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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o naravnih nesrečah (požari, suše in poplave) - okoljski vidiki
(2005/2192(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dni 5. septembra 2002 o poplavah v Evropi1, 14. aprila 
2005 o suši na Portugalskem2, 12. maja 2005 o suši v Španiji3 in 8. septembra 2005 o 
naravnih nesrečah (požarih in poplavah) v Evropi tega poletja4,

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

– ob upoštevanju svoje resolucije o"uspešnem boju proti svetovnim podnebnim 
spremembam"5,

– ob upoštevanju svoje resolucije o enajsti konferenci pogodbenic konvencije v Montrealu6

o podnebnih spremembah,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2152/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
novembra 2003 o spremljanju gozdov in okoljskih interakcij v Skupnosti (Forest Focus)7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2006 o izvajanju gozdne strategije 
Evropske unije8 in predloga Komisije za evropsko gozdno strategijo (KOM(1998)0649),

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2013 o ustanovitvi solidarnostnega sklada Evropske 
unije9, ki je trenutno v reviziji,

– ob upoštevanju Odločbe Sveta (2001/792/ES) o vzpostavitvi mehanizma Skupnosti za 
pospeševanje okrepljenega sodelovanja na področju civilne zaščite10,

– ob upoštevanju sporočil in predlogov Komisije glede vesoljskega programa Globalno 
nadzorovanje okolja in varnosti (GMES) (KOM(2004)0065), instrumenta za hitro 
ukrepanje in pripravljenost ob velikih nesrečah (KOM(2005)0153), krepitve odzivanja EU 
na nesreče in krizne razmere (KOM(2005)0153) ter ocenjevanja in obvladovanja poplav 
(KOM(2006)0015),

– ob upoštevanju raziskovalnega projekta o obvladovanju tveganja poplav v okviru šestega 

  
1 UL C 272 E, 13.11.2003, str. 471.
2 Sprejeta besedila na ta dan, P6_TA(2005)0139.
3 Sprejeta besedila na ta dan, P6_TA(2005)0187.
4 Sprejeta besedila na ta dan, P6_TA(2005)0334.
5 Sprejeta besedila na ta dan, P6_TA(2005)0433.
6 Sprejeta besedila na ta dan, P6_TA(2005)0019.
7 UL L 324, 11.12.2003, str. 1.
8 Sprejeta besedila na ta dan, P6_TA(2005)0068.
9 UL L 311, 14.11.2002, str. 3.
10 UL L 297, 15.11.2001, str. 7.
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okvirnega programa Komisije (2002 – 2006),

– ob upoštevanju znanstvenega poročila inštituta za trajnostni razvoj in poročila o 
podnebnih spremembah in njihovi razsežnosti na področju voda v Evropi1, ki ga je 
pripravilo skupno raziskovalno središče Komisije,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano (A6-0000/2006),

A. ker so podnebne spremembe povod za naravne nesreče (poplave, izjemne suše in požari), 
ki se po svetu vedno bolj pogosto pojavljajo in povzročajo resno škodo glede števila žrtev, 
poslabšanja stanja v okolju in zmanjšanja gospodarske aktivnosti, 

B. ker je bil na zadnji konferenci ZN o podnebnih spremembah v Montrealu v Kanadi 
decembra 2005 narejen velik napredek na svetovni ravni v zvezi z načini boja proti 
podnebnim spremembam, krepitvijo spoštovanja in izvajanja Kjotskega protokola poleg 
tega pa je bil predstavljen vpogled v drugo obdobje zavezanosti k protokolu po letu 2012;

C. ker imajo gozdovi bistveno vlogo pri okoljevarstvu v smislu ravnovesja v ogljikovih in 
hidroloških ciklih, katerih prispevek k upočasnitvi globalnega segrevanja in učinka tople 
grede je preprosto neizračunljiv,

D. ker se izjemne suše in gozdni požari v južni Evropi pojavljajo bolj pogosto in v večjih 
razsežnostih in ker se jih, kljub temu, da so neposredna posledica podnebnih sprememb, 
ne da predvideti in se jim izogniti, kar pomeni, da je treba še nadalje razvijati ustrezne 
znanstvene raziskave in vanje vlagati več sredstev za  izboljšanje mehanizmov za presojo 
tveganj, sistemov za preprečevanje in sredstev za boj proti tem pojavom,

E. ker je program Forest Focus namenjen spodbujanju izmenjave informacij o gozdovih 
Skupnosti, predvsem spodbujanju njihovega varstva in ohranjanja; ker program obsega 
strnjene programe, ki so namenjeni varovanju gozdov pred požari in boju proti 
dezertifikaciji,

F. ker uredba o solidarnostnem skladu vsebuje predpogoje, ki otežujejo črpanje sklada v 
posebnih primerih nesreč; ker to ne zadeva le vrednosti in vrste upravičenih izdatkov, 
temveč tudi togost časovnih rokov in postopkov,

G. ker naravne nesreče povečujejo težave z erozijo, povečanjem slanosti in dezertifikacijo, 
slabšajo ekosisteme in biološko raznovrstnost, vplivajo na trajnostni razvoj in ogrožajo 
socialno kohezijo,

H. ker mednarodna strategija ZN za zmanjševanje naravnih nesreč navaja, da bi lahko boljše 
urbanistično načrtovanje v obalnih regijah in ohranjanje ekosistemov zmanjšala vpliv 
naravnih nesreč,

I. ker je Komisija podpisnica konvencije ZN o boju proti dezertifikaciji, pojavu, katerega 
rast omenja deklaracija tisočletja ZN, in ker je bilo leto 2006 razglašeno za mednarodno 

  
1 http://ies.jrc.cec.eu.int
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leto puščav in širjenja puščav,

J. ker so se trenutni ukrepi EU izkazali za neučinkovite oziroma neprimerne za zagotavljanje 
učinkovitega odziva na naravne nesreče in ker je raznolikost mehanizmov in obstoječih 
rešitev na nacionalni in regionalni ravni ta položaj še poslabšala,

1. pozdravlja povečevanje ozaveščenosti javnosti in podpore okoljskim ukrepom, predvsem 
pri večjih nesrečah; predlaga, da morajo ti ukrepi vključevati racionalno in učinkovito 
porabo vode in da se večje porabnike vode v kmetijstvu, mestih in industriji opozori na te 
ukrepe; se zavzema za uporabo načel "plača uporabnik" in "plača onesnaževalec", ki bosta 
zagotovila bolj racionalno porabo vode in boljše spremljanje in nadzor odplak;

2. poudarja potrebo po spodbujanju kampanje ozaveščanja glede preventive in sprejetja 
dobrih praks, objavi postopkov, ki jih je treba sprejeti v primeru nesreč, kot so požari in 
poplave, za katere se zagotovi sredstva iz Evropskega socialnega sklada ali iz posebnih 
programov, kot je Forest Focus; opozarja, da morajo ukrepi za izobraževanje javnosti 
posebno pozornost namenjati izobraževanju mladih, začenši s šolarji;

3. poziva države članice, da poglobijo sodelovanje na področju civilne zaščite na ravni 
Evropske unije, da zagotovijo razpoložljivost dodatnih virov hitrih ukrepov za boj proti 
izrednim razmeram; ponovno potrjuje potrebo po ustanovitvi evropskega centra za 
strateško usklajevanje civilne zaščite, ki bi bil pristojen za preprečevanje požarov in 
podporo gasilcem v izrednih razmerah;

4. poziva Komisijo, da med izdatke, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje iz sredstev 
Skupnosti vključi izgradnjo infrastrukture in nakup opreme za gašenje požarov, vključno z 
letalsko opremo;

5. pozdravlja akcijski načrt Komisije (FLECT) o boju proti nezakoniti sečnji in nov finančni 
instrument za okolje (program Life+), ki je ključnega pomena za zaščito evropskih gozdov 
in za preprečevanje kakršnega koli poslabšanja, vključno s požari;

6. poziva države članice, naj premislijo o vlogi gozdov v Evropski uniji; predlaga, da se 
prične z javno razpravo o njihovi okoljski, socialni in gospodarski vlogi ter da se s to 
razpravo poveča ozaveščenost o obstoječih neskladjih med evropskimi gozdovi ter zlasti o 
posebni naravi sredozemskih gozdov; meni, da je treba zagotoviti spodbude za opustitev 
vnetljivih monokultur, zlasti evkaliptusa;

7. poziva Komisijo, da naj v okviru skupnega zakonodajnega okvira o reševanju in 
preprečevanju naravnih nesreč, zastavi resne, na solidarnosti temelječe cilje, zlasti
sprejetje nove uredbe o solidarnostnem skladu in direktive o ocenjevanju in obvladovanju 
poplav ter naj v skladu z naslednjo revizijo programa Forest Focus poveča sredstva in 
zagotovi večjo prilagodljivost pravil, ki določajo njihovo uporabo;

8. meni, da mora biti obnova/preoblikovanje področij mreže Natura 2000, ki so jih prizadele 
poplave, suša ali požari, financirana iz skladov Skupnosti, saj gre za pomembne predele 
"zelene Evrope", ki zagotavljajo biološko raznolikost in ohranjanje vrst; poziva države 
članice, da naj vzpostavljajo nacionalne gozdne sklade za preprečevanje nesreč v 
gozdovih in za obnavljanje gozdov;
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9. poziva, da se hudo sušo vključi med mehanizme pomoči solidarnostnega sklada, ker gre 
za nenavaden naravni pojav, ki se razvija počasi in različno dolgo traja, ima resne, 
dolgotrajne posledice za življenjske pogoje in socialno-ekonomsko stabilnost prizadetih 
regij; priporoča, naj sklad  še naprej podpira ugotovljene krizne razmere (regionalnega 
značaja) in nameni sredstva tudi za javno in zasebno škodo;

10. poziva Komisijo, naj ustanovi evropsko opazovalno službo za sušo in dezertifikacijo, ki 
naj se nahaja na območju tveganja dezertifikacije (v Španiji ali na Portugalskem) in ki bo 
vključena v dejavnosti sedmega okvirnega programa Komisije za raziskave in razvoj 
(2007 – 2013);

11. priznava potrebo po raziskavi in razvoju novih oblik preprečevanja in gašenja požarov z 
uporabo satelitov in druge najmodernejše tehnologije; meni, da je uporaba novih 
tehnologij (npr. geografskih informacijskih sistemov) za obvladovanje požarov in poplav 
ključnega pomena; poudarja ključno vlogo novih tehnologij za odkrivanje naravnih nesreč 
pri preprečevanju le-teh;

12. priporoča ukrepe za varovanje gozdov pred požari, predvsem zbiranje in reciklažo 
ostankov gozdne biomase, prepoved spreminjanja namembnosti pogorele pokrajine in 
ostrejše kazni za kazniva dejanja proti okolju, predvsem tista, ki povzročajo gozdne 
požare;

13. poziva Komisijo, da priporoči državam članicam, naj pripravijo zemljevide požarnega 
tveganja, ki se bodo financirali iz sredstev Skupnosti in bodo upoštevani pri upravljanju 
teritorialnega načrtovanja;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Tema uradne izjave predsednika Borella na jesenski uvodni seji Evropskega parlamenta, ko se 
je z minuto molka poklonil žrtvam, so bile velike naravne nesreče, ki so se zgodile poleti 
2005, kot so hude poplave v osrednji Evropi, hude suše v južni Evropi in požari, ki so uničili 
več tisoč hektarov gozdov na Portugalskem in v Španiji.

Parlament je v svoji resoluciji z dne 8. septembra 2005 izrazil svoje prepričanje, da sta 
povečanje pogostosti in večja razsežnost teh naravnih pojavov posledici podnebnih sprememb 
in potrdil, da je Kjotski protokol temeljni program svetovne okoljske strategije za premostitev 
teh sprememb. Parlament je izrazil svojo solidarnost s prizadetimi regijami in potrdil potrebo 
po krepitvi civilne zaščite in prilagoditev uporabe evropskih skladov, predvsem kohezijskega, 
strukturnega in solidarnostnega za ublažitev gospodarske in socialne škode, ki so jo utrpeli 
lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, proizvodnja in turizem.

Odborom za kmetijstvo in razvoj podeželja, okolje, javno zdravje in varnost hrane ter 
regionalni razvoj je bilo v odgovor na odstavek 22 resolucije naročeno, da pripravijo tri 
dopolnjujoča se samoiniciativna poročila o kmetijskih, okoljskih in teritorialnih vidikih.
Sprejeti sta bili tudi odločitvi, da se delegacije napoti na prizadeta območja in da se organizira 
skupne obravnave o požarih, sušah in poplavah. To je osnova za to poročilo, ki se osredotoča 
na okoljski vidik pred in po naravnih nesrečah ter evropske ukrepe na področju civilne 
zaščite.

2. Delegacije

Tri delegacije so vsaka zase obiskale: Španijo (Andaluzijo in Huelvo) in Portugalsko 
(Alentejo in Pampilhosa da Serra), regije, ki sta jih prizadela požar ali suša; Nemčijo 
(Bavarsko) in Avstrijo (Tirolsko), regiji, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi; ter 
Francijo (Gironde in Var) in Italijo (Lombardijo), regije, ki so jih prizadeli gozdni požari in 
poplave. Programi delegacij so bili, kljub posebni naravi vsake posamezne regije in 
razsežnosti nesreč, ki so se zgodile, strukturirani po enakih načelih in so vključevali stike z 
lokalnim prebivalstvom in lokalnim tehničnim osebjem; obrazložitev razmer z vidika 
nacionalnih, regionalnih ali lokalnih organov in oblasti o njihovih organizacijskih modelih, 
mehanizmih in sredstvih za boj proti nesrečam ter sprejetih ukrepih; in predstavljena mnenja 
nevladnih organizacij, združenj in sindikatov, ki so pomagali žrtvam ali se sami borili z 
nesrečami. V več obiskanih mestih so delegacije pregledale obnovitvena dela in že izveden 
napredek ali pa so se seznanile z razlogi, ki tako delo ovirajo.

Povzetek obiskov

Da bi na kraju dogodka bolje razumeli posledice požarov, hude suše in poplav, je bil vaš 
poročevalec član vseh treh delegacij, slišal je predloge in upe nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih oblasti ter lokalnega prebivalstva in organizacij, za katere je treba poudariti, da so 
bili vedno na razpolago in pripravljeni sodelovati z delegacijami.

Delegacije so naletele na precej raznovrstne razmere. V nekaterih regijah je bil poudarek na 
možnosti hitrega črpanja sredstev iz solidarnostnega sklada takoj po obsežnih požarih ali 
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daljših sušah. Lokalni prebivalci so pripomnili, da so se počutili prepuščene same sebi in 
potožili nad pomanjkanjem solidarnosti na evropski ravni. V drugih regijah je bilo po drugi 
strani jasno izraženo nasprotovanje tako imenovanemu "vmešavanju" EU, in potrebi po 
vzpostavitvi ukrepov za evropsko usklajevanje in ukrepov za obvladovanje tveganja poplav.
V nekaterih regijah so bili že vgrajeni sistemi za preprečevanje poplav, poplavna območja 
označena, prebivalstvo preseljeno in sprejeti ukrepi za varovanje okolja ter spodbujanje 
vodnih turističnih aktivnosti.

Suša

Sušo se lahko obravnava kot strukturni problem, ki se ponovi na vsake deset ali dvanajst let, 
se pa pogostost pojavljanja povečuje. Hude ali skrajne suše so posebnega značaja in jih je 
treba obravnavati kot naravne nesreče, katerih posledice so precej dolgotrajnejše kot suša 
sama. Vpliv suše je za razliko od drugih naravnih nesreč težko izmeriti, poleg tega pa ne 
prizadene infrastrukture, temveč proizvodnjo in okolje ter življenje lokalnega prebivalstva. Po 
napovedih bodo podnebne spremembe vodile do zmanjšanja deževja, višjih temperatur ter 
pogostejših vročinskih valov in suše, kar pomeni, da bodo gozdni požari postali vse hujši in 
bolj razširjeni.

Poleg tega pa suša ne predstavlja problema le za kmete. V državah južne Evrope proizvodnja 
vodne energije v sušnih letih najbolj trpi, zato morajo države posegati po fosilnih gorivih, da 
nadomestijo izpade proizvodnje. To ima resne okoljske posledice v smislu povečanja emisij 
ogljikovega dioksida, ki najverjetneje presegajo omejitve, določene v ustreznih nacionalnih 
načrtih o dovoljenih emisijah.

Še ena posledica suše so težave z oskrbo s pitno vodo tako za  prebivalce kot za obiskovalce.
Suša je pojav, ki se dogaja poleti in ga zato turizem, povečana gospodarska dejavnost na 
območju Sredozemlja ter večje število obiskovalcev od domačinov še poslabšujejo.

Požari

Požari predstavljajo največjo naravno grožnjo za sredozemske gozdove. Več ko 90 % 
ozemlja, ki ga je uničil ogenj v Evropi, se nahaja na Iberskem polotoku. Gozdni požari 
uničujejo javno in zasebno lastnino, kar povzroča izgubo ekonomske sposobnosti preživetja, 
še večje poslabšanje stanja v šibkih gospodarstvih in družbah prizadetih puščavskih regij v 
notranjosti. Vremenski pogoji so bili poleti 2005 izredni, saj je izredno suho ozračje, ki ga je 
povzročila daljša suša, skupaj z zelo visokimi temperaturami povzročilo, da so se požari zelo 
hitro razširili in dosegli gozdna področja, ki so bila za vzor v smislu ohranjanja, vzdrževanja, 
protipožarnih določb in ponovne naselitve ustreznih vrst.

Veliko požarov je bilo namenoma povzročenih iz kriminalnih razlogov, kar se lahko prepreči 
le z neprestanim nadzorom gozdnih področij in uvedbo močnejših kazenskih sankcij, preostali 
požari pa so bili rezultat neupoštevanja dejstva, da so gozdovi neprecenljiva skupna last in da 
je njihovo uporabo treba urejati s strogimi pravili. Nacionalna zakonodaja mora vsebovati 
prilagodljivo upravljanje in biti prirejena tako, da se lahko odziva na izredne razmere. Španski 
strokovnjaki pravijo, da sredozemski gozdovi "sobivajo" s požari in jim zato dolgujejo svojo 
zmožnost obnove. Delegacija je po obdobju samoobnove obiskala območje, na katerem  je 
leta 2004 pogorelo 34 000 hektarov in je trenutno v obnovi; da bi preprečili širitev bolezni 
odstranjujejo pogoreli les in gradijo ovire, da dež ne bi izpiral zemlje. Problem drobljenja 
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gozdov na lastniške deleže je olajšala pomoč združenj, ki so omogočila usklajen pristop s 
hkratnim delom na večini predelov, ki jih je uničil požar.

Poplave

V osrednji Evropi so katastrofalne poletne poplave vse bolj pogoste, čeprav se je 
obvladovanje poplav v nekaterih regijah, predvsem na Bavarskem, bistveno izboljšalo, kar 
kaže primerjava med letoma 2002 in 2005. To je rezultat opredeljevanja območij, ki so 
podvržena poplavam, oblikovanja bazenov za zadrževanje vode, izgradnje segmentiranih 
sistemov nasipov, itd.
Od vseh naravnih nesreč, ki jih obravnava to poročilo, so samo poplave predmet direktive 
Skupnosti, ki se nanaša na zmanjševanje in obvladovanje tveganj za človeško zdravje, okolje, 
infrastrukturo in lastnino. Čezmejno usklajevanje je eden od razlogov obstoja te direktive, saj 
se večina evropskih prispevnih območij razprostira na ozemlju več držav članic. Tako 
usklajevanje je že obstajalo tudi v okvirni direktivi o kakovosti vode.
Delegacije so med obiski prizadetih območij slišale tako pohvale glede večine pozitivnih 
vidikov direktive kot tudi nekaj pomislekov. Po eni strani obstaja upanje, da bo ob 
upoštevanju preprečevalnih ukrepov treba pritisk porazdeliti na države članice, ki najmanj 
sodelujejo, po drugi strani pa obstaja nevarnost administrativne preobremenjenosti. Res pa je, 
da ima vzpostavitev in razmejitev območij tveganja lahko pomembne gospodarske posledice 
na regionalni ravni predvsem kar zadeva vrednost stavbnega zemljišča na območjih, na katera 
se širijo naselja, vendar je opredeljevanje območij, ki so podvržena poplavam, popolnoma 
upravičeno, ko zemljišče, ki se mu namembnost spremeni v stavbno, povzroči zmanjšanje 
sposobnosti absorpcije vode in posledično povečanje tveganja poplav.

3. Nekatere znanstvene ugotovitve

Znanstveno je dokazano, da so naravne nesreče močno povezane s podnebnimi spremembami.
Stopnja, po kateri lahko prepoznamo zgodovinske spremembe v izrednih razmerah in jih 
povežemo s podnebnimi razmerami, se spreminja glede na razmere in lokacijo:
- vročinski vali v Evropi so postali vse bolj verjetni; ocenjuje se, da so bile ekstremne 
temperature poleti leta 2003 v 75 % posledica človeškega vpliva. Povišane temperature še 
poslabšujejo pogoje suše;
- zaradi podnebnih sprememb postajajo padavine vse močnejše. Močnejša deževja in premiki 
v vzorcih deževja predstavljajo povečanje verjetnosti nenadnih poplav in suš. Verjetno pa ne
vplivajo na spremembe obsežnih poplav;
- pogostost viharjev se v Evropi v zadnjem stoletju ni povečala; v zadnjih 50. letih se je moč 
orkanov povečala za 70 %. Dokaze o vplivu podnebnih sprememb je težko opredeliti v smislu 
večjih naravnih ciklov, vendar se opazovane spremembe skladajo z modeliranimi učinki 
emisije toplogrednih plinov.

Modeliranje navaja, da bo nadaljnje povečevanje koncentracije toplogrednih plinov v 
prihodnosti privedlo do še večjih podnebnih sprememb in ekstremnih vremenskih pojavov:
- vročinski vali, podobni tistim leta 2003, lahko dosežejo Evropo vsako drugo leto do konca 
stoletja;
- spremembe v padavinah bodo povzročile več poplav, predvsem nenadnih poplav, pa tudi suš 
(na kar vplivajo tudi višje temperature);
- močnejše nevihte se skladajo z modeliranjem, vendar ni mogoče ničesar natančneje 
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napovedati. Povečana moč orkanov bi lahko povzročila do 30 % povečanja najmočnejših 
neviht do leta 2100.

Veliko pomembnejših dogodkov je vzbudilo zaskrbljenost glede ekstremnih vremenskih 
nesreč v preteklih letih. Rekordne nevihte, poplave, suša in vročinski vali so imeli daljnosežne 
posledice (EGP, 2004; Jha, 2005):
- nevihte konec leta 1999 so bile med najbolj dramatičnimi v evropski zgodovini. Anatol, 
Lothar in Martin so prizadeli Skandinavijo, Francijo, Nemčijo in sosednje države. Skoraj 150 
ljudi je umrlo zaradi teh neviht, ki so povzročile tudi velike izgube (Lothar in Martin sta 
povzročila 6,7 milijarde evrov zavarovane škode, Anatol pa 500 milijonov evrov gospodarske 
škode). V Franciji so nevihte podrle tako količino dreves, ki je pridelala trikratno letno 
količino hlodovine.
- leta 2002 so se zgodile najhujše poplave v zadnjih nekaj letih in so največja gospodarsko 
uničujoča nesreča v evropski zgodovini.  Poplavljali sta reki Donava in Laba, ki sta prizadeli 
večji del osrednje Evrope; tudi v Veliki Britaniji in Franciji je bilo nekaj večjih poplav. V 
enajstih državah je bilo ogroženih 600 000 ljudi, 80 pa jih je umrlo. Gospodarska škoda je 
presegala 15 milijard evrov;
- večji del južne Evrope je bil vsaj eno leto podvržen hudi suši, ki je bila najhujša doslej.
Poleti leta 2005 je 97 % ozemlja Portugalske prizadela huda suša, Francija je premišljevala o 
zaprtju jedrskih elektrarn, pridelava žit pa je v Evropski uniji upadla za več kot 28 milijonov 
ton - okoli 10 % celotne proizvodnje;
- vročinski val je leta 2003 povzročil veliko mrtvih - zaradi vročinskega vala je umrlo vsaj 
22 146 ljudi.

Če gre za prve primere takih dogodkov v Evropi, je treba upoštevati, da so drugi deli sveta 
utrpeli še hujšo škodo. S 6 700 smrtnimi žrtvami zaradi poplav v obdobju od 1993 – 2002, je 
Evropa daleč za skupnim številom žrtev v Aziji: skoraj 1,4 milijonov ljudi. 6 655 smrtnih 
žrtev neviht v Evropi v istem obdobju zaostaja za 18 000 žrtvami v severni in južni Ameriki 
ter 275 000 žrtvami v Aziji.

4. Civilna zaščita

Evropska unija je leta 2001 oblikovala civilno zaščito za reševanje posledic nesreč, ko jih  
prizadete države niso sposobne same rešiti.  Prizadete države so v skladu z načelom 
solidarnosti same odgovorne za obvladovanje razmer. Vendar lahko EU na prošnjo prizadete 
države odigra aktivnejšo vlogo s pravočasnim posredovanjem, usklajevanjem pomoči ter 
razpoložljivimi sredstvi in profesionalno opremo za reševanje in iskanje.  
Center za spremljanje in informiranje, ki je stalno operativen, sprejema opozorila in alarme ter 
usmerja zahteve za pomoč. Skupine za pomoč so odgovorne za oceno razmer in delo z 
lokalnimi oblastmi glede organizacije pomoči, kar se je pogosto dogajalo poleti leta 2005, 
tako v Evropi kot drugod (ZDA in Pakistan). Izkušnje so pokazale, da je treba prednost 
nameniti oblikovanju sistema zgodnjega opozarjanja, ne da bi pri tem zanemarili druge 
naloge, predvsem z oblikovanjem sistema izmenjave informacij.
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5. Solidarnostni sklad

Solidarnostni sklad, ki je bil vzpostavljen zaradi poplav v osrednji Evropi poleti leta 2002 
(Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002), je trenutno v reviziji, saj ni izpolnil pričakovanj. Med 
ukrepi, ki so bili predlagani za nov sklad, je treba poudariti širitev njegovega tematskega 
področja, ki je oblikovano tako, da pokriva razmere resnih kriz (kot je na primer suša), 
industrijskih in tehnoloških nesreč, nevarnosti za javno zdravje in terorističnih dejanj; najnižja 
meja škode za uporabo sredstev iz sklada je bila znižana. Zanimiva je tudi možnost 
takojšnjega dostopa do dela sredstev, ki pa se bodo nato odštela v globalnem postopku ocene 
upravičenosti. Žal pa bodo nesreče na regionalni ravni izključene.

6. Sklepi

Evropska unija se je opremila z različnimi pravnimi mehanizmi, ki se ukvarjajo s 
preprečevanjem in odzivom na naravne nesreče, da bi zmanjšala njihov vpliv in stroške ter 
izboljšala kakovost življenja prizadetih ljudi.
EU se trudi, da bi na področju civilne zaščite povečala svojo dejavnost, zato je ustvarila svoj
lastni finančni instrument in vzpostavila instrument za hitro ukrepanje in pripravljenost na 
velike nesreče.
Cilj nove direktive o ocenjevanju in obvladovanju poplav je zmanjšati in obvladovati 
tveganje, povezano s poplavami, tako v smislu javnega zdravja, kot okolja in zaščite javne in 
zasebne lastnine.
Trenutna revizija solidarnostnega sklada EU (in posledično razveljavitev predhodne 
zakonodaje) pomeni, da obstaja novo upanje, da bo ta sklad omogočil učinkovito pomoč 
prebivalstvu prizadetih regij.
Da bi zagotovila učinkovitejše preprečevanje gozdnih požarov, EU uporablja opazovalne 
mehanizme, kot je EFFIS (evropski informacijski sistem za gozdne požare, ki ga je ustanovil 
program Forest Focus), ki zagotavlja precej zanesljive informacije o stopnji tveganja požarov 
na določenem območju ali regiji; pri preprečevanju požarov pa so v pomoč najsodobnejši in 
dodelani sistemi za satelitsko opazovanje, ki se jih neprestano nadgrajuje.
Vendar ne glede na obširnost množice pravnih instrumentov, ki jih je sprejela EU, lahko samo 
politična volja za njihovo izvajanje doseže solidarnostni odziv na najbolj zaskrbljujoče in 
predvsem obupne razmere, ki jih povzročajo naravne nesreče.
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