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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos apsaugos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti 
šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
prevencijos; primena, kad stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, tarp kurių, be kitų
pavojų,1 yra potvyniai, audros, sausros, cunamiai, žemės drebėjimai,2 miškų gaisrai, 
kraštutinės temperatūros atvejai, ugnikalnių išsiveržimai, sniego griūtys, nuošliaužos, 
technologinės nelaimės ir nelaimingi atsitikimai darbe, dirvožemio erozija, nuošliaužos, 
podirvio ir požeminių vandenų užteršimas bei jūrų, ežerų ir upių tarša, patiria visos 
valstybės narės ir šalys kandidatės;

2. pabrėžia, kad siekiant įgyvendinti Sąjungos metodą svarbu atsižvelgti į tai, jog įvairiose 
valstybėse narėse įvyksta skirtingų nelaimių, todėl reikia imtis skirtingų priemonių;

3. pabrėžia, kad nors nelaimių kyla dėl įvairių priežasčių, jos ne visada priskirtinos vien tik 
ekstremaliems gamtos reiškiniams – dažnai jų kyla dėl ydingo žmonių santykio su 
supančia fizine aplinka ir dėl technologinių nelaimių ir nelaimingų atsitikimai darbe, dėl 
kurių į aplinką patenka pavojingų cheminių, biologinių ir radiologinių ar branduolinių 
(CBRB) medžiagų, labai kenkiančių sveikatai, augalams, infrastruktūrai ar gyvuliams;

4. pritaria pagrindiniams ES politikos aspektams; tačiau apgailestauja, kad ankstesni 
Europos Parlamento pasiūlymai dar ne visiškai įgyvendinti, o tai trukdo įgyvendinti 
konsoliduotą ES strategiją dėl stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos;

5. mano, kad ES institucijos ir įvairūs suinteresuotieji subjektai, įskaitant NVO ir kitus 
pilietinės visuomenės narius, turėtų pradėti politines diskusijas dėl Komisijos komunikato 
dėl stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos;

6. pažymi, kad stichinės ir žmogaus sukeltos nelaimės turi rimtų padarinių regionų 
ekonomikai ir daro neigiamą poveikį šalies infrastruktūrai, užimtumui, gamtos ir kultūros 
paveldui, aplinkai, turizmui ir ekonominei bei socialinei plėtrai; siūlo, kad kuriant naująją 
Europos išorės veiksmų tarnybą ir 2014–2020 m. finansinę programą vienas iš nuoseklios 
užsienio saugumo politikos prioritetų būtų ES politika dėl stichinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių, įskaitant tinkamą humanitarinės pagalbos skyrimo krizių laikotarpiais ES ir 
trečiosiose šalyse mechanizmą;

7. pabrėžia Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 222 straipsnyje minimos naujos 
solidarumo sąlygos svarbą užtikrinant, kad gelbėjimo operacijos būtų vykdomos visomis 
priemonėmis ir valstybėms narėms veiksmingai koordinuojant savo veiksmus stichinės ar 
žmogaus sukeltos nelaimės atveju;

                                               
1 Pateikiamas neišsamus stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių sąrašas; todėl kito pobūdžio stichinės ir žmogaus 
sukeltos nelaimės, kurios nenurodomos šioje nuomonėje, gali būti įtrauktos į sąrašą.
2 2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žemės drebėjimų poveikio regionams (OL C 282 E, 
2008 11 6, p. 269).
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8. šiuo klausimu pabrėžia, kad svarbu į šį darbą įtraukti Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 71 straipsnyje minimą ir 2010 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimu 2010/131/ES 
dėl operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinio komiteto įkūrimo 
įkurtą Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinį komitetą (COSI)1; 
tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad COSI nėra teisės aktų leidybos institucija ir todėl 
neturėtų turėti teisės leisti teisės aktus ar norminamojo pobūdžio aktus; rimtai susirūpinęs 
nepakankama Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų vykdoma priežiūra ir 
reikalauja, kad Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai būtų tinkamai ir deramai 
informuojami apie COSI veiklą, taip užtikrinant būtiną demokratinę priežiūrą;

9. mano, kad COSI turėtų teikti sąveikią pagalbą visais priemonių, vykdomų stichinių ar 
žmogaus sukeltų nelaimių atveju, etapais (pasirengimo, reagavimo ir atstatymo) ir kad jo 
veikla apimtų visas reikiamas sritis (policijos ir muitinės bendradarbiavimą, išorės sienas, 
vidaus saugumą ir nelaimes) pagal ES vidaus saugumo strategiją;

10. pabrėžia, kad teikiant pagalbą turi būti paisoma nediskriminavimo principo; pažymi, kad 
pagalba turėtų būti teikiama pagal poreikį, nediskriminuojant dėl rasės, odos spalvos, 
lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, nacionalinės ar socialinės kilmės, 
turto, kilmės pagal gimimą ar kitokio pagalbos gavėjų statuso;

11. primena, kad ištikus nelaimei ar susidarius ekstremaliai padėčiai kyla pavojus esminėms 
žmogaus teisėms; ragina veiksmingai stebėti gelbėjimo operacijas siekiant užtikrinti, kad 
nebūtų pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės ir kad būtų imamasi įvairiausių 
prevencinių priemonių, kuriomis užkertamas kelias fizinei ir lytinei prievartai, psichiniam 
smurtui, prekybai žmonėmis, priverstinei imigracijai ir nusikalstamai veiklai;

12. pabrėžia, kad dėl stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių dažnai labiausiai nukenčia 
moterys, nes jų, kitaip nei vyrų, pragyvenimo šaltinis labiau susijęs su gamtos ištekliais, 
kuriems ir kyla pavojus; ragina Komisiją priimti pagal lytis diferencijuotą žmogaus 
saugumo poreikių užtikrinimo ir kovos su stichinių bei žmogaus sukeltų nelaimių 
sukeltomis ekologinėmis ir humanitarinėmis krizėmis strategiją;

13. pabrėžia, kad stichinės ir žmogaus sukeltos nelaimės gali padaryti daug žalos ekonomikai 
ir svarbiausią infrastruktūrą, įskaitant būtiniausias komunalines paslaugas, komunikacijas 
ir transportą, kaip neseniai buvo galima stebėti po vulkano išsiveržimo Islandijoje; ragina 
Komisiją nustatyti aiškius pagalbos nuo nelaimių nukentėjusioms šalims prioritetus, pvz., 
pastogės ir sklypų planavimas ar pakankamas aprūpinimas saugiu vandeniu ir sanitariniais 
įrengimais;

14. pabrėžia, kad norint užtikrinti veiksmingas civilinės saugos operacijas reikia konkrečių 
mechanizmų pagrindinėse srityse – prevencijos, aktyvaus visų dalyvavimo ir įsitraukimo, 
pasirengimo, reagavimo, atstatymo ir atkūrimo;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad įsteigus išankstinio įspėjimo sistemas ir greitojo reagavimo 
pajėgas reikėtų vykdyti mokymo programas ir visuomenės informavimo projektus;

16. pabrėžia, kad svarbu turėti išsamią duomenų ir informacijos apie gresiančias nelaimes bei 

                                               
1 OL L 52, 2010 3 3, p. 50.
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su jomis susijusias išlaidas bazę ir keistis šiais duomenimis ES lygmeniu siekiant atlikti 
lyginamuosius tyrimus ir nustatyti galimą tarpvalstybinį nelaimių poveikį, nes tai leistų 
valstybėms narėms sukaupti informacijos apie nacionalinius civilinius pajėgumus ir 
medicininius išteklius, taip pat pabrėžia, kad turėtume ne kurti naujas, bet naudotis jau 
įdiegtomis sistemomis, pvz., Stebėsenos ir informacijos centru (angl. MIC), ir jas vystyti;

17. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl aplinkosaugos problemų, kurių atsirado ir padaugėjo dėl 
klimato kaitos, šiuo metu intensyvėja priverstinė migracija, todėl norėtų pabrėžti vis 
stiprėjantį prieglobsčio prašančiųjų ir vietovių, kuriose blogėja aplinkos būklė, ryšį; ragina 
numatyti geresnę vadinamųjų pabėgėlių dėl klimato priežasčių apsaugą ir geresnes 
apgyvendinimo sąlygas;

18. mano, kad norint užtikrinti gerosios patirties sklaidą reikia gero kompleksinio 
koordinavimo mechanizmo, kurį taikant būtų tobulinamas bendradarbiavimas 
pasirengimo, reagavimo ir atkūrimo etapais;

19. pažymi, kad įvykus nelaimei svarbiausia – galimybė iškart gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas; mano, kad pirmenybė turi būti teikiama greitajai medicininei ir chirurginei 
pagalbai sužeistiesiems, užkrečiamųjų ligų plitimo pavojaus mažinimui, psichologinei 
pagalbai ypač skaudžiai nukentėjusiems, traumas patyrusiems ir socialinių bei gyvenimo 
sąlygų netekusiems asmenims, bei tinkamam kūdikių ir vaikų maitinimui ir prastos 
mitybos valdymui;

20. mano, kad atsižvelgiant į tai, jog nelaimių vis daugėja ir jų mastas didėja, pagal ES 
finansinius mechanizmus, pvz., Civilinės saugos finansinę priemonę, reikėtų skirti 
daugiau dėmesio prevencinėms priemonėms ir nedelsiant ir be biurokratinių procedūrų 
didinti ES ir trečiosiose šalyse vykdomų operacijų finansavimo galimybes;

21. mano, kad lėšos, kurios numatytos siekiant papildyti nacionalines pastangas, dedamas 
stichinės ir žmogaus sukeltos nelaimės atveju ir skirtas visų pirma žmonėms, taip pat 
aplinkai ir turtui, įskaitant kultūrinį paveldą, apsaugoti, turėtų būti valdomos taikant 
esamas finansines priemones;

22. mano, kad akivaizdu, jog įvykus stichinėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms 
bendradarbiavimas yra labai naudingas; todėl ragina valstybes nares ir ES institucijas 
plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą nelaimių prevencijos srityje bei visa apimantį požiūrį į 
veiksmingesnę ES nelaimių valdymo politiką; todėl pritaria tam, kad Taryba jau ėmėsi 
veiksmų, siekdama sukurti Bendrijos nelaimių ir miškų gaisrų prevencijos sistemą;

23. pažymi, kad svarbu užtikrinti veiksmingą ir demokratinę saugumo veiklos priežiūrą;
pabrėžia, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Parlamentas aktyviau dalyvauja 
formuojant saugumo politiką, o tai reiškia, kad visais etapais būtina veiksmingai 
konsultuotis;

24. atkreipia dėmesį į stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevenciją bei numatymą ir į 
galimo jų poveikio mažinimą rengiant paveikią ir informacija grindžiamą strategiją; taigi 
mano, kad labai svarbu užtikrinti, jog valstybių narių nacionalinės teisės aktai atitiktų 
pagrindines saugos taisykles, galiojančias, pavyzdžiui, statybos srityje.
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