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EUROPOS PARLAMENTO PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Dėl Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos
(2009/2151(INI))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2009 m. vasario 23 d. Komisijos komunikatą „Bendrijos stichinių ir 
žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“1, atitinkamą jo poveikio įvertinimą2 ir į 
Komisijos 2007 m. gruodžio 14 d. darbo dokumentą dėl Europos greitojo išankstinio 
perspėjimo sistemos sustiprinimo3;

 atsižvelgdamas į savo 2009 m. rugsėjo 16 d. rezoliuciją dėl miškų gaisrų 2009 m. 
vasarą4; 2007 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl gaivalinių nelaimių5; 2006 m. rugsėjo 7 d. 
rezoliuciją dėl miškų gaisrų ir potvynių6; 2002 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl potvynių 
Europoje7; 2005 m. balandžio 14 d. rezoliuciją dėl sausros Portugalijoje8; 2005 m. 
gegužės 12 d. rezoliuciją dėl sausros Ispanijoje9; 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl 
stichinių nelaimių (gaisrų ir potvynių) šią vasarą Europoje10; į savo 2006 m. gegužės 
18 d. rezoliuciją dėl gaivalinių nelaimių (miškų gaisrų, sausrų ir potvynių) įtakos 
žemės ūkiui11, regioninės plėtros aspektų12 ir aplinkosaugos aspektų13; į Europos 
Parlamento 2006 m. gegužės 18 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo įsteigimo14;

 atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 16 d. Tarybos išvadas dėl Sąjungos pajėgumo 
reaguoti į nelaimes didinimo15 ir į Briuselyje posėdžiavusios Europos Vadovų Tarybos 
2006 m. birželio 1516 d. išvadų dėl Europos Sąjungos gebėjimo reaguoti ekstremalių 
situacijų, krizių ir nelaimių sąlygomis 12 bei 15 punktus16;

 atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 5 d. Sprendimą 2007/162/EB, Euratomas, nustatantį 
civilinės saugos finansinę priemonę17;

 atsižvelgdamas į Tarybos direktyvą 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis 

                                               
1 COM(2009)0082.
2 SEC(2009)0202.
3 SEC(2007)1721.
4 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2009)0013.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0362.
6 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0349.
7 OL C 272 E, 2003 11 13, p. 471.
8 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0139.
9 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0187.
10 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0334.
11 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0222.
12 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0223.
13 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0224.
14 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0218.
15 10128/08.
16 10633/1/06.
17 OL L 71, 2007 3 10, p. 9.
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medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (Seveso II direktyva)1;

 atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/60/EB dėl potvynių 
rizikos įvertinimo ir valdymo (Potvynių direktyva)2;

 atsižvelgdamas į Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV direktyva)3;

 atsižvelgdamas į 2005 m. sausio 22 d. Kobėje priimtą 20052015 m. Hyogo veiksmų 
programą „Tautų ir bendruomenių atsparumo gaivalinėms nelaimėms stiprinimas“4;

 atsižvelgdamas į 1992 m. birželio 5 d. Rio de Žaneire priimtą Biologinės įvairovės 
konvenciją;

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ankstesnįjį 196 
straipsnį;

 atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį;

 atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
pranešimą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Regioninės plėtros komiteto bei 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2010),

A. manydamas, kad prevencija turės būti vis svarbesnis etapas valdant nelaimes ir įgis vis 
didesnę socialinę svarbą;

B. manydamas, kad dėl tokių veiksnių, kaip, inter alia, intensyvus dirvožemio 
naudojimas, nekoordinuota pramonės ir miestų plėtra, kaimo vietovių apleidimas, 
dykumėjimas, ekstremalių klimato reiškinių dažnėjimas, didėja valstybių narių, ir ypač 
konvergencijos regionų, pažeidžiamumas kilus stichinėms ir žmogaus sukeltoms 
nelaimėms;

C. manydamas, kad stichinės nelaimės paprastai kyla dėl daugialypių priežasčių, ne 
visada priskiriamų vien tik ekstremaliems gamtos reiškiniams, bet dažnai netinkamam 
žmogaus santykiui su jį supančia aplinka;

D. manydamas, kad kompleksinė ir nuosekli nelaimių prevencija turėtų apimti įvairius 
vietos, regioninių ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimo lygmenis;

E. manydamas, kad darnus ir atsižvelgiant į gamtą vykdomas žemės naudojimas ir 
ekonominė bei socialinė plėtra ir ES sanglaudos stiprinimas sudaro pagrindinius 
stichinių nelaimių prevencijos elementus;

1. pabrėžia, kad pagrindinis stichinių nelaimių prevencijos tikslas – saugoti žmonių 
gyvybę, piliečių saugumą ir jų fizinę neliečiamybę, aplinką, ekonominę ir socialinę 

                                               
1 OL L 10, 1997 1 14, p. 13.
2 OL L 288, 2007 11 6, p. 27.
3 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
4 A/CONF.206/6.
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infrastruktūrą, įskaitant gyventojų būstus, ir kultūros paveldą;

2. mano, kad dėl galimo stichinių nelaimių masto ir (arba) jų tarpvalstybinio pobūdžio 
svarbu ir būtina stiprinti bendradarbiavimą tiek regioniniu, tiek Europos Sąjungos 
lygmeniu, vykdant vienas kitą papildančius veiksmus ir remiantis valstybių narių 
solidarumo principu;

3. pabrėžia regionų ir valstybių narių skirtumų mažinimo svarbą apsaugant savo 
piliečius, aplinką ir ekonomiką, o būtent padedant stiprinti prevenciją tuose regionuose 
ir tose valstybėse narėse, kuriose stichinių nelaimių rizika itin didelė, o jų ekonominis 
pajėgumas mažesnis;

4. atsižvelgia į pasiūlymą kurti bendradarbiavimo tinklą, kurį sudarytų visų valstybių 
narių įvairių kompetentingų nacionalinių tarnybų atstovai; pabrėžia, kad toks tinklas 
turėtų veikti bendradarbiaujant nacionalinėms, regioninėms ir vietos institucijoms ir 
būti atsakingas už stichinių nelaimių valdymą, teritorijos tvarkymą ir rizikos zonų 
žemėlapių sudarymą bei rizikos valdymą; pabrėžia tokio tinklo vaidmenį keičiantis 
patirtimi ir prevencijos priemonėmis; ragina taip pat apsvarstyti galimybę išklausyti 
šiame sektoriuje veikiančių socialinių organizacijų nuomonę;

5. pabrėžia būtinumą sukurti stichinių nelaimių prevencijai tinkamą finansavimo 
strategiją, kuri sustiprintų ir išryškintų tokias priemones kaip sanglaudos politika, 
kaimo plėtros politika, regioninė politika, Solidarumo fondas ir Septintoji bendroji 
programa; prašo, kad šiomis aplinkybėmis į prevenciją būtų atsižvelgta finansinėje 
perspektyvoje po 2013 m.;

6. mano, kad teikdama paramą valstybėms narėms ES ypatingą pirmenybę turi teikti, be 
kitų, šioms prevencijos priemonėms:

a) statybų saugos ir žemės naudojimo reglamentų rengimas ir persvarstymas;

b) padėties, dėl kurios susidaro palankios sąlygos rizikai kilti, taisymas: upių vagų 
renatūralizavimas; hidrografinių baseinų, drėgnųjų zonų ir susijusių ekologinių 
sistemų atkūrimas ir apsauga; hidraulinių tiltų ir perkėlų nusekinimo pajėgumo 
stiprinimas; miškų valymas ir pertvarkymas; pajūrio juostos apsaugos veiksmai;

c) gyvenamųjų zonų, o būtent – miesto zonų, ypač pažeidžiamų dėl tam tikrų rūšių 
stichinių nelaimių, apsauga ir (arba) pertvarkymas dalyvaujant gyventojams;

d) didžiųjų esamų infrastruktūros objektų saugos palaikymas ir priežiūra, ypač didelį 
dėmesį skiriant užtvankoms, degalų tiekimo vamzdynams, kelių ir geležinkelių 
tiltams;

7. pabrėžia viešųjų mokslinių tyrimų ir plėtros (MTP) svarbą stichinių nelaimių 
prevencijai ir valdymui ir prašo stiprinti valstybių narių MTP institucijų koordinavimą 
ir bendradarbiavimą, ypač tų valstybių, kurios susiduria su panašiais pavojais; prašo 
stiprinti išankstinių pavojaus pranešimų sistemas valstybėse narėse ir sukurti bei 
stiprinti įvairių išankstinio įspėjimo sistemų ryšius; rekomenduoja Komisijai tinkamai 
atsižvelgti į šiuos poreikius ir deramą jų finansavimą;
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8. pabrėžia prisitaikymo priemonių mieste ir kaime tyrimo būtinumą, atsižvelgiant į 
didėjantį ekstremalių gamtos reiškinių dažnumą;

9. pakartotinai pabrėžia Europos sausrų stebėjimo centro, kaip sausrų poveikio pažinimo, 
padarinių švelninimo ir kontrolės centro, įkūrimo svarbą;

10. prašo Komisijos, kad kartu su valstybėmis narėmis būtų įgyvendinta miškų saugos ir 
gaisrų prevencijos iniciatyva; mano, kad turėtų būti remiami miškų sodinimo ir (arba) 
atsodinimo projektai, teikiant pirmenybę vietinėms augalijos rūšims ir mišriems 
miškams, taip skatinant biologinę įvairovę ir didesnį atsparumą gaisrams, audroms ir 
kenkėjams;

11. ragina valstybes nares įvertinti galimybę gerinti stichinių nelaimių prevencijos 
įtraukimą į nacionalines ES finansuojamas veiksmų programas; prašo Komisijos remti 
valstybių narių nustatytų tokių veiksmų programų persvarstymo poreikius; 

12. remia poreikį persvarstyti Solidarumo fondo taisykles, pritaikant tinkamumo kriterijus 
kiekvieno regiono ir stichinės nelaimės ypatybėms, skiriant ypatingą dėmesį pramonės 
sektoriams, labiau pažeidžiamoms vietovėms bei nukentėjusiems gyventojams ir 
sudarant sąlygas laiku ir lanksčiau sutelkti pajėgas;

13. pabrėžia, kad turi būti pripažintos mažai apgyvendintų ir itin atokių vietovių gamtinės 
ypatybės ir ribotumai ir į tai tinkamai atsižvelgta;

14. rekomenduoja, kad peržiūrint PAV direktyvą būtų įtraukta daugiau klausimų, susijusių 
su stichinių nelaimių prevencija, ypač rizikos vertinimo, pranešimo ir skelbimo 
visuomenei srityje;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pastaraisiais metais ES valstybėse narėse išaugo stichinių nelaimių skaičius. Pavyzdžiui, 
pažymėtina, kad per pirmus šešerius ES solidarumo fondo gyvavimo metus Komisija gavo 
62 prašymus finansinei paramai iš 21 šalies1. Apie trečdalį šių prašymų galima priskirti 
„didelio masto stichinių nelaimių“ kategorijai. Dėl kitų stichinių nelaimių prašymai fondui 
skirti paramą nebuvo pateikti, nors tų nelaimių padariniai nukentėjusių gyvenamųjų 
vietovių aplinkai ir ekonomikai buvo ryškūs ir daugeliu atvejų ilgalaikiai.
Beveik visais atvejais nuostoliai sunkiai apskaičiuojami, ypač turint omenyje žmonių 
gyvybę. Bet kokiu atveju ekonominės ir socialinės stichinių nelaimių sąnaudos yra 
svarbios.
Būtent dėl to socialinė prevencijos svarba turėtų laipsniškai augti, numatant kaskart 
svarbesnį stichinių nelaimių valdymo etapą.
Kadangi valstybės narės yra pirmosios ir pagrindinės už savo piliečių saugą ir stichinių 
nelaimių prevenciją atsakingosios šalys, visiškai pagrįsta stiprinti bendradarbiavimą 
prevencijos srityje, gerinti pastangų koordinavimą, didinti solidarumą bei tarpusavio 
pagalbą.
Siekiant tai įgyvendinti nacionalinėms, regioninėms ir vietos institucijoms siūloma 
bendradarbiauti, prisiimant įsipareigojimus stichinių nelaimių valdymo cikle, teritorijos 
tvarkymo ir rizikos zonų žemėlapių sudarymo bei valdymo srityje. Pageidautina įkurti 
bendradarbiavimo tinklą, kuris veiktų kaip dalijimosi patirtimi ir prevencijos priemonėmis 
forumas, kuriame tam tikru būdu taip pat galėtų dalyvauti ir šioje srityje veikiančios 
socialinės organizacijos. Dėl itin gero vietinių ypatybių ir sąlygų išmanymo pabrėžiama 
regioninių ir vietos institucijų vaidmens svarba.

Stichinės nelaimės kyla dėl daugialypių veiksnių, kuriuos neretai sukelia politika, kuria 
skatinamas netinkamas žmogaus santykis su jį supančia aplinka. Tokie veiksniai kaip 
intensyvus žemės naudojimas, nekoordinuojama kaimo ir miesto plėtra, kaimo vietovių 
apleidimas, dykumėjimas, ekstremalių klimato reiškinių dažnėjimas, inter alia, didina 
valstybių narių pažeidžiamumą dėl katastrofų, stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių. Nors 
pažeidžiamumas yra bendras, jis dar labiau pastebimas konvergencijos regionuose. Todėl 
svarbu žvelgti į prevenciją iš tarpvalstybinės perspektyvos, ją įtraukiant į sektorines 
strategijas, siekiant skatinti darnų žemės naudojimą ir glaudžią, gamtai harmoningą 
ekonominę ir socialinę plėtrą. Kita vertus, tenka pripažinti, kad kai kurios šios sektorinės 
strategijos (pvz., BŽŪP) sukėlė tam tikrų regionų ir jų gyventojų rizikos poveikio 
padidėjimą, dėl to jas būtina atitinkamai koreguoti.
Taip pat svarbu nepamiršti ir to, kad stichinės nelaimės paprastai labiau pažeidžia tuos, 
kurie turi mažesnius išteklius apsaugoti save, savo šeimos narius ir turtą. 

Manoma, kad svarbu ir būtina įkurti finansinę programą ES lygmeniu, tinkamą stichinių ir 
žmogaus sukeltų nelaimių prevencijai, kuri sustiprintų ir sutelktų jau turimas priemones, 
įskaitant, inter alia, sanglaudos politiką, regioninę politiką ir kaimo plėtros politiką. 
Finansinė ES parama turėtų teikti pirmenybę prevencijos priemonių kompleksui, kurį 
valstybės narės įgyvendintų, siekdamos bendrais bruožais koreguoti pavojus keliančias 
situacijas, apsaugoti apgyvendintas vietoves, sekti didžiųjų infrastruktūrų saugą ir sukurti 
(arba persvarstyti) statybų saugos ir žemės naudojimo reglamentus.

                                               
1 COM (2009) 193 galutinis
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Be to, manoma, kad būtina plačiau įtraukti stichinių nelaimių prevenciją į ES finansavimo 
nacionalinių vykdymo programų kūrimą; Komisija turėtų remti poreikius performuoti šioje 
srityje valstybių narių atrinktas vykdomąsias programas. Turi būti pripažintos mažai 
apgyvendintų ir itin atokių vietovių natūralios ypatybes ir ribotumai ir į tai tinkamai 
atsižvelgta.
Itin svarbu stiprinti valstybių narių tyrimų ir plėtros (TP) gebėjimus stichinių nelaimių 
prevencijos ir valdymo srityje. Šie gebėjimai taip pat priklauso galimo ir pageidautino 
valstybių narių koordinavimo ir bendradarbiavimo stiprinimo sričiai, ypač tarp tų 
valstybių, kurios susiduria su panašiais pavojais. Rekomenduojama, kad būtų atsižvelgta į 
šiuos poreikius ir atitinkamą jų finansavimą. Taip pat manoma, kad šioje srityje svarbu, 
viena vertus, sustiprinti išankstinio įspėjimo sistemas valstybėse narėse ir įkurti bei 
sustiprinti jau esamus ryšius tarp įvairių išankstinio įspėjimo sistemų. Kita vertus, svarbu 
išnagrinėti ir išplėtoti prisitaikymo priemones tiek kaime, tiek mieste, atsižvelgiant į 
ekstremalių gamtos reiškinių padažnėjimą.

Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija visų pirma turėtų apimti 
regioninių ir valstybių narių skirtumų šioje srityje mažinimą, o būtent, padedant gerinti 
prevenciją tuose regionuose ir valstybėse narėse, kurios patiria didesnį rizikos poveikį, 
tačiau kurių ekonominis pajėgumas mažesnis. Atsižvelgiant į tai, kad tam tikro pobūdžio
stichinės nelaimės turi polinkį atsikartoti, ypač konvergencijos regionuose, ir atsižvelgiant į 
ankstesnes Europos Parlamento rezoliucijas, siūloma įkurti Europos sausros stebėjimo 
centrą, taip pat atskirą iniciatyvą miškų saugos ir gaisrų prevencijos srityje.


