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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver reģionālo un vietējo iestāžu izšķirošo nozīmi katastrofu pārvaldības ciklā; ir stingri 
pārliecināts, ka minēto iestāžu aktīva līdzdalība riska mazināšanas un katastrofu 
novēršanas stratēģiju izstrādē un īstenošanā ir labākais veids, kā nodrošināt visefektīvāko 
un visfunkcionālāko risinājumu radīšanu; turklāt uzsver, ka šajā procesā ir būtiski 
apspriesties ar valsts un privātajām ieinteresētajām personām, tostarp ar brīvprātīgā darba 
organizācijām, un iesaistīt tās;

2. uzsver, ka aktīva pieeja ir efektīvāka un lētāka nekā pieeja, kas balstīta uz vienkāršu 
reaģēšanu uz katastrofām; uzskata, ka vietējā ģeogrāfiskā, ekonomiskā un sociālā 
konteksta pārzināšana ir ļoti būtiska dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršanai;

3. uzsver, ka tieši reģioni un vietējās kopienas ir tās, kas uz saviem pleciem iznes visu dabas 
katastrofu smagumu, un ka ne to materiālie un cilvēkresursi, ne arī to zināšanas vai 
finanšu resursi, vispārēji runājot, nav pietiekami, lai ar šīm katastrofām tiktu galā, 
izmantojot vienīgi valsts līmeņa un/vai reģionāla līmeņa pieeju, un ka šīm katastrofām ir 
nepieciešama efektīva Eiropas līmeņa un uz solidaritāti balstīta reakcija;

4. uzskata, ka vienīgi kopīga stratēģija, kā arī dažādo nozaru un katastrofu pārvaldības cikla 
dažādo dalībnieku saskaņoti pasākumi var nodrošināt īstenus panākumus katastrofu 
novēršanas un gatavības jomā un reaģēšanas un atjaunošanas procesā; uzsver, ka 
brīvprātīgajam darbam var būt liela nozīme kopējā stratēģijā, un ierosina pasākumos 
ietvert brīvprātīgā darba aspektu; tālab aicina dalībvalstis veicināt sadarbību valsts, 
reģionālā un vietējā līmenī; ierosina, ka Eiropas Brīvprātīgā darba gada (2011. gads) 
kontekstā būtu jāizvērtē iespēja dalībvalstu līmenī organizēt sadarbību brīvprātīgā darba 
jomā, kuras mērķis būtu katastrofu novēršana un pārvaldība;

5. atbalsta globālu, visai ES paredzētu stratēģiju, kas paredz vienotas rīcības protokolu 
katram katastrofu veidam, tostarp mežu ugunsgrēkiem; uzsver, ka dalībvalstīm ir lielākā 
atbildība par katastrofu novēršanu un pārvaldību; uzskata, ka šai stratēģijai jānodrošina 
pilnīga valstu solidaritāte un īpaša uzmanība jāpievērš visizolētākajiem, visretāk 
apdzīvotajiem un attālākajiem Eiropas reģioniem, kā arī dažiem citiem Eiropas 
Savienības reģioniem vai salām, kam ir īpašas iezīmes un vajadzības, kuras saistītas ar to 
ģeogrāfiju, topogrāfiju un saimnieciskajiem un sociālajiem apstākļiem, kādi ir to 
iedzīvotājiem; tomēr uzsver, ka netiek nekādā ziņā plānots ar ES vadlīnijām aizstāt vai 
vājināt valstu pašreizējās pilnvaras civilās aizsardzības un katastrofu novēršanas jomā;

6. uzsver — lai glābtu dzīvības, svarīgi ir pasākumi sabiedrības izpratnes paaugstināšanai 
un informēšanai gan par katastrofu novēršanu, gan par sabiedrības rīcību krīzes laikā un 
pēc tās; tāpēc aicina Komisiju izstrādāt Civilās aizsardzības mehānisma novērtējumu un 
mācības saskaņā ar Civilās aizsardzības programmu, kā arī sagatavot Kopienas 
pamatnostādnes dažādu iespējamo nelaimju gadījumiem; uzsver arī, ka jāsniedz vairāk 
informācijas par Eiropas vienoto neatliekamās palīdzības dienestu telefona numuru 
„112”;
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7. uzsver, ka katastrofu sekas sniedzas tālāk par reģionu un dalībvalstu oficiālajām un 
administratīvajām robežām; tāpēc uzskata, ka riskam īpaši pakļauto zonu identificēšanai, 
konkretizējot attiecīgo riska veidu, šādās zonās vajadzētu notikt vienlaikus ar prioritāro 
mērķu un sadarbības mehānismu noteikšanu; aicina reģionus izmantot jau esošos 
teritoriālos un pārrobežu koordinācijas tīklus, lai izveidotu sadarbību, kas ir īpaši orientēta 
uz katastrofu novēršanu; uzskata, ka pārrobežu sadarbības struktūras, piemēram, 
makroreģioni, īstenojot funkcionāli orientētu sadarbību neatkarīgi no administratīvām 
robežām, var kļūt par efektīvām sadarbības platformām katastrofu novēršanas jomā;

8. atbalsta to, ka jāizmanto pieredze, kas šajā jomā gūta iepriekšējo Kopienas INTERREG
iniciatīvas projektu īstenošanas laikā, un uzskata, ka ir ļoti svarīgi arī turpmāk izmantot 
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa kontekstā piedāvātās iespējas; šajā sakarībā uzskata, 
ka Eiropas Teritoriālās sadarbības grupa (ETSG) var būt svarīgs instruments tālākai 
starpvaldību, pārrobežu un starpreģionu sadarbības stiprināšanai pat ar tām valstīm, kuras 
nav ES dalībvalstis, un stabila sistēma tehnoloģisko zināšanu un labākās prakses 
apmaiņai un nodošanai katastrofu novēršanas jomā, kā arī grupas dalībniekiem kopēju 
datubāžu un agrīnās brīdināšanas sistēmu izveidei;

9. norāda, ka kohēzijas politika ir būtisks instruments dabas katastrofu riska novēršanai; 
uzskata, ka dažādajiem fondiem un instrumentiem ir jāspēj funkcionēt elastīgi un 
saskaņoti, lai uzlabotu šīs politikas darbību un efektivitāti; uzsver — lai izvairītos no 
pasākumu sadrumstalotības, kā arī palielinātu to efektivitāti un pievienoto vērtību, riska 
novēršanai jābūt saskaņotai ar citiem politikas virzieniem, kas tiek īstenoti katastrofu 
novēršanas jomā;

10. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu attiecināt pieredzes apmaiņas programmu uz 
katastrofu novēršanu, īpašu uzmanību pievēršot pieredzei, kas gūta tajās Eiropas daļās, 
kurās apvienojas dažādi riski, piemēram, plūdi, cikloni, vulkānu izvirdumi un 
zemestrīces; aicina Komisiju apkopot informācijas avotus un izplatīt riska pārvaldības 
procedūru labāko praksi; atbalsta pētījumu saskaņošanu šajā jomā un uzskata, ka 
jāpastiprina saiknes starp atklāšanas un agrīnās brīdināšanas sistēmām;

11. atbalsta Komisijas iniciatīvu, kuras mērķis ir izvērtēt iespējas, kā katastrofu novēršanu 
labāk integrēt rīcības programmās, kas izstrādātas 2007.–2013. gada laikposmam, un 
aicina dalībvalstis izmantot riska novēršanai tieši piešķirtos struktūrfondu līdzekļus, lai 
pašreizējā plānošanas periodā nekavējoties veiktu pasākumus šajā jomā; tomēr atgādina, 
ka minētā īstenošanai ir vajadzīga saskaņota rīcība; ierosina, ka nākamā plānošanas 
perioda stratēģijā Komisijai jāņem vērā vajadzība ieviest tādus Kopienas finansēšanas 
pasākumus katastrofu novēršanai, kuri aptver visas rīcības jomas;

12. atzīmē, ka klimata pārmaiņu dēļ pakāpeniski arvien smagākas kļūst dabas katastrofas, 
tostarp plūdi un ar hidroloģiju saistītas katastrofas, kuru gadījumā ļoti svarīga ir atbilstoša 
un labi saskaņota novēršana, un aicina Komisiju pašreizējās budžeta pārskatīšanas gaitā 
izpētīt visas iespējas uzlabot pašreizējās katastrofu novēršanas sistēmas, tostarp iespēju 
izmantot agrīnās brīdināšanas un satelītnovērošanas resursus, kas šobrīd pieejami, lai 
novērtētu sausuma un pārtuksnešošanās riskus;

13. mudina Komisiju nodrošināt, lai, pašreizējai krīzei radot spiedienu uz budžetu, netiktu 
samazināti pašreizējiem katastrofu novēršanas politiskajiem virzieniem piešķirtie līdzekļi, 
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un, patlaban pārskatot budžetu, rūpīgi izvērtēt katastrofu novēršanas jomā konstatētās 
nepilnības, kā arī pārliecināties, vai pieejamie instrumenti attiecas uz visiem katastrofu 
veidiem;

14. mudina Komisiju paturēt prātā, ka klimata pārmaiņu apkarošanas jomā viena no 
galvenajām tās prioritātēm ir labāka mežaino apgabalu pārvaldība un saglabāšana; 
uzskata, ka atbilstīgas mežsaimniecības politikas izstrāde dotu lielu ieguldījumu ne tikai 
klimata pārmaiņu apkarošanā, bet arī dabas katastrofu novēršanā;

15. aicina Komisiju sagatavot Eiropas rīcības plānu par labākās prakses apmaiņu katastrofu 
novēršanas jomā, kā arī saskaņotus ārkārtas situāciju plānus, kas paredzētu ārkārtas 
situācijās valstu spēkus apvienot pārrobežu sadarbībai;

16. uzskata, ka infrastruktūrai paredzētajam struktūrfondu finansējumam nākamajos 
plānošanas periodos ir jābūt atkarīgam no tā, kā iepriekš ir īstenoti konkrēti pasākumi par 
katastrofu novēršanas standartu ievērošanu;

17. aicina Komisiju nekavējoties sagatavot jaunu priekšlikumu, kura mērķis būtu vēl vairāk 
vienkāršot administratīvos noteikumus un palielināt ES Solidaritātes fonda darba elastību.
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