikem, a seznámila 
veřejnost s nutností pečovat o životní prostředí a zachovávat přírodní zdroje mimo jiné 
tím, že nebudou užívány takové zemědělské nebo oddechové činnosti, které by vytvářely 
rizika;

13. vyjadřuje politování nad skutečností, že preventivní opatření proti požárům programu 
„Forest Focus“ nejsou součástí prioritních směrů nového programu „LIFE +“;

14. bere na vědomí uvedený návrh rozhodnutí o vytvoření mechanismu civilní ochrany, který 
předložila Komise, a zejména posílení Monitorovacího a informačního střediska (MIC) a 
možnost financovat náklady na dopravu z prostředků Společenství; žádá Radu, aby 
urychleně návrh přijala a zvážila možnost posílení uvedeného nástroje, zejména v oblasti 
působení v terénu, stejně jako přizpůsobení omezených zdrojů, které má k dispozici;

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby společně usilovaly o výrazné zlepšení koordinace a 
sdělování informací o dostupných prostředcích v případě katastrof a využily k tomu 
harmonizovaných forem činnosti;

16. opět připomíná své usnesení ze dne 4. září 20032, v němž Parlament podpořil vytvoření 
evropských sil civilní ochrany, a žádá Komisi, aby na tento cíl kladla zvláštní důraz;

17. zdůrazňuje význam Fondu solidarity Evropské unie jako hlavního nástroje, který by měl 
umožnit Evropské unii urychleně reagovat na vážné katastrofy, jakými jsou povodně, 
požáry nebo sucho;

18. zdůrazňuje, že je přesto nutná spoluúčast dalších dostupných nástrojů, jako jsou 
regionální podpory nebo půjčky EIB, které umožňují odstranit škody způsobené 
přírodními katastrofami; 

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a národním, regionálním 

  
1 Úř.věst. L 160, 26. 6. 1999, s. 80
2 Usnesení o účincích vlny letních veder (Úř.věst. C 76 E, 25. 3. 2004, s. 382).
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a místním orgánům oblastí zasažených přírodními katastrofami v roce 2005, stejně jako 
Výboru regionů, pokud bude považovat za vhodné vypracovat zprávu týkající se této 
otázky.


