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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o prírodných katastrofách (požiaroch, suchách a povodniach) – aspekty regionálneho 
rozvoja
(2005 – 2005/2193(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o posilnení reakcie EÚ na katastrofy a krízy v tretích 
krajinách (KOM(2005)0153), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie o zlepšení mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej 
ochrany (KOM(2005)0137), 

– so zreteľom na návrh Komisie na rozhodnutie Rady, ktorým sa ustanovuje mechanizmus 
Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany (rekodifikácia), (KOM(2006)0029), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie o manažmente rizík povodní – prevencia, ochrana a 
zmiernenie škôd po povodniach (KOM(2004)0472), 

– so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o posúdení 
povodní a povodňovom manažmente (KOM(2006)0015),

– so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
ustanovuje Fond solidarity Európskej únie (KOM(2006)0108),

– so zreteľom na články 2 a 6 Zmluvy o ES, podľa ktorej požiadavky týkajúce sa ochrany 
životného prostredia sa musia začleniť do ďalších politík Spoločenstva s cieľom 
podporovať hospodársky rozvoj, ktorý je trvalo udržateľný z hľadiska životného 
prostredia,  

– so zreteľom na správu Komisie o zmene klímy a význame vody pre Európu,   

– so zreteľom na Kjótsky protokol k rámcovému dohovoru Organizácie spojených národov 
o zmene klímy z 11. decembra 1997 a ratifikáciu tohto protokolu Európskym 
spoločenstvom 31.mája 2002,

– so zreteľom na nariadenie (ES) č. 2152/2003 Európskeho parlamentu a Rady zo 17. 
novembra 2003 týkajúce sa monitorovania lesov a environmentálnych interakcií v 
Spoločenstve (Forest Focus)1,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore 
rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj 
vidieka (EPFRV)2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o stratégii Európskej únie v oblasti lesníctva   
(KOM(1998)0649),

  
1 Ú. v. EÚ L 324, 11.12.2003, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.
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– so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o finančnom 
nástroji pre životné prostredie (LIFE+), (KOM(2004)0621),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. septembra 2005 o prírodných katastrofách (požiaroch 
a povodniach) počas tohto leta v Európe1,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0000/2006),

A. keďže prírodné katastrofy v Európskej únii podľa údajov OSN zapríčinili od roku 1980 
smrť 65 000 ľudí a spôsobili straty vo výške 124 200 miliónov EUR,  

B. keďže prívalové dažde v auguste 2005 spôsobili najzávažnejšie povodne v Európe od roku 
2002 a spôsobili smrť 70 ľudí, 

C.   keďže požiare opätovne zničili tisíce hektárov a – čo je vážnejšie – stáli životy viac ako 
30 civilistov a požiarnikov, a tento jav sa neustále zhoršuje,     

D.  keďže sucho v roku 2005 malo mimoriadnu intenzitu a trvanie najmä na juhu a západe 
Európy a ťažko postihlo takmer celé územie Portugalska a rozsiahle oblasti Španielska, 
Francúzska a Talianska,       

E.   keďže prírodné katastrofy majú ničivé krátkodobé a dlhodobé následky na hospodárstvo 
postihnutých regiónov a negatívny dosah na infraštruktúru, výrobný potenciál, prírodné a 
kultúrne dedičstvo, životné prostredie a odvetvie cestovného ruchu,    

F. keďže sucho a pretrvávajúce požiare urýchľujú proces premeny veľkých oblastí južnej 
Európy na púšť, čím sa vážne ohrozuje kvalita života postihnutého obyvateľstva,  

G.   keďže k prírodným katastrofám dochádza vtedy, keď extrémne počasie zasiahne citlivú 
oblasť, a preto je potrebné obmedziť zraniteľnosť týchto regiónov s prihliadnutím na 
skutočnosť, že extrémne klimatické javy sú čoraz častejšie,     

H.   keďže niektoré okolnosti spojené s ľudskou činnosťou môžu zhoršiť následky prírodných 
katastrof, ako napr. intenzívne poľnohospodárstvo, odlesňovanie a intenzívna urbanizácia 
v rizikových oblastiach,     

I.   keďže sucho vo veľkej miere prispieva k šíreniu požiarov, čo je hlavnou príčinou 
zhoršenia lesných porastov v Európe,  

J.   keďže k zostreniu javu lesných požiarov prispieva aj:  postupné opúšťanie vidieka a s ním 
spojených tradičných činností, nedostatočné udržiavanie lesov, výskyt rozsiahlych pásov 
lesa s monokultúrnym porastom, výsadba nevhodných stromových druhov, neexistencia 
náležitej politiky prevencie a mierne tresty v prípade úmyselného založenia požiaru,        

K keďže Európa by mala posilniť opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy, ktoré si 
vyžadujú úsilie zo strany miestnych, regionálnych, štátnych a európskych orgánov, ale aj 
zo strany obyvateľstva,

  
1 Prijatý text, P6_TA(2005)0334.
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L.   keďže je potrebné posilniť preventívne opatrenia Európskej únie, ktoré by umožnili čeliť 
všetkým druhom prírodných katastrof, a to stanovením, v prípade potreby, spoločných 
strategických usmernení na zabezpečenie lepšej koordinácie medzi členskými štátmi a 
väčšej operability a koordinácie medzi rozličnými nástrojmi Spoločenstva (štrukturálnymi 
fondmi, fondom solidarity, budúcimi nástrojmi EPFRV a LIFE+, ako aj novým nástrojom 
rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie), 

M.  keďže štrukturálne fondy by mali zohrávať významnejšiu úlohu vo financovaní opatrení 
určených na predchádzanie katastrofám a odstraňovanie ich následkov, a keďže nástroj 
Spoločenstva konkrétne na to určený – európsky fond solidarity – sa v praxi ukázal byť 
neúčinný,     

N.  keďže preventívne opatrenia obmedzujú materiálne škody, ktoré povodne spôsobujú na 
obydliach, infraštruktúre a výrobných činnostiach, ako sa ukázalo v alpských oblastiach, 
kde povodne v roku 2005 spôsobili oveľa menej škôd než v roku 2002, napriek tomu, že 
boli väčšieho rozsahu,  

O.   keďže opatrenia týkajúce sa predchádzania požiarom sa vykonávajú hlavne v kontexte 
politiky rozvoja vidieka a doteraz sa zreteľne ukázali ako nedostačujúce,

P.  keďže intenzívne informačné kampane o trvalo udržateľnom využívaní vody môžu 
výrazne znížiť jej spotrebu, a tým zmierniť závažné prípady výskytu sucha,     

Q.   vzhľadom na to, že sa zistil nedostatok koordinácie medzi príslušnými verejnými 
správami a že prevencia a manažment katastrof a pomoc postihnutým oblastiam a obetiam 
sú tri línie činnosti Európskej únie, v ktorých by mala zohrávať aktívnejšiu úlohu,

R.   keďže veľká časť spoločnosti, mimovládnych organizácií a predstaviteľov občianskej 
spoločnosti je zjavne nespokojná, 

1. domnieva sa, že Komisia by mala predložiť návrh na vypracovanie európskej stratégie 
boja proti prírodným katastrofám vrátane povinného prístupu na predchádzanie rizikám a 
navrhnúť protokol na jednotný postup pre každý druh katastrofy na celom území Únie;   

2. domnieva sa, že v rámci tejto stratégie by sa mala venovať osobitná pozornosť ostrovom a   
najodľahlejším regiónom s nízkou hustotou osídlenia;  

3. zdôrazňuje, že je potrebné, aby činnosti v rámci štrukturálnych fondov boli prispôsobené 
zámeru predchádzania prírodným katastrofám a ich manažmentu a zároveň aby boli  
koordinované s ďalšími existujúcimi nástrojmi Spoločenstva s cieľom čeliť katastrofám;
vyzýva, aby v nasledujúcom finančnom plánovaní na obdobie rokov 2007-2013 bola 
zabezpečená nevyhnutná pružnosť pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov, ktoré sú k 
dispozícii prostredníctvom rozličných fondov s cieľom zlepšiť ich operabilitu v prípade 
katastrof;       

4. pripomína, že opatrenia týkajúce sa predchádzania požiarom a povodniam je možné 
financovať v rámci štrukturálnych fondov na nové programové obdobie, a preto vyzýva 
Radu, aby to mala na zreteli a aby bola dôsledná vo svojich spoločných pozíciách;

5. konštatuje, že po rozhodnutí Európskej rady z decembra 2005 došlo k značnému 
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obmedzeniu cieľa „územnej spolupráce“, najmä čo sa týka jeho nadnárodného a 
medziregionálneho rozmeru; vyzýva Komisiu, aby na súčasných rokovaniach zabezpečila 
primeraný finančný príspevok, aby sa nebránilo vykonávaniu opatrení na boj proti 
prírodným katastrofám, ktoré sú zahrnuté v programe Interreg;

6. domnieva sa, že Komisia by mala predložiť návrh smernice na predchádzanie požiarom a 
ich manažment v Európskej únii s cieľom čo najlepšie využiť existujúce finančné 
prostriedky Spoločenstva a národné finančné prostriedky na riešenie tohto javu;    taktiež 
sa domnieva, že by sa malo vypracovať oznámenie týkajúce sa manažmentu rizika sucha; 

7. vyzýva Radu a členské štáty, aby zintenzívnili výskum v oblasti predchádzania 
katastrofám v rámci 7. rámcového programu, ktorý je v procese schvaľovania, pričom by 
sa mala venovať osobitná pozornosť vylepšeniu systémov včasného varovania;    

8. berie na vedomie začatie pilotnej fázy na vytvorenie iniciatívy globálneho monitorovania 
životného prostredia a bezpečnosti (GMES), ktorá by mala Európskej únii umožniť lepšie 
predpovedanie, monitorovanie a hodnotenie prírodných katastrof a vyzýva na zvýšenie 
finančného príspevku na túto iniciatívu a na rozšírenie akčného programu tak, aby zahŕňal 
všetky prírodné katastrofy;           

9. vyzýva na spustenie systému GALILEO, ktorý by mal prispieť k zlepšeniu schopnosti 
Európskej únie predvídať extrémne počasie a porozumieť tento jav; 

10. odsudzuje skutočnosť, že oznámenie Komisie, ktoré podáva správu o implementovaní 
stratégie lesného hospodárstva EÚ (KOM(2005)0084), nevenuje osobitnú pozornosť 
otázke požiarov a prehliada skutočnosť, že sú hlavnou príčinou zhoršovania lesov, a preto 
vyzýva členské štáty k náprave tohto nedostatku;       

11. vyslovuje návrh, že členské štáty by mali zaradiť do svojich plánov rozvoja vidieka 
opatrenia na predchádzanie požiarom a mať povinnosť ich vykonávať pri súčasnom 
podporovaní poľnohospodárov, keďže sú hlavnými ochrancami vidieka; vyzýva preto na 
zachovanie pomoci určenej pre prípady vypuknutia požiaru nariadením (ES) č. 1257/1991 
o podpore rozvoja vidieka1; 

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla informačné a vzdelávacie kampane o preventívnych 
opatreniach dohodnutých s členskými štátmi s cieľom znížiť riziká a dôsledky prírodných 
katastrof, najmä v oblastiach, v ktorých hrozí najvyššie riziko, a to upovedomením 
verejnosti o potrebe starostlivosti o životné prostredie a chránenia prírodných zdrojov 
vyhýbaním sa, inter alia, poľnohospodárskym postupom alebo záľubám v rámci voľného 
času, ktoré predstavujú riziko;     

13. odsudzuje skutočnosť, že opatrenia na predchádzanie požiarom v rámci programu Forest 
Focus nie sú súčasťou prioritných otázok v  novom programe LIFE+;  

14. berie na vedomie uvedený návrh Komisie na rozhodnutie ustanovujúce mechanizmus 
Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany, najmä vylepšenie monitorovacieho a 
informačného strediska (MIC), s možnosťou financovania nákladov na dopravu zo strany 
Spoločenstva; vyzýva Radu, aby tento návrh prijala čo najskôr a aby uvažovala o 
posilnení tohto nástroja, najmä opatrení v teréne, ako aj o najlepšom využití obmedzených 
finančných prostriedkov, ktoré má k dispozícii;         
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15. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby spoločne pracovali na podstatnom zlepšení 
koordinácie a výmeny informácií o existujúcich finančných prostriedkoch v prípade 
katastrof, a to  vypracovaním harmonizovaných metód vykonávania určených na tento 
cieľ;  

16. opätovne pripomína ustanovenia svojho uznesenia zo 4. septembra 20031, v ktorých 
vyzval na vytvorenie európskych jednotiek civilnej ochrany a vyzýva Komisiu, aby na 
tomto cieli trvala;  

17. zdôrazňuje význam Fondu solidarity EÚ ako hlavného nástroja, ktorý by mal Európskej 
únii umožniť rýchlo reagovať na závažné katastrofy, akými sú povodne, požiare alebo 
sucho;     

18. poukazuje však na potrebu zapojenia ďalších existujúcich nástrojov, napr. štátnej pomoci 
na regionálne účely alebo pôžičiek poskytnutých EIB s cieľom odstrániť škody spôsobené 
prírodnými katastrofami;  

19. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, národným, 
regionálnym a miestnym orgánom oblastí postihnutých prírodnými katastrofami v roku 
2005, ako aj Výboru regiónov pre prípad, že uzná za vhodné napísať o tejto téme správu. 

  
1 Uznesenie o vplyve letných horúčav (Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3. 2004, s. 382).


