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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia itin svarbų vaidmenį, kurį nelaimių valdymo cikle atlieka regionų ir vietos 
valdžios institucijos; yra tvirtai įsitikinęs, kad aktyvus šių valdžios institucijų dalyvavimas 
rengiant ir įgyvendinant rizikos mažinimo ir nelaimių prevencijos strategijas yra 
geriausias būdas užtikrinti, kad bus rasti veiksmingiausi ir praktiškiausi sprendimai; taip 
pat pabrėžia, kad svarbu konsultuotis su viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotosiomis 
šalimis, įskaitant savanorių organizacijas, ir įtraukti jas į šį procesą;

2. pabrėžia, kad aktyvus pasirengimas yra veiksmingesnė ir pigesnė priemonė nei vien 
reagavimas į įvykusias nelaimes; mano, kad vietos geografinių, ekonominių ir socialinių 
sąlygų išmanymas yra esminis stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos 
aspektas;

3. pabrėžia, kad dėl stichinių nelaimių visų pirma kenčia vietos bendruomenės ir regionai, o 
apskritai nei jų materialiniai ir žmogiškieji ištekliai, nei jų žinios ir finansiniai ištekliai 
nepakankami siekiant kovoti su tokiomis nelaimėmis vien tik nacionaliniu ir (arba) 
regioniniu mastu, taigi į tokias nelaimes reikia veiksmingai ir solidariai reaguoti Europos 
lygmeniu;

4. mano, kad tik bendra įvairių sektorių ir subjektų, susijusių su nelaimių valdymo ciklu, 
strategija ir bendri jų veiksmai gali padėti padaryti tikrą pažangą nelaimių prevencijos ir 
pasirengimo, reagavimo ir atkūrimo procesų srityse; pabrėžia vaidmenį, kuris 
įgyvendinant bendrą strategiją gali tekti savanorių darbui, ir siūlo, kad veiksmai apimtų 
su savanoriais susijusį aspektą; ragina valstybes nares šiuo tikslu glaudžiau 
bendradarbiauti nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis; atsižvelgiant į tai, kad 
2011 m. bus Europos savanoriškos veiklos metai, siūlo apsvarstyti galimybę valstybių 
narių lygmeniu bendradarbiauti savanorių darbo srityje užtikrinant nelaimų prevenciją ir 
valdymą;

5. pritaria minčiai dėl bendros ES strategijos, kurioje būtų numatytos bendrų veiksmų, kurių 
būtų imamasi kilus visų rūšių nelaimėms, įskaitant miškų gaisrus, sąlygos; pabrėžia, kad 
pirmutinė atsakomybė už nelaimių prevenciją ir valdymą tenka valstybėms narėms;
mano, kad pagal minėtąją strategiją turi būti užtikrinamas visiškas šalių solidarumas ir 
skiriamas ypatingas dėmesys labiausiai izoliuotiems, rečiausiai apgyvendintiems ir 
atokiausiems regionams, taip pat tam tikriems kitiems Europos Sąjungos regionams ar 
saloms, kuriems dėl geografinės ir topografinės padėties, ekonominių ir socialinių sąlygų, 
kuriomis gyvena jų gyventojai, būdingi specifiniai bruožai ir ypatingi poreikiai; vis dėlto 
pabrėžia, kad nėra jokių planų ES gairėmis pakeisti ar susilpninti esamą nacionalinę 
kompetenciją civilinės saugos ir nelaimių prevencijos srityse;

6. pabrėžia, kad siekiant išsaugoti gyvybes itin svarbu didinti visuomenės informuotumą ir 
imtis informavimo priemonių tiek nelaimių prevencijos, tiek visuomenės reagavimo 
krizės metu ir po jos srityse; taigi ragina Komisiją rengti Civilinės saugos mechanizmo 
vertinimą ir mokymą pagal Civilinės saugos programą, taip pat parengti Bendrijos gaires, 
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kurios būtų taikomos kilus įvairioms galimoms didelėms nelaimėms; taip pat pabrėžia, 
kad reikia daugiau informacijos apie bendrą Europos pagalbos telefono numerį 112;

7. pabrėžia, kad nelaimių padariniai neapsiriboja formaliomis ir administracinėmis regionų ir 
valstybių narių sienomis; taigi mano, kad, nustatant ypač didelės rizikos zonas ir nurodant 
rizikos tipą, drauge turėtų būti numatomi prioritetiniai tikslai ir šių zonų 
bendradarbiavimo priemonės; ragina regionus remtis jau esamais teritorinio ir tarptautinio 
derinimo tinklais, kad būtų galima plėtoti bendradarbiavimą labiau sutelkiant dėmesį į 
nelaimių prevenciją; mano, kad tarpvalstybinio bendradarbiavimo struktūros, pavyzdžiui, 
didieji regionai, kuriuose bendradarbiaujama vadovaujantis praktiniais sumetimais, o ne 
administracinėmis ribomis, gali tapti veiksmingu pagrindu bendradarbiauti nelaimių 
prevencijos srityje;

8. ragina naudotis vertinga patirtimi, šioje srityje įgyta per anksčiau įgyvendinus projektus 
pagal Bendrijos iniciatyvą INTERREG, ir mano, kad labai svarbu toliau naudotis 
galimybėmis, kurių randasi įgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą; 
mano, kad šiuo požiūriu Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) gali būti 
svarbi tolesnio tarpvyriausybinio, tarpvalstybinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo 
plėtojimo netgi su valstybėmis, kurios nėra ES valstybės narės, priemonė ir tvirtas 
pagrindas keistis technologinėmis žiniomis ir pažangiausios patirties pavyzdžiais 
nelaimių prevencijos srityje ir juos perduoti, taip pat kurti bendras grupių narių duomenų 
bazes ir išankstinio įspėjimo sistemas;

9. pažymi, kad sanglaudos politika yra itin svarbi stichinių nelaimių rizikos prevencijos 
priemonė; mano, kad įvairios lėšos ir priemonės turi būti naudojamos lanksčiai ir 
koordinuotai, siekiant pagerinti šios politikos funkcionalumą ir veiksmingumą; pabrėžia, 
kad rizikos prevencija taip pat turi būti derinama su kitomis prevencijos srityje 
įgyvendinamomis priemonėmis, siekiant išvengti priemonių suskaidymo, taip pat siekiant 
padidinti jų veiksmingumą ir papildomą naudą;

10. pritaria Komisijos pasiūlymui skleisti įgytą nelaimių prevencijos patirtį, ypatingą dėmesį 
skiriant toms Europos dalims, kuriose kyla įvairių tipų rizika (pvz., potvyniai, uraganai, 
ugnikalnių išsiveržimai ir žemės drebėjimai); ragina Komisiją įvertinti informavimo 
šaltinius ir pažangiausios patirties pavyzdžių sklaidą rizikos valdymo srityje; remia 
mokslinių tyrimų veiklos derinimą šioje srityje ir mano, kad reikėtų stiprinti ryšį tarp 
nustatymo ir išankstinio įspėjimo sistemų;

11. remia Komisijos iniciatyvą, kuria siekiama įvertinti galimybę, kaip geriau įtraukti 
nelaimių prevenciją į 2007–2013 m. veiksmų programas, ir ragina valstybes nares 
naudotis struktūrinių fondų lėšomis, tiesiogiai skiriamomis nelaimių prevencijai, norint 
nedelsiant imtis šios srities veiksmų per dabartinį planavimo laikotarpį; vis dėlto primena, 
kad šioje srityje reikia veikti koordinuotai; siūlo Komisijai kito planavimo laikotarpio 
strategijoje atsižvelgti į poreikį nustatyti visas veiklos sritis apimančias ES finansavimo 
priemones, skirtas nelaimių prevencijai;

12. pabrėžia, kad dėl klimato kaitos daugėja gamtinių nelaimių, įskaitant potvynius ir su 
hidrologija susijusias nelaimes, kurių atveju būtina užtikrinti tinkamą ir darnią prevenciją; 
ragina Komisiją atliekant dabartinę biudžeto peržiūrą išnagrinėti visas galimybes tobulinti 
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esamas nelaimių prevencijos sistemas, įskaitant galimybę vertinti sausrų ir dykumėjimo 
riziką taikant turimas išankstinio įspėjimo ir stebėjimo per palydovą priemones;

13. ragina Komisiją užtikrinti, kad dėl dabartinių su krize susijusių biudžeto problemų nebūtų 
sumažinti ištekliai, skiriami esamoms nelaimių prevencijos priemonėms, taip pat ragina 
atliekant dabartinę biudžeto peržiūrą nuodugniai įvertinti visas spragas prevencijos srityje 
ir patikrinti, ar turimos priemonės apima visų tipų nelaimes;

14. ragina Komisiją nepamiršti, kad geresnis miškų valdymas ir išsaugojimas – vienas 
svarbiausių jos prioritetų kovoje su klimato kaita; mano, kad parengus tikrąją miškų 
politiką būtų daug lengviau ne tik kovoti su klimato kaita, bet ir užkirsti kelią stichinėms 
nelaimėms;

15. ragina Komisiją parengti Europos veiksmų planą, kaip keistis pažangiausios patirties 
pavyzdžiais nelaimių prevencijos srityje, taip pat parengti darnius kritinės padėties 
planus, pagal kuriuos nacionalinės pajėgos būtų sujungiamos ir bendradarbiautų 
tarpvalstybiniu mastu susidarius kritinei padėčiai;

16. mano, kad kitais planavimo laikotarpiais infrastruktūra turi būti finansuojama struktūrinių 
fondų lėšomis tik tuo atveju, jei prieš tai laikantis nelaimių prevencijos standartų 
įgyvendinamos konkrečios priemonės;

17. ragina Komisiją nedelsiant pateikti naują pasiūlymą, skirtą dar labiau supaprastinti ES 
Solidarumo fondo administracines taisykles ir padidinti jo lankstumą.
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