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Resolucija Evropskega parlamenta o krepitvi zmogljivosti odzivanja Unije na nesreče 

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 174 Pogodbe o EU,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu svetu in Evropskemu parlamentu z dne 
10. januarja 2008 z naslovom „Krepitev zmogljivosti odzivanja Unije na nesreče“ 
(KOM(2007)0130 konč.),

– ob upoštevanju Barnierovega poročila z naslovom „Za evropsko enoto za civilno zaščito: 
evropska pomoč“,

– ob upoštevanju 12. točke sklepov predsedstva Evropskega sveta v Bruslju 15. in 16. junija 
2006 glede odzivnosti Unije na izredne razmere, krize in nesreče,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z decembra 2007 o razvoju in ustanovitvi sistema za 
zgodnje obveščanje, natančneje za zgodnje obveščanje o cunamijih v severovzhodnem 
Atlantiku in v Sredozemlju,

– ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o naravnih nesrečah in o nesrečah, ki jih je 
povzročil človek, znotraj in izven Evropske unije, ki so pozivale Komisijo in države 
članice, naj si prizadevajo za tesnejše sodelovanje pri ukrepih civilne zaščite v primeru 
naravnih nesreč, da bi se njihove posledice preprečile ali kar se da zmanjšale zlasti z 
uvedbo dodatnih virov za civilno zaščito,

– ob upoštevanju člena 108(5) poslovnika,

A. ker naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek, povzročajo občutno človeško, 
gospodarsko in okoljsko škodo, in so v porastu, je nujna boljša tako odzivnost, kot tudi 
preprečevanje in sanacija na ravni EU, 

B. ker se bodo težave z gozdnimi požari in sušami slabšale zaradi vedno bolj običajnih zelo 
suhih poletij ter ker pretekle in nedavne izkušnje kažejo, da je nujno okrepiti preventivo 
civilne zaščite Skupnosti, njeno pripravljenost in odzivnost na gozdne in druge požare v 
divjini,

C. ker zelena knjiga „Prilagajanje podnebnim spremembam v Evropi” poudarja, da bodo 
podnebne spremembe prinesle ekstremne vremenske razmere v Evropi, zaradi katerih bo 
povečana nevarnost škode pri ljudeh, infrastrukturi in okolju,

D. ker je za krepitev sposobnosti EU, da se spopade z naravnimi nesrečami, potreben pristop, 
ki bo zajemal preprečevanje nesreč, pripravljenost nanje, odzivnost nanje in sanacijo 
njihovih posledic na nacionalni, evropski in mednarodni ravni,

E. ker je treba izboljšati usklajenost med Svetom, Komisijo in državami članicami pri
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celotnem ciklusu nesreč, od preprečevanja do sanacije, ob tem pa nenehno vključevati 
Evropski parlament,

F. ker so sedanje nesreče pogosto čezmejne narave in je zato potrebno ukrepati večstransko 
in usklajeno,

G. ker je pomanjkanje običajnih opozoril in postopkov v primeru nevarnosti glavno vprašanje 
v zvezi s povečano mobilnostjo državljanov po Evropi in tretjih državah,

1. pozdravlja sporočilo Komisije o krepitvi zmogljivosti odzivanja Unije na nesreče kot tudi 
celostni cilj večje enotnosti, učinkovitosti in vidnosti odzivanja EU na naravne nesreče,

2. meni, da je krepitev sposobnosti Unije, da se odzove na naravne nesreče, prednostna 
politična naloga Evropske unije in da je v ta namen treba uporabiti vsa sredstva,

3. poudarja, da delo, ki ga načrtuje Komisija za razvoj osnovnega znanja o morebitnih 
scenarijih naravnih nesreč, za še potrebne in že razpoložljive zmogljivosti, ter za učinke 
različnih možnosti zapolnjevanja vrzeli, ne sme biti uporabljeno za odlaganje pomembnih 
predlogov, ki so usmerjeni k varovanju oseb, lastnine ali okolja pred nesrečami,

4. meni, da bi moral pristop Komisije zajemati celoten ciklus naravnih nesreč, od 
preprečevanja do sanacije, naravne nesreče, ali nesreče, ki jih je povzročil človek, znotraj 
EU ali v tretjih državah ter da je treba delati tudi na drugih področjih, ki jih zajema 
sporočilo Komisije,

5. poziva Komisijo in države članice, naj pri pripravi na izredne razmere ne obravnavajo 
zgolj pristopov, ki temeljijo na nevarnosti, ampak naj se v doglednem času posvetijo tudi 
načinom, kako prek ustreznega načrtovanja in ukrepov za zmanjšanje tveganja zmanjšati 
ranljivost na ravni politike EU,

6. poziva Komisijo, naj nujno, najkasneje do konca 2008, pripravi predloge o preprečevanju 
naravnih nesreč v EU in strategijo EU za zmanjšanje nevarnosti nesreč v državah v 
razvoju,

7. obžaluje, da predlog nekdanjega evropskega komisarja Michela Barniera, naj se 
ustanovijo sile evropske civilne zaščite, ostaja zgolj črka na papirju, in poudarja, da je v 
zvezi s tem potrebno nadaljevati z razvojem zmogljivosti za odziv, ki temelji na ustroju 
civilnih zaščit držav članic, v skladu z mandatom, ki ga je podelil Evropski svet 15. in 16.
junija 2006 in poziva Komisijo, naj v ta namen pripravi konkreten predlog,

8. poziva Komisijo, naj predloži sveženj pravno obvezujočih instrumentov (npr. okvirno 
direktivo), s katerimi bi se zapolnile vrzeli glede preprečevanja in odzivanja na naravne 
nesreče v obstoječi zakonodaji, politikah in programih EU, 

9. priporoča, naj ta celostni okvir pri preprečevanju, krepitvi preprečevanja v obstoječih 
mehanizmih EU in državah članicah, vključuje tri stebre, in s tem razvije nov okvirni 
pristop k preprečevanju naravnih nesreč ter podpira nadaljnji razvoj znanja v zvezi s 
preprečevanjem in tehnologijo prek programov EU za raziskave in razvoj,
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10. priporoča, naj predlogi o krepitvi celostne sposobnosti EU, da se odzove na naravne 
nesreče, vključujejo določanje bistvenih virov, za katere se lahko zagotovi, da bodo vedno 
na voljo za sodelovanje v operacijah evropske civilne zaščite. To bi moralo temeljiti 
najprej na nacionalnih zmogljivostih, druge strani pa bi se vključile, ko bi to bilo 
potrebno,

11. poziva Komisijo, naj kar najbolje uporabi poskusni projekt z leta 2008 o gozdnih požarih 
in dejavnostih za pripravo na hiter odziv za preučitev možnostih operativnega 
usklajevanja z državami članicami in drugimi stranmi, zaradi česar bi bile zmogljivosti za 
odziv vedno na voljo za operacije evropske civilne zaščite in meni, da bi to prineslo 
pomembne izkušnje za prihodnje zakonodajne predloge,

12. meni, da je treba okrepiti obstoječe smernice in oblikovati nove, da bi se zagotovilo 
potrebno poenotenje pri preprečevanju naravnih nesreč in zmanjšanje njihove nevarnosti v 
strukturnih skladih in kohezijskih programih,

13. poudarja, da je nujno okrepiti center za opazovanje in informiranje s potrebnim kadrom in 
materialnimi viri, kar bi mu omogočilo, da dejavno podpre operacije, ki jih opravljajo 
države članice v okviru tega mehanizma,

14. poziva Komisijo, naj preuči številne možnosti za določanje trajnostnega evropskega 
omrežja za odzivanje na naravne nesreče, in naj čim prej pripravi predloge za to strukturo,

15. poziva Komisijo, naj zagotovi učinkovitost enotne evropske številke za nujne primere 
112,

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in parlamentom 
držav članic.
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