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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Pretmīnu pasākumu progresu
(2011/2007(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 1997. gada 3. decembra Otavas konvenciju par kājnieku mīnu lietošanas, 
uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un iznīcināšanu (turpmāk — Mīnu aizlieguma 
līgums), kas stājās spēkā 1999. gada 1. martā,

– ņemot vērā tā jaunākās rezolūcijas: 2004. gada 22. aprīļa rezolūciju par sauszemes 
kājnieku mīnām1, 2005. gada 7. jūlija rezolūciju par pasauli bez mīnām2, 2006. gada 
19. janvāra rezolūciju par invaliditāti un attīstību3 un 2007. gada 13. decembra rezolūciju 
par Mīnu aizlieguma līguma 10. gadadienu4,

– ņemot vērā Padomes 2001. gada 23. jūlija Regulu (EK) Nr. 1725/2001 attiecībā uz rīcību 
pret kājnieku mīnām trešajās valstīs, kas nav jaunattīstības valstis5,

– ņemot vērā 2009. gada novembra Otro 1997. gada Otavas konvencijas pārskatīšanas 
konferenci, kas notika Kartahenā, Kolumbijā,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas pamatnostādnes par Eiropas Kopienas Pretmīnu 
pasākumiem 2008.–2013. gadam,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 2009. gada dienesta ziņojumu par Pretmīnu 
pasākumiem,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

A. tā kā „Pretmīnu pasākumi” ietver kājnieku mīnu (APL) un citu sprāgstošu pēckara 
palieku (ERW), ieskaitot improvizētas sprāgstvielas (IED), izpēti, atrašanu, iezīmēšanu un 
neitralizēšanu, mācības par mīnu radīto apdraudējumu, palīdzību upuriem un mīnu 
krājumu iznīcināšanu,

B. tā kā APL un IED neatlaidīgā pastāvēšana kopā ar to izraisītajiem cilvēka dzīvības 
zaudējumiem, īpaši civiliedzīvotāju vidū, rada būtiskus šķēršļus pēckonfliktu 
atjaunošanai to ietekmētajās valstīs un var kalpot kā IED izejvielas,

C. tā kā līdz 2010. gada 1. decembrim 156 valstis ir formāli piekritušas uzņemties Mīnu 
aizlieguma līguma saistības,

                                               
1 OV C 104, 30.4.2004., 1075. lpp.
2 OV C 157E, 6.7.2006., 473. lpp.
3 OV C 287E, 24.11.2006., 336. lpp.
4 OV C 323E, 18.12.2008., 485. lpp.
5 OV C 234, 1.9.2001., 6. lpp.
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D. tā kā 1999. gadā bija aptuveni 18 000 cietušo no APL/ERW/IED un līdz 2009. gadam to 
skaits samazinājās līdz mazāk kā 4000,

E. tā kā tikai viena valsts — Mjanma — ir nesen izvietojusi APL, nav fiksēts APL eksports 
vai to nodošana no vienas valsts otrai un tiek uzskatīts, ka tikai trīs valstis turpina to 
ražošanu,

F. tā kā visatbildīgākie bruņotie spēki jau sen ir pārstājuši izmantot APL, bet tās joprojām ir 
bijušas izvēlētais ierocis līdzās IED nemiernieku un teroristu grupējumos un citu 
nevalstisko iesaistīto pušu vidū,

G. tā kā vairāk nekā 90 valstis zināmā mērā joprojām tiek pakļautas APL un citu ERW
apdraudējumam,

H. tā kā ietekmei pakļauto valstu teritorijā esošo APL un ERW problēmu risināšana ir, 
pirmkārt, pašu šo valstu atbildība, īpaši pēc konflikta izbeigšanās,

I. tā kā daudzās cietušajās valstīs, kur konflikts ir beidzies, bet joprojām ir palikuši lieli 
bruņotie spēki, mīnu neitralizēšanai tiek atvēlēts nepietiekams militārais personāls,

J. tā kā vajadzība pēc palīdzības cietušajiem turpināsies ilgi pēc APL apdraudējuma 
novēršanas,

K. tā kā starptautiskās sabiedrība ir ļoti atsaucīgi reaģējusi uz APL traģēdijas izaicinājumu, 
ziedojot apmēram USD 3,9 miljardus pretmīnu pasākumiem no 1999. gada līdz 
2009. gadam,

L. tā kā mīnu apdraudējuma uztvere bieži ir lielāka, nekā tas ir reālitātē, un ir aprēķināts, ka 
tikai 2 % zemes, kas ir fiziski neitralizēta, bieži par ievērojamām izmaksām, patiesībā ir 
bijušas izvietotas APL vai ERW,

M. tā kā sprāgstvielu meklēšanas tehnika un tehnoloģija par spīti daudzajām investīcijām nav 
daudz attīstījusies un pastāv jauna prasība, ņemot vērā pieaugošo IED pielietojumu,

Vispārējās darbības Pretmīnu pasākumu ietvaros

1. atzīst progresu, kas sasniegts pretmīnu pasākumos pēdējo desmit gadu laikā, bet uzsver, 
ka darbības ir jāpārorientē un jāpastiprina, ja APL apdraudējums ir jānovērš ierobežotā 
laika posmā;

2. atzinīgi vērtē faktu, ka 156 valstis ir pievienojušās Mīnu aizlieguma līgumam, ieskaitot 
26 ES dalībvalstis, bet pauž nožēlu, ka 37 valstis to joprojām nav parakstījušas;

4. atzīst lielo ieguldījumu, ko snieguši starptautiskie ziedotāji, starptautiskās aģentūras un 
NVO, lai apkarotu APL postu, un gan starptautiskā, gan vietējā personāla uzticamību un 
apņēmību;

5. atzinīgi vērtē faktu, ka vēl septiņas valstis ir paziņojušas par savām neitralizēšanas 
darbībām 2009. un 2010. gadā, palielinot to veikušo valstu skaitu līdz 16;
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6. atzīst, ka ASV ir bijusi vadošais vispasaules sponsors pretmīnu pasākumiem, ievērojami 
atbalstot starptautiskās programmas, lai neitralizētu mīnu teritorijas un palīdzētu 
cietušajiem, kā arī ir nodrošinājusi atbilstību lielākai daļai Mīnu aizlieguma līguma 
galveno normu, un tādēļ mudina ASV pievienoties šim līgumam;

7. mudina Krieviju pievienoties Mīnu aizlieguma līgumam, norādot, ka Krievija, kas 
iepriekš bija galvenais APL avots un kas ilgstoši tika fiksēta kā mīnu izmantotāja, tika 
izslēgta no 2010. gada saraksta pēc tam, kad tā paziņoja par mīnu izvietošanas 
pārtraukšanu;

8. pauž bažas, ka Ķīnai un Krievijai ir vislielākie APL krājumi apmēram attiecīgi 100 un 
24,5 miljonu apmērā;

Situāciju analīze — Afganistāna

9. norāda, ka APL plašā un nediskriminējošā izmantošana vairāk nekā trīs desmitgažu ilgā 
konflikta laikā ir nozīmējis to, ka Afganistāna ir viena no pasaulē visvairāk mīnu 
piesārņotajām valstīm, kura joprojām cieš no talibāņu izmantotajām IED;

10. pauž nožēlu par faktu, ka no 508 cietušajiem no APL/ERW/IED laikā no 2009. gada 
1. marta līdz 2010. gada 1. martam vairāk nekā puse bija bērni;

11. atzīst, ka joprojām notiekošais konflikts daudzos apgabalos padara mīnu neitralizāciju 
īpaši bīstamu un ka talibāņi ir uzbrukuši ANO birojiem un gan vietējam, gan 
starptautiskajam personālam;

12. norāda, ka 2009. gadā starptautiskā sabiedrība pretmīnu pasākumiem Afganistānā ziedoja 
apmēram USD 80 miljonus;

13. apstiprinoši norāda, ka operācijas balstās gandrīz tikai uz apmēram 10 000 vietējā 
personāla ar starptautisko atbalstu;

14. pauž bažas par acīmredzamo Afganistānas centrālā un provinču līmeņa valdības 
nevēlēšanos uzņemties atbildību par pretmīnu pasākumiem;

Situāciju analīze — Angola

15. apmēram 30 gadi konflikta nozīmē, ka Angola, līdzīgi Afganistānai, ir viena no pasaulē 
visvairāk APL ietekmei pakļautajām valstīm;

16. norāda, ka CNIDAH ir veiksmīgi izveidota kā valsts iestāde pretmīnu pasākumu 
veikšanai, bet ziedotājvalstīm ir maza ietekme, un ka valdībai ir piekļuve ievērojamiem 
saviem finanšu resursiem, īpaši no ieņēmumiem par naftu;

17. pauž lielas bažas par daudzajām strukturālajām problēmām, kas norādītas Eiropas 
Komisijas 2009. gada novērtējumā, piemēram, par neefektīvi iztērētajiem EUR 
2,7 miljoniem uz 22 CNIDAH darbiniekiem;

18. pauž nožēlu par faktu, ka par spīti izpētes pabeigšanai 2007. gadā un ievērojamai 
pretmīnu rīcības programmai joprojām nav pārliecinoši zināma APL/ERW apdraudējuma 
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pakāpe un ka, pastāvot pašreizējam progresa ātrumam, valsts neitralizēšana no mīnām 
aizņems 100 gadu; uzsver steidzamo nepieciešamību izveidot savādākas attiecības starp 
valdību un starptautiskajiem ziedotājiem, lai šai problēmai atvēlētu vairāk nacionālo 
resursu, ieviešot uzlabotu teritorijas samazināšanas tehniku un palielinātu valsts mīnu 
neitralizēšanas veiktspēju, lai tādējādi zemi varētu ātrāk atbrīvot produktīvam 
izlietojumam;

Situāciju analīze — Bosnija

19. norāda, ka 16 gadus pēc konflikta beigām Bosnijā un Hercegovinā (BiH) joprojām pastāv 
augsts APL/ERW piesārņojuma līmenis, par spīti ievērojamam starptautiskam 
finansējumam un valstu veiktajiem pasākumiem;

20. norāda uz uzlabojumiem pretmīnu pasākumu pārvaldībā, izveidojot BiH Pretmīnu 
pasākumu centru galvenās Atmīnēšanas komisijas paspārnē sadarbībā ar starptautisko 
Ziedotāju padomi;

21. atzīst, ka resursu mobilizācija rada lielu izaicinājumu valdībai un ka ir vēl jāpieņem 
Pretmīnu pasākumu stratēģija 2009.–2019. gadam un ka valdības Atmīnēšanas komisija 
nav tikusies ar ziedotāju pārstāvjiem, kas atrodas Sarajevā jau vairākus gadus;

22. apsveic Slovēnijā izvietoto Starptautisko trasta fondu atmīnēšanai un no mīnu iedarbības 
cietušo palīdzībai (ITFD) ar tā ieguldījumu pretmīnu pasākumos BiH un uzsver, ka tam 
jāturpina koncentrēties uz BiH, kamēr šī problēma ir pilnībā atrisināta;

23. norāda, ka BiH darbojas 33 akreditētas atmīnēšanas organizācijas; bet ka vairāk varētu 
izmantot militāro personālu;

Palīdzība cietušajiem

24. atzīst, ka no APL/ERW/IED cietušo dzīvības un iztikas līdzekļi sagrautas uz visiem 
laikiem, ka šie nevainīgie upuri bieži ir nākuši no dažu nabadzīgāko valstu 
nabadzīgākajiem apvidiem un ka viņiem nepieciešams īpaši specializēts un ilgstošs 
atbalsts un palīdzība, un ka tas būs nepieciešams, pat ja nebūs vairs cietušo;

25. atzinīgi vērtē faktu, ka ar pretmīnu pasākumu palīdzību cietušo skaits ir krasi 
samazinājies, bet pauž lielu nožēlu par faktu, ka 2009. gadā no visiem cietušajiem 70 % 
bija civiliedzīvotāji, un īpaši pauž nožēlu par cietušo bērnu lielo proporciju;

26. pauž nožēlu, ka mazāk kā pusē mīnu iedarbībai pakļauto valstu pēc mīnu iedarbības 
izdzīvojušie vai viņu pārstāvju organizācijas piedalījās palīdzības īstenošanā cietušajiem 
un atbalsta nepieciešamību pilnībā ievērot šādu izdzīvojušo viedokļus un tiesības;

Progress mīnu meklēšanā un izpētes tehnikā

27. atzīst, ka vietējie iedzīvotāji mīnu iedarbībai pakļautajās teritorijās ir vislabākais 
sākotnējais rādītājs par to, kur pastāv mīnu draudi;

28. norāda uz attīstību, kas notikusi mīnu meklēšanas tehnoloģijā un tehnikā, bet pauž 
nožēlu, ka joprojām pietrūkst ātru, uzticamu un rentablu risinājumu un ka neizbēgami 
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joprojām plaši tiek izmantota laika ziņā efektīva, bet darbietilpīga, laikietilpīga un 
bīstama tehnika, izmantojot manuālas zondes;

29. norāda, ka visauglīgākās izredzes tehniskajiem uzlabojumiem mīnu meklēšanā gulstas uz 
vairāku tehnoloģiju apkopošanu un turpmāku tehnoloģiju krustojumu, lai apkarotu IED
apdraudējumu militārām operācijām;

30. atzīst, ka pienācīgi veikta izpēte ir tikai tik daudz vērtīga, cik precīzi un efektīvi ir tai 
sekojošie ziņojumi, un ka ziedotājiem ir jānodrošina, lai viņu finansējums šādām 
darbībām tiktu lietderīgi izlietots;

31. aicina Eiropas Komisiju turpmāk piešķirt izpētes finansējumu mīnu izpētes un 
meklēšanas tehnoloģijām un tehnikai ciešā sadarbībā ar starptautiskiem partneriem;

Virzībā uz APL apdraudējuma beigām

32. pauž bažas, ka dažas no valstīm, kuras cieš no APL ietekmes, pārāk daudz paļaujas uz 
starptautisko finansiālo palīdzību pretmīnu pasākumiem un nepietiekami izmanto savus 
cilvēkresursus vai ieņēmumu resursus;

33. pauž bažas par resursu novirzīšanu „mīnu neitralizēšanai” tādos apgabalos, kur ir neliels
humānās vai ekonomiskās attīstības apdraudējums vai kur ir radīts iespaids par 
apdraudējumu, bet realitātē tāds nav, mazinot koncentrēšanos uz apgabaliem, kuros ir 
augsts dzīvības apdraudējums, aicina vairāk pievērsties uzlabotai operāciju plānošanai un 
vadīšanai un precīzākai aizdomās turamo apgabalu izpētei un ziņošanai par to;

34. uzskata, ka starptautiskajai sabiedrībai vajadzētu koncentrēt uzmanību tām valstīm, kuras 
vismazāk spēj sev palīdzēt, un uz mīnu neitralizēšanu un palīdzību upuriem, un ka 
galvenajam mērķim vajadzētu būt ātrāk virzīties uz tādu situāciju, kurā valstis var 
paziņot, ka tajās vairs nepastāv mīnu apdraudējums dzīvībai un ekonomiskajai attīstībai;

35. mudina ziedotājus uzturēt finansējumu ar efektīvāku mērķu noteikšanu un izvērtējumu;

36. uzskata, ka darbības jākoncentrē uz lielākas vietējās veiktspējas radīšanu un attīstīšanu, 
tas var ietvert vietējā personāla īpašu apmācību strukturētā un profesionālā veidā; vai uz 
tādu militāro vienību izmantošanu pēckonflikta situācijās, kas īpaši apmācītas 
humanitārai atmīnēšanai;

37. aicina uzlabot nacionālo plānošanu, mudinot izmantot labāko praksi, un veicināt 
starptautisko koordināciju pretmīnu pasākumos, kas efektīvāk novirzītu resursus uz 
teritorijām ar prioritārām vajadzībām, tai pašā laikā uzturot vieglas birokrātiskas 
struktūras;

38. pauž nožēlu, ka nepastāv neviens drošs līdzeklis pašreizējiem APL/ERW/IED upuriem, un 
mudina veikt pienācīgu analīzi kā vadlīnijas efektīvāk novirzīt resursus, vairāk izvērtējot 
upuru un viņu ģimeņu vajadzības;

39. pauž nožēlu, ka kopš ES atvēlētās budžeta līnijas likvidēšanas 2007. gadā ES ir pietrūcis 
instruments, kas būtu elastīgs un ar daudzvalstu raksturu, kas saskanīgi atbilstu pretmīnu 
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pasākumu prioritātēm, un ka ES finansējumam pretmīnu pasākumiem trūkst 
pārredzamības, un tādēļ aicina atjaunot specializētāku pieeju, ar vienu budžeta līniju 
viena vadošā direktorāta pakļautībā, kas signalizētu par nopietnību, ar kādu ES 
apņēmusies nepārtraukt veikt pretmīnu pasākumus;

40. uzsver, ka pretmīnu pasākumu veiktspēja radīs būtisku ieguldījumu pēckonflikta 
atbruņošanā, demobilizācijā un rehabilitācijā, ne mazāku, kā nodrošinot augsti vērtētās 
apmācības un darbu bijušiem karavīriem;

41. aicina ziedotājus standartizēt savas metodes, kā izvērtēt pretmīnu pasākumu rentabilitāti, 
lai tādējādi tie būtu vairāk atklāti salīdzināšanai un pārbaudei katrā valstī atsevišķi, kā arī 
ar MASG aģentūras starpniecību identificēt un vairot labāko praksi;

42. aicina Eiropas Komisiju atjaunot tās „Pamatnostādnes par Eiropas Kopienas Pretmīnu 
pasākumiem 2008.–2013. gadam”, lai atspoguļotu ierosinātās izmaiņas institucionālajā un 
finansējuma arhitektūrā, lai nodrošinātu ātrāku un efektīvāku finansējuma sadali, lai 
nodrošinātu skaidras instrukcijas finansējuma saņemšanai, koncentrējoties uz 
steidzamākajām prioritātēm un labāko praksi; lai paredzētu palīdzības „paketes”, kas 
radītu iespēju valstīm, kurām ir vislielākās vajadzības, izpildīt Mīnu aizlieguma līgumā 
paredzētās saistības; un lai uzraudzītu un pienācīgi izvērtētu finansējuma efektivitāti;

43. ir pārliecināts, ka ar labāku starptautisko koordināciju un prioritāšu noteikšanu, uzlabotu 
pārvaldību, izpētes un atmīnēšanas praksi, labāku ziņošanu un gudrāku un labāku 
finansējuma izlietojumu, pasaule bez APL apdraudējuma dzīvībai, iztikas līdzekļiem un 
ekonomiskai attīstībai ir reāla iespēja ierobežotā laika posmā;

44. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un dalībvalstu valdībām, Eiropas 
Ārējās darbības dienestam un Komisijai, Apvienoto Nāciju Organizācijai, Amerikas 
Savienoto Valstu prezidentam un ASV Kongresam, no mīnu iedarbības visvairāk cietušo 
valstu valdībām un starptautiskām NVO.


