
AD\814597LV.doc PE439.890v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

2009/2151(INI)

28.4.2010

ATZINUMS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par ziņojumu saistībā ar Komisijas paziņojumu „Kopienas pieeja dabas un 
cilvēka izraisīto katastrofu novēršanai”
(2009/2151(INI))

Atzinumu sagatavoja: Antigoni Papadopoulou



PE439.890v02-00 2/7 AD\814597LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\814597LV.doc 3/7 PE439.890v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršanu;
atgādina, ka dabas un cilvēka izraisītās katastrofas ietekmē visas dalībvalstis un 
kandidātvalstis un ka dabas katastrofas cita starpā1 ir plūdi, vētras, sausuma periodi, 
cunami, zemestrīces2, mežu ugunsgrēki, ekstrēmas gaisa temperatūras, vulkānu 
izvirdumi, lavīnas, zemes nogruvumi, kā arī tehnoloģiju izraisītas katastrofas vai 
rūpnieciskās avārijas, augsnes erozija, augsnes apakškārtas vai gruntsūdeņu piesārņojums 
un jūru, ezeru un upju piesārņojums;

2. uzsver — īstenojot Kopienas pieeju, ir jāpatur prātā, ka dažādās dalībvalstīs notiek 
dažāda veida katastrofas un ka tāpēc ir jāveic dažādi pasākumi;

3. uzsver — lai gan katastrofām var būt daudz cēloņu, ne vienmēr tās ir saistāmas ar 
ekstrēmām dabas parādībām — bieži vien katastrofu iemesls ir cilvēku nevērīgā 
attieksme pret apkārtējo fizisko vidi un tehnoloģiju izraisītas katastrofas vai rūpnieciskas 
avārijas, kuru rezultātā var notikt bīstamu ķīmisku, bioloģisku, radioaktīvu vai kodolvielu 
(CBRN) noplūde, radot būtisku kaitējumu veselībai, ražai, infrastruktūrai vai mājlopiem;

4. atbalsta Eiropas Savienības pieejas galvenos punktus; tomēr pauž nožēlu, ka iepriekšējie 
Eiropas Parlamenta priekšlikumi pilnībā vēl nav īstenoti, tādējādi kavējot Eiropas 
Savienības kopējās stratēģijas īstenošanu dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršanai;

5. uzskata, ka Komisijas paziņojuma par dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršanu 
sakarībā vajadzētu uzsākt politisku diskusiju starp ES institūcijām un dažādajām 
ieinteresētajām pusēm, tostarp NVO un citiem pilsoniskās sabiedrības locekļiem;

6. pieņem zināšanai, ka dabas un cilvēka izraisītajām katastrofām ir nopietnas sekas reģionu 
ekonomikā un ka tās negatīvi ietekmē infrastruktūru, nodarbinātību, dabas un kultūras 
mantojumu, vidi, tūrismu un ekonomiku, un valsts sociālo attīstību; ierosina, veidojot 
jauno Eiropas Ārējās darbības dienestu un izstrādājot finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, 
saskaņotas ārējās drošības politikas prioritātēs iekļaut veidu, kā Eiropas Savienība risina 
dabas un cilvēka izraisītās katastrofas, tostarp paredzēt pareizus mehānismus humānās
palīdzības piešķiršanai krīzes situācijās ES valstīs un trešās valstīs;

7. uzsver Līguma par Eiropas Savienības darbību 222. pantā ievietotās jaunās solidaritātes 
klauzulas nozīmīgumu, lai nodrošinātu katastrofu seku likvidāciju un efektīvu dalībvalstu 
koordināciju dabas vai cilvēka izraisītu katastrofu gadījumā;

8. šajā sakarībā uzsver, ka svarīgi ir iesaistīt Pastāvīgo komiteju operatīvai sadarbībai 
                                               
1 1 Šis ir nepilnīgs dabisko un cilvēka izraisīto katastrofu saraksts; tāpēc šajā sarakstā var iekļaut arī citus dabas 
un cilvēka izraisīto katastrofu veidus, kuri šajā atzinumā nav pieminēti.
2 Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra rezolūcija par zemestrīču reģionālo ietekmi (OV C 282 E, 
6.11.2008., 269. lpp.).
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iekšējās drošības jautājumos (COSI), kā minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 
71. pantā un noteikts Padomes 2010. gada 25. februāra Lēmumā 2010/131/ES, ar ko 
izveido Pastāvīgo komiteju operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos1; tomēr vērš 
uzmanību uz to, ka Pastāvīgā komiteja operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos 
nav likumdošanas iestāde un ka tai nevajadzētu būt likumdošanas vai kvazi-likumdošanas 
prerogatīvām; pauž nopietnas bažas par Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu veiktās 
uzraudzības trūkumu, kā arī prasa, lai Eiropas Parlaments un valstu parlamenti tiktu 
pienācīgi un laikus informēti par COSI aktivitātēm, tādā veidā nodrošinot nepieciešamo 
demokrātisko uzraudzību;

9. uzskata, ka dabas un cilvēka izraisītām katastrofu gadījumā visās instrumentu 
mobilizācijas fāzēs (sagatavotība, reaģēšana un atjaunošana) COSI būtu jānodrošina 
sadarbspējīgs atbalsts, kā arī uzskata, ka COSI darbības pamatprincipā jāatspoguļo visas 
jomas (policijas un muitas sadarbība, ārējās robežas, iekšējā drošība un katastrofas), kuras 
uz to attiecas saskaņā ar ES Iekšējās drošības stratēģiju;

10. uzsver, ka atbalsta sniegšanā jāievēro nediskriminācijas princips; pieņem zināšanai, ka 
palīdzība sniedzama, pamatojoties uz vajadzībām, palīdzības saņēmējus nediskriminējot 
pēc rases, ādas krāsas, dzimuma, valodas, reliģijas, politiskā vai cita viedokļa, nacionālās 
vai sociālās piederības, mantiskā, dzimšanas vai cita stāvokļa dēļ;

11. atgādina, ka katastrofu un ārkārtēju situāciju gadījumos tiek apdraudētas galvenās 
cilvēktiesības; aicina veikt palīdzības pasākumu efektīvu uzraudzību, tostarp virkni 
preventīvu darbību attiecībā uz fizisku un seksuālu vardarbību, citu personu radītu garīgu 
traumatismu, cilvēku tirdzniecību, piespiedu imigrāciju un kriminālu uzvedību, tādā veidā 
nodrošinot cilvēka pamattiesību ievērošanu;

12. uzsver, ka bieži vien dabas un cilvēka izraisītas katastrofas visskaudrāk izjūt sievietes, jo 
viņu iztika ir vairāk atkarīga no apdraudētajiem dabas resursiem nekā vīriešu iztika;
mudina Komisiju pieņemt dzimumu līdztiesības stratēģijas reaģēšanai uz cilvēku 
vajadzību pēc drošības, kā arī uz vides un humanitārām krīzēm, kas radušās dabas vai 
cilvēka izraisītu katastrofu dēļ;

13. uzsver, ka dabas vai cilvēku izraisītās katastrofas var nopietni kaitēt ekonomikai un 
būtiskākajiem infrastruktūras objektiem, ieskaitot komunālo pamatinfrastruktūru, 
komunikāciju būves un transportu, kā mēs par to pārliecinājāmies pēc vulkāna izvirduma 
Islandē; mudina Komisiju noteikt skaidras prioritātes palīdzības sniegšanā valstīm, kuras 
piemeklējusi katastrofa, piemēram, attiecībā uz patversmju un teritorijas plānošanu vai 
pietiekamu un drošu ūdens apgādi un kanalizācijas nodrošināšanu;

14. uzsver, ka efektīvas civilās aizsardzības darbības pamatā ir konkrēti galvenie paņēmieni, 
piemēram, profilakse, aktīva līdzdalība un visu pušu iesaistīšanās, kā arī sagatavotības, 
reaģēšanas, atjaunošanas un reorganizācijas instrumenti;

15. vērš uzmanību uz agrīnās brīdināšanas sistēmas un ātrās reaģēšanas spēku izveidi, 
paredzot arī apmācības programmu un sabiedrības informētības veicināšanas projektu 
izstrādi;

                                               
1 OV L 52, 3.3.2010., 50. lpp.



AD\814597LV.doc 5/7 PE439.890v02-00

LV

16. uzsver, cik būtiska ir visaptveroša datu un informācijas apkopošana saistībā ar katastrofu 
radītajiem riskiem un izmaksām, kā arī uzsver, ka šīs informācijas apmaiņa ES mērogā ir 
būtiska, lai veiktu salīdzinošos pētījumus un noteiktu katastrofu iespējamo pārrobežu 
ietekmi un tādā veidā dalībvalstīm tiek dotu iespēju apkopot informāciju par to civilās 
aizsardzības spējām un medicīnas resursiem, un uzsver, ka mums ir jāizmanto un jāattīsta 
jau pastāvošas struktūras, piemēram, Monitoringa un informācijas centrs (MIC), nevis 
jāveido jaunas;

17. norāda, ka klimata pārmaiņu izraisītās un saasinātās vides problēmas ir šābrīža apstākļu 
radītās migrācijas pieauguma iemesls, un tāpēc vēlas īpaši darīt zināmu aizvien izteiktāko 
sakarību starp patvēruma meklētājiem un apgabaliem, kuros pasliktinās vides apstākļi;
aicina „klimata bēgļus” aizsargāt un izmitināt labāk;

18. uzskata, ka ir jāizveido spēcīgs starpnozaru koordinācijas mehānisms, lai nodrošinātu 
paraugprakses izplatīšanu, ar kuru varētu uzlabot sadarbību attiecībā uz gatavību, 
reaģēšanu un atjaunošanu;

19. norāda, ka iespējas izmantot veselības aprūpes pakalpojumus ir būtiskas uzreiz pēc 
katastrofas; uzskata, ka prioritāri jārisina tādi jautājumi kā neatliekamās medicīniskās un 
ķirurģiskās palīdzības sniegšana izdzīvojušām personām, kuras ir ievainotas, infekcijas 
slimību izplatīšanās riska mazināšana, psihosociālais atbalsts personām, kas cietušas 
nopietnus zaudējumus, guvušas traumas, kā arī atrodas nelabvēlīgos sociālos un dzīves 
apstākļos, kā arī atbalsts zīdaiņu un mazu bērni atbilstošai barošanai un pārtikas 
nepietiekamības vadībai;

20. uzskata, ka saistībā ar būtiskiem ES finanšu mehānismiem, piemēram, civilās aizsardzības 
finanšu instrumentu, ņemot vērā katastrofu biežuma un apmēra pieaugumu, ir vairāk 
jāīsteno novēršanas pasākumi un ka ir nekavējoties bez jebkādām birokrātiskām 
procedūrām jāpaplašina finansējuma iespējas darbību īstenošanai Eiropas Savienībā un 
trešās valstīs;

21. uzskata, ka finansējums, kuru piešķir ar mērķi papildināt valstu centienus dabas un cilvēka 
izraisītu katastrofu gadījumā visupirms aizsargāt cilvēkus un pēc tam arī vidi un īpašumus, 
tostarp kultūras mantojumu, ir jāpārvalda, izmantojot esošos finanšu instrumentus;

22. uzskata, ka dabas un cilvēka izraisīto katastrofu gadījumā sadarbība rada reālu pievienoto 
vērtību; aicina dalībvalstis un ES institūcijas katastrofu novēršanas jomā izstrādāt 
pastiprinātas sadarbības kārtību un vienotu koncepciju efektīvākai ES katastrofu 
pārvaldības politikai; tāpēc atzinīgi vērtē, ko Padome jau ir veikusi, lai izveidotu Kopienas 
katastrofu un meža ugunsgrēku novēršanas sistēmu;

23. norāda, ka efektīvas un demokrātiskas drošības pasākumu uzraudzības nodrošināšana ir 
svarīga; uzsver Eiropas Parlamenta aizvien pieaugošo iesaistīšanos drošības politiku 
izstrādē pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, kas nozīmē, ka faktiska apspriešanās ir 
nozīmīga visos posmos;

24. vērš uzmanību uz dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršanu un paredzēšanu, kā arī 
uz to iespējamo seku mazināšanu, lai pieņemtu stratēģiju, kuras pamatā ir apsteidzoša un 
uz izlūkdatiem balstīta pieeja; tāpēc ir svarīgi, ka dalībvalstu tiesību akti atbilst vērā 
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ņemamiem drošības pamatnoteikumiem, piemēram, būvniecības nozarē.
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