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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o naravnih nesrečah (požarih, sušah in poplavah) – vidiki regionalnega razvoja
(2005/2193(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije o okrepitvi odzivanja EU na nesreče in krizne 
razmere v tretjih državah (KOM(2005)0153),

– ob upoštevanju Sporočila Komisije o izboljšanju mehanizma civilne zaščite Skupnosti 
(KOM(2005)0137),

– ob upoštevanju predloga za Odločbo Sveta o vzpostavitvi mehanizma Skupnosti na 
področju civilne zaščite (prenova), ki ga je predložila Komisija (KOM(2006)0029),

– ob upoštevanju Sporočila Komisije o obvladovanju nevarnosti poplav – preprečevanju 
poplav, varstvu pred njimi in ublažitvi posledic (KOM(2004)0472),

– ob upoštevanju predloga za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o ocenjevanju in 
obvladovanju poplav, ki ga je predložila Komisija (KOM(2006)0015,

– ob upoštevanju predloga za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki ga je predložila Komisija (KOM(2005)0108),

– ob upoštevanju členov 2 in 6 Pogodb ES, v skladu s katerima se morajo zahteve varstva 
okolja vključiti v druge politike Skupnosti z namenom spodbujanja trajnostnega 
gospodarskega razvoja, ki je sprejemljiv za okolje,

– ob upoštevanju poročila Komisije o podnebnih spremembah in razsežnosti na področju 
voda v Evropi,

– ob upoštevanju Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o 
podnebnih spremembah z dne 11. decembra 1997 ter njegove ratifikacije s strani 
Evropske skupnosti 31. maja 2002,

– ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2152/2003 z dne 17. 
novembra 2003 o spremljanju gozdov in medsebojnih okoljskih vplivih v Skupnosti 
(Forest Focus)1,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)2,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije o strategiji Evropske unije za gozdarski sektor 
(KOM(1998)0649),

– ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. septembra 2004 o 
Finančnem instrumentu za okolje (LIFE+), ki ga je predložila Komisija 
(KOM(2004)0621),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. septembra 2005 o naravnih nesrečah (požarih in 

  
1 UL L 324, 11.12.2003, str. 1.
2 UL L 277, 21.10.2005, str. 1.
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poplavah) tega poletja v Evropi1,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A6-0000/2006),

A. ker so po podatkih Združenih narodov naravne nesreče v Evropski uniji od leta 1980 
povzročile smrt 65 000 ljudi in 124 200 milijonov evrov gospodarskih stroškov,

B. ker so hudi nalivi avgusta 2005 povzročili najhujše poplave v Evropi od leta 2002, zaradi 
katerih je umrlo 70 ljudi,

C. ker so požari ponovno uničili na tisoče hektarov površin in, kar je še huje, terjali življenje 
več kot 30 civilistov in gasilcev, pojav pa postaja čedalje pogostejši,

D. ker je bila suša leta 2005 izredno huda in dolgotrajna, zlasti na jugu in zahodu Evrope, ter 
je močno prizadela skoraj celotno ozemlje Portugalske in obsežna območja Španije, 
Francije in Italije,

E. ker imajo naravne nesreče kratkoročno in dolgoročno katastrofalni učinek na 
gospodarstvo prizadetih območij s pogubnimi posledicami za infrastrukturo, pridelovalno 
zmogljivost, naravno in kulturno dediščino, okolje in turizem,

F. ker nenehna suša in požari pospešujejo proces dezertifikacije na obširnih območjih južne 
Evrope in resno ogrožajo kakovost življenja prizadetega prebivalstva,

G. ker se naravne nesreče zgodijo, ko ekstremne vremenske razmere prizadenejo 
izpostavljena območja, in ker je zato potrebno zmanjšati občutljivost teh regij ter pri tem 
upoštevati dejstvo, da so ekstremni vremenski pojavi vedno pogostejši,

H. ker lahko nekateri dejavniki v zvezi s človeškimi dejavnostmi, kot so intenzivno 
kmetovanje, krčenje gozdov in intenzivna urbanizacija na kritičnih območjih, še povečajo 
negativne posledice naravnih nesreč,

I. ker suša odločilno prispeva k širjenju pojava požarov, ki je glavni razlog za propadanje 
evropskih gozdov,

J. ker postaja pojav požarov izrazitejši tudi zaradi postopnega zapuščanja podeželja in 
opuščanja njegovih tradicionalnih dejavnosti, nezadostnega vzdrževanja gozdov, obstoja 
obširnih gozdnih površin z eno samo vrsto dreves, sajenja neustreznih vrst dreves in 
odsotnosti ustrezne preventivne politike ter premilih kazni za povzročene požare,

K. ker mora Evropa okrepiti ukrepe za prilagoditev podnebnim spremembam, za kar se 
morajo prizadevati lokalni, regionalni, nacionalni in evropski organi kot tudi državljani,

L. ker je potrebno okrepiti preventivne ukrepe Evropske unije za spopadanje z vsemi 
vrstami naravnih nesreč in po potrebi pripraviti skupne strateške smernice za boljše 
usklajevanje med državami članicami ter večjo operabilnost in usklajenost različnih 
instrumentov Skupnosti (strukturnih skladov, solidarnostnih skladov, prihodnjih skladov 
EKSRP in LIFE+ in novega instrumenta za pripravljenost in hitro ukrepanje ob velikih 
nesrečah),

  
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0334.
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M. ker morajo imeti strukturni skladi pomembnejšo vlogo pri financiranju ukrepov za 
preprečevanje nesreč ter ukrepanje ob njih in ker se je instrument Skupnosti Evropski 
solidarnostni sklad, posebej predviden za ta namen, v praksi izkazal za neučinkovitega,

N. ker preventivni ukrepi zmanjšujejo materialno škodo, ki jo povzročijo poplave na 
stanovanjskih objektih, infrastrukturi in v proizvodnih dejavnostih, kar se je potrdilo v 
alpskih regijah, kjer so poplave leta 2005 povzročile občutno manjšo škodo kot leta 2002, 
čeprav so bile obsežnejše,

O. ker se ukrepi za preprečevanje požarov izvajajo v glavnem v okviru politike za razvoj 
podeželja in so se izkazali za izrazito pomanjkljive,

P. ker lahko intenzivne informacijske kampanje o trajnostni uporabi vode prispevajo k 
občutnemu zmanjšaju njene porabe in s tem ublažijo resnost razmer v primeru suše,

Q. ker je usklajevanje med organi javne uprave pomanjkljivo in ker bi morala biti Evropska 
unija dejavnejša pri preprečevanju naravnih nesreč, ukrepanju ob njih ter pomoči 
prizadetim območjem in žrtvam, kar predstavlja tri glavne osi njenega delovanja,

R. ker se v številnih sektorjih družbe, nevladnih organizacijah in pri predstavnikih civilne 
družbe čuti očitno nezadovoljstvo,

1. meni, da mora Komisija predložiti predlog za pripravo evropske strategije za boj proti 
naravnim nesrečam, ki mora obvezno vključevati tudi preprečevanje tveganj, in predlog 
za pripravo protokola enotnih ukrepov v Uniji za vse vrste naravnih nesreč;

2. meni, da mora ta strategija nameniti posebno pozornost redko poseljenim otoškim in 
najbolj oddaljenim regijam;

3. poudarja, da je treba pri spopadanju z nesrečami ukrepe strukturnih skladov prilagoditi 
preprečevanju naravnih nesreč ter ukrepanju ob njih in jih uskladiti z ostalimi obstoječimi 
instrumenti Skupnosti; poziva, da se v prihodnjem finančnem načrtu za obdobje 2007–
2013 zagotovi potrebna fleksibilnost pri prerazdelitvi razpoložljivih sredstev med 
različnimi skladi, s čimer se bo izboljšala njihova operabilnost v primeru nesreč;

4. opozarja, da so ukrepi za preprečevanje požarov in poplav upravičeni za financiranje iz 
strukturnih skladov za novo programsko obdobje, in zato poziva Svet, naj to upošteva in 
naj bo dosleden v svojih skupnih stališčih;

5. ugotavlja, da cilj "ozemeljskega sodelovanja" po sklepu Sveta, sprejetega decembra 2005, 
nima več takega pomena, še posebej, kar se tiče nadnacionalne in medregionalne 
razsežnosti; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo pri tekočih pogajanjih dodeljena 
ustrezna finančna sredstva, ki bodo omogočala izvajanje ukrepov za boj proti naravnim 
nesrečam v okviru programa Interreg;

6. meni, da mora Komisija predložiti predlog direktive za preprečevanje požarov in 
ukrepanje ob njih v Evropski uniji, ki bo omogočila optimalno uporabo obstoječih 
sredstev Skupnosti in nacionalnih sredstev za spopadanje s tem pojavom; poleg tega 
meni, da mora pripraviti sporočilo o ukrepanju ob nevarnosti suše;

7. poziva Svet in države članice, naj pospešijo raziskave za preprečevanje nesreč znotraj 7. 
okvirnega programa, ki je v procesu sprejemanja, in naj posebno pozornost posvetijo 
izboljšanju sistemov zgodnjega opozarjanja;
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8. se je seznanil z začetkom izvajanja pilotne faze za ustanovitev Globalnega spremljanja 
okolja in varnosti (GMES), ki bo Evropski uniji omogočilo izboljšanje napovedovanja, 
spremljanja in ocenjevanja naravnih nesreč, ter poziva k zvišanju finančnih sredstev za ta 
namen in k razširitvi akcijskega programa na vse naravne nesreče;

9. poziva k začetku izvajanja sistema GALILEO, ki bo pomagal izboljšati sposobnost 
Evropske unije za predvidevanje in razumevanje ekstremnih vremenskih razmer;

10. obžaluje, da Komisija v Sporočilu o poročilo o izvajanju gozdarske strategije EU 
(KOM(2005)0084) ne posveča posebne pozornosti vprašanju požarov in ne upošteva 
dejstva, da so glavni razlog za propadanje gozdov, ter zato poziva države članice, naj 
odpravijo to pomanjkljivost;

11. predlaga, da države članice vključijo ukrepe za preprečevanje požarov v svoje načrte za 
razvoj podeželja in jih tudi izvajajo, ter spodbuja sodelovanje kmetov, ki so glavni varuhi 
podeželja; zato zahteva, da se ohrani pomoč za gradnjo protipožarnih presek, predvidena 
v Uredbi (ES) št. 1257/19991 o podpori za razvoj podeželja;

12. poziva Komisijo, naj v soglasju z državami članicami sproži informacijske in 
izobraževalne kampanje o preventivnih ukrepih za zmanjšanje nevarnosti naravnih nesreč 
in njihovih posledic, zlasti na območjih, kjer je nevarnost največja; te kampanje bodo 
pripomogle k temu, da se bodo ljudje zavedli potrebe po varovanju okolja ter ohranjanju 
naravnih virov ter se med drugim izogibali kmetijskim in prostočasnim dejavnostim, ki 
predstavljajo tveganje;

13. obžaluje, da ukrepi za preprečevanje požarov znotraj programa "Forest Focus"niso 
vključeni med prednostne teme v novem programu "LIFE+";

14. se je seznanil z zgoraj omenjenim predlogom Sklepa Komisije o vzpostavitvi mehanizma 
Skupnosti za civilno zaščito, zlasti z okrepitvijo Centra za nadzor in informiranje, z 
možnostjo koriščenja finančnih sredstev Skupnosti za kritje stroškov prevoza; poziva 
Svet, naj čim prej sprejme predlog in okrepi ta instrument, zlasti ukrepe na licu mesta, ter 
kar najučinkoviteje porabi pičla sredstva, ki so na razpolago;

15. poziva države članice in Komisijo, naj si skupaj prizadevajo doseči, da bo usklajevanje in 
posredovanje informacij o obstoječih sredstvih v primeru nesreč bistveno boljše , in naj v 
ta namen oblikujejo usklajene metode izvajanja;

16. ponovno opozarja na odločbe svoje resolucije z dne 4. septembra 20032, kjer izraža svojo 
naklonjenost vzpostavitvi evropskih sil za civilno zaščito, in poziva Komisijo, naj vztraja 
pri dosegi tega cilja;

17. poudarja pomen solidarnostnega sklada EU kot glavnega instrumenta, ki mora Evropski 
uniji omogočiti hitro ukrepanje ob hudih nesrečah, kot so poplave, požari ali suša;

18. kljub temu poudarja, da je pri odpravljanju škode, ki jo povzročijo naravne nesreče, 
potrebno vključiti tudi druge obstoječe instrumente, kot so na primer državna regionalna 
pomoč ali posojila EIB;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter nacionalnim, 
regionalnim in lokalnim organom območij, ki so jih prizadele naravne nesreče leta 2005, 

  
1 UL L 160, 26.6.1999, str. 80.

2 Resolucija o posledicah poletnega vročinskega vala (UL C 76 E, 25.3.2004, str. 382).
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kakor tudi Odboru regij, če meni, da je primerno pripraviti poročilo o tej zadevi.
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