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Revizorji EU bodo preučili obvladovanje poplavne 
ogroženosti 
Evropsko računsko sodišče bo preučilo, ali preprečevanje poplav, zaščita pred njimi in 
pripravljenost nanje v EU temeljijo na temeljiti analizi in ali je verjetno, da bodo uspešni.  

Revizijsko delo se je začelo ta mesec, poročilo pa bo objavljeno konec leta 2018. 

Pojasnila za urednike  

Direktiva o poplavah iz leta 2007 od držav članic zahteva, da za vse vodotoke in obale ocenijo 
tveganje, da bo prišlo do poplav, kartirajo razsežnost poplav ter evidentirajo sredstva in ljudi, ki 
so ogroženi na poplavnih območjih, pripravijo načrte za obvladovanje poplavne ogroženosti, 
sprejmejo ustrezne in usklajene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, uskladijo svoje 
prakse za upravljanje tveganj na skupnih povodjih in ne sprejemajo nobenih ukrepov, ki bi 
povečali poplavno ogroženost v sosednjih državah.  Za celovito in trajnostno zagotavljanje boljše 
odpornosti proti poplavam je treba pri načrtovanju upoštevati dolgoročni razvoj, vključno s 
podnebnimi spremembami, ter trajnostno rabo zemljišč in prakse zadrževanja voda. 

Po navedbah Evropske agencije za okolje (EEA) v njenem poročilu št. 1/2016 o poplavni 
ogroženosti in ranljivosti okolja z naslovom Flood risks and environmental vulnerability bodo 
izredno močan dež in dvigi morske gladine v prihodnjih letih povečali ogroženost zaradi 
poplavljanja vodotokov in morja ter pluvialnih poplav v Evropi. Po podatkih ene največjih 
pozavarovalnic je gospodarska škoda za obdobje 1999–2015 v 33 evropskih državah zaradi 
skrajnih vremenskih pojavov, katerih ena tretjina so bili hidrološki dogodki, ocenjena na 
105 milijard EUR.  

EU financira projekte, ki so povezani s poplavami, z različnimi instrumenti za financiranje. Države 
članice in regije lahko na primer v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega 
sklada dodelijo sredstva EU projektom, ki so povezani s poplavami, za doseganje ciljev 
prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganj za obdobje 2014–2020. 

 
 


