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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Kopienas pieeju dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršanai
(2009/2151(INI))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas 2009. gada 23. februāra paziņojumu „Kopienas pieeja dabas un 
cilvēka izraisīto katastrofu novēršanai”1 un tajā sniegto ietekmes novērtējuma 
kopsavilkumu2, kā arī Komisijas 2007. gada 14. decembra darba dokumentu par Eiropas 
agrīnās brīdināšanas sistēmu pilnveidošanu3,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 16. septembra rezolūciju par mežu 
ugunsgrēkiem 2009. gada vasarā4, 2007. gada 4. septembra rezolūciju par dabas 
katastrofām5, 2006. gada 7. septembra rezolūciju par mežu ugunsgrēkiem un plūdiem6, 
2002. gada 5. septembra rezolūciju par plūdiem Eiropā7, 2005. gada 14. aprīļa rezolūciju 
par sausumu Portugālē8, 2005. gada 12. maija rezolūciju par sausumu Spānijā9, 
2005. gada 8. septembra rezolūciju par dabas katastrofām (ugunsgrēki un sausums) 
Eiropā10, 2006. gada 18. maija rezolūcijas par dabas katastrofām (mežu ugunsgrēki, 
sausums un plūdi) – lauksaimniecības aspektiem11, reģionālās attīstības aspektiem12 un
vides aspektiem13 un Eiropas Parlamenta 2006. gada 18. maija normatīvo rezolūciju par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības 
Solidaritātes fondu14,

 ņemot vērā Padomes 2008. gada 16. jūnija secinājumus par to, kā stiprināt Eiropas 
Savienības reaģēšanas spējas katastrofu gadījumos,15 un 12.–15. punktu prezidentvalsts 
2006. gada 15. un 16. jūnija secinājumos Briseles Eiropadomei par Eiropas Savienības 
reaģēšanas spējām uz ārkārtas situācijām, krīzēm un dabas katastrofām16,

 ņemot vērā 2007. gada 5. marta Lēmumu 2007/162/EK, Euratom, ar ko izveido civilās 
aizsardzības finanšu instrumentu17,

 ņemot vērā Padomes Direktīvu 1996/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu 

                                               
1 COM(2009)0082
2 SEC(2009)0202
3 SEC(2007)1721
4 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2009)0013
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0362
6 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0349
7 OV C 272 E, 13.11.2003., 471. lpp.
8 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0139
9 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0187
10 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0334
11 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0222
12 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0223
13 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0224
14 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0218
15 10128/08
16 10633/1/06
17 OV L 71, 10.3.2007., 9. lpp.
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pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas (Seveso II direktīva)1,

 ņemot vērā Padomes Direktīvu 1996/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu 
pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas (Seveso II direktīva)2,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīvu 
2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību (Plūdu direktīva)3,

 ņemot vērā Padomes Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN direktīva)4,

 ņemot vērā „Hjogo rīcības pamatplānu 2005.–2015. gadam: Veidojot valstu un kopienu 
pretestības spēju pret katastrofām”, kas pieņemts Kobē 2005. gada 22. janvārī5,

 ņemot vērā Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, kas pieņemta Riodežaneiro 
1992. gada 5. jūnijā,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) bijušo 196. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 48. pantu,

 ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

A. tā kā novēršana kļūst par aizvien būtiskāku katastrofu pārvaldības cikla posmu un tās
sociālais nozīmīgums pieaug;

B. tā kā tādi faktori kā intensīva augsnes izmantošana, nekoordinēta rūpniecības un pilsētu 
izaugsme, lauku pamešana, pārtuksnešošanās un ārkārtēju laika apstākļu biežuma 
palielināšanās padara dalībvalstis, jo īpaši konverģences reģionus, mazāk aizsargātas pret 
dabas vai cilvēku izraisītām katastrofām;

C. tā kā katastrofām parasti ir vairāki izraisītāji, kas ne vienmēr ir saistīti tikai ar ārkārtējiem 
laika apstākļiem, un bieži vien tās veicina cilvēku neatbilstīga rīcība vidē;

D. tā kā pilnvērtīgai un saskanīgai katastrofu novēršanas pieejai ir jāietver dažādi vietējo, 
reģionālo un valsts iestāžu sadarbības līmeņi;

E. tā kā līdzsvarota teritorijas apguve un tāda ekonomikas un sociālā attīstība, kas ir 
līdzsvarā ar dabu, līdz ar kohēzijas pastiprināšanu Eiropas Savienībā ir katastrofu 
novēršanas pamatelementi,

1. uzsver, ka galvenais katastrofu novēršanas mērķis ir aizsargāt cilvēku dzīvību, personu 

                                               
1 OV L 10, 14.1.1997., 13. lpp.
2 OV L 10, 14.1.1997., 13. lpp.
3 OV L 288, 6.11.2007., 27. lpp.
4 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
5 A/CONF.206/6
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fizisko drošību un veselumu, vidi, ekonomikas un sociālās infrastruktūras, tostarp 
dzīvojamās mājas un kultūras mantojumu;

2. uzskata, ka, ņemot vērā katastrofu apmēru un/vai pārrobežu dabu, ir atbilstīgi un 
nepieciešami pastiprināt sadarbību gan reģionālā, gan ES līmenī, pamatojoties uz papildu 
darbībām un solidaritātes principu dalībvalstu vidū;

3. uzsver nepieciešamību samazināt atšķirības, kas pastāv starp reģioniem un dalībvalstīm
iedzīvotāju, vides un ekonomikas aizsardzības spēju ziņā, tostarp palīdzēt uzlabot 
aizsardzību reģionos un dalībvalstīs, kuras ir īpaši pakļautas katastrofu riskam un kuru 
rīcībā nav nekādu finansiālu iespēju;

4. norāda uz priekšlikumu izveidot tīklu, kurā ietilptu dažādu dalībvalstu kompetento valsts 
dienestu pārstāvji; uzsver, ka šā tīkla ietvaros sadarbosies tās valsts, reģionālās un 
vietējās iestādes, kas ir atbildīgas par katastrofu pārvaldības ciklu, teritorijas attīstību, kā 
arī kartogrāfiju un risku pārvaldību; pievērš uzmanību šā tīkla nozīmei pieredzes un 
novēršanas pasākumu apmaiņā; aicina paredzēt arī nozarē aktīvo sabiedrisko organizāciju 
viedokļa uzklausīšanu;

5. uzsver nepieciešamību izveidot katastrofu novēršanai paredzētu finanšu shēmu, kas 
veicina un paredz tādus instrumentus kā kohēzijas, lauku attīstības un reģionālā politika, 
Solidaritātes fonds un Septītā pamatprogramma; pieprasa attiecīgajā kontekstā ņemt vērā 
novēršanu finanšu plānos pēc 2013. gada;

6. uzskata, ka Eiropas Savienībai īpaši jāatbalsta dalībvalstis, piemērojot šādus novēršanas 
pasākumus:

a) būvniecības drošības un augsnes izmantošanas tiesību aktu izstrādi un pārskatīšanu;

b) tādu situāciju novēršanu, kuras sekmē risku: ūdenstilpju atjaunošanu, upju baseinu, 
mitro zonu un saistīto ekosistēmu atjaunošanu un aizsardzību, tiltu un hidraulisko 
pārvadu caurlaidspējas palielināšanu, mežu attīrīšanu un atjaunošanu, piekrastes 
aizsardzības pasākumus;

c) tādu apdzīvoto zonu, jo īpaši pilsētu, aizsardzību/reorganizāciju, kuras var īpaši 
negatīvi ietekmēt atsevišķi katastrofu veidi, un iedzīvotāju iesaistīšanu šajā procesā;

d) esošo lielo infrastruktūru uzturēšanu un drošības kontroli, jo īpaši attiecībā uz 
dambjiem, naftas vadiem, ceļu un dzelzceļa tiltiem;

7. uzsver valstu īstenoto pētniecības un attīstības (R&D) pasākumu svarīgumu attiecībā uz 
katastrofu novēršanu un pārvaldību un iestājas par ciešāku koordinēšanu un sadarbību 
starp dažādu dalībvalstu pētniecības un attīstības iestādēm, jo īpaši tām, kuras saskaras ar 
šāda veida risku; mudina pilnveidot agrīnās brīdināšanas sistēmas dalībvalstīs un izveidot 
jaunas, kā arī stiprināt esošās saites starp dažādām agrīnās brīdināšanas sistēmām; iesaka 
Komisijai ņemt vērā šīs vajadzības un to attiecīgo finansējumu;

8. uzsver lauku un pilsētu pielāgošanas pasākumu izpētes svarīgumu, ņemot vērā, ka 
ārkārtēji laika apstākļi ir aizvien biežāka parādība;
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9. vēlreiz atgādina, ka ir svarīgi izveidot Eiropas sausuma uzraudzības iestādi, kas pildītu 
zināšanu uzkrāšanas, sausuma mazināšanas un ietekmes kontroles funkcijas;

10. lūdz Komisiju kopīgi ar dalībvalstīm īstenot specifisku iniciatīvu mežu aizsardzības un 
ugunsgrēku novēršanas jomā; uzskata, ka ir jāatbalsta mežu stādījumu/apmežošanas 
projekti, dodot priekšroku pamatsugām un jauktu koku mežiem, lai uzlabotu bioloģisko 
daudzveidību un nodrošinātu lielāku noturību pret ugunsgrēkiem, vētrām un parazītiem;

11. aicina dalībvalstis paredzēt iespēju uzlabot katastrofu novēršanas integrāciju ES finanšu 
valsts darbības programmās; lūdz Komisiju atbalstīt darbības programmu pārstrādi pēc 
dalībvalstu ieteikumiem šajā jomā;

12. aizstāv nepieciešamību pārskatīt Solidaritātes fonda nolikumu, lai pieņemtu atbilstības 
kritērijus attiecībā uz katru reģionu un katastrofu, īpašu uzmanību pievēršot ražošanas 
nozarēm un mazāk aizsargātiem reģioniem, kā arī skartajiem iedzīvotājiem un nodrošinot 
elastīgāku un ātrāku mobilizāciju;

13. pieprasa atzīt mazāk apdzīvotu un ļoti nomaļu reģionu specifiskās iezīmes un dabas 
ierobežojumus un attiecīgi ņemt tos vērā;

14. iesaka pārskatītajā IVN direktīvā vispusīgāk iztirzāt jautājumus, kas attiecas uz katastrofu 
novēršanu, jo īpaši saistībā ar novērtēšanu, saziņu un risku izplatību;

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām.
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PASKAIDROJUMS

Pēdējo gadu laikā Eiropas Savienības dalībvalstīs ir noticis daudz katastrofu. Interesants ir 
fakts, ka Solidaritātes fonda pirmo sešu pastāvēšanas gadu laikā Komisija ir saņēmusi 
62 finanšu atbalsta pieprasījumus no 21 dažādas valsts1. Gandrīz trešdaļu no minētajām 
katastrofām var iekļaut „lielo katastrofu” kategorijā. Citu katastrofu rezultātā nav iesniegti 
līdzekļu piešķiršanas pieprasījumi, pat ja to ietekme uz attiecīgajiem iedzīvotājiem, vidi un 
ekonomiku ir būtiska un – daudzos gadījumos – ilgstoša.
Gandrīz visos gadījumos zaudējumus ir ļoti grūti aprēķināt, jo ir zaudētas cilvēku dzīvības. 
Katrā ziņā katastrofu ekonomiskās un sociālās izmaksas ir ļoti būtiskas.
Šajā saistībā katastrofu novēršanai ir liela sociālā nozīme, un tai jākļūst par vienu no 
svarīgākajiem katastrofu pārvaldības cikla posmiem.
Ņemot vērā to, ka dalībvalstīm ir jāuzņemas galvenā atbildība par savu pilsoņu aizsardzību un 
katastrofu novēršanu, ir pamatoti pieprasīt sadarbību preventīvo līdzekļu jomā, veikto 
pasākumu labāku koordinēšanu un solidaritātes un savstarpējas palīdzības pilnveidošanu.
Lai sasniegtu šo mērķi, ir ierosināts izveidot sadarbību starp tām valsts, reģionālajām un 
vietējām iestādēm, kas ir atbildīgas par katastrofu pārvaldības ciklu, teritorijas attīstību, kā arī 
kartogrāfiju un risku pārvaldību. Ir vēlams izveidot tīklu, kas ietvertu pieredzes un katastrofu 
novēršanas pasākumu apmaiņas forumu, kurā savu ieguldījumu varētu sniegt arī šajā nozarē 
aktīvās sabiedriskās organizācijas. Jāņem vērā reģionālo un vietējo iestāžu svarīgā nozīme, jo 
tām ir padziļinātas zināšanas par īpatnībām un vietējiem apstākļiem.

Katastrofas izraisa un to apmēru nosaka daudzi faktori, ko bieži vien negatīvi ietekmē 
politikas, kuru rezultātā rodas nelīdzsvarotas cilvēka un dabas attiecības. Tādi faktori kā 
intensīva augsnes izmantošana, nekoordinēta rūpniecības un pilsētu izaugsme, lauku 
pamešana, pārtuksnešošanās un ārkārtēju laika apstākļu biežuma palielināšanās padara 
dalībvalstis daudz neaizsargātākas pret dabas vai cilvēku izraisītām katastrofām. Kopumā šī 
neaizsargātība ir vēl izteiktāka konverģences reģionos. Tāpēc ir svarīgi paredzēt katastrofu 
novēršanu pārnozaru sadarbības plānos, ietverot nozaru politikas, kuras sekmē līdzsvarotu 
darbību teritorijā un saskaņotu ekonomikas un sociālo attīstību, kas ir līdzsvarā ar dabu. 
Turklāt ir jāatzīst, ka atsevišķas nozaru politikas (piemēram, KLP) ir pakļāvušas noteiktus
reģionus un to iedzīvotājus lielākam riskam. Tāpēc ir svarīgi novērst šīs nepilnības.
Vēl jāpatur prātā, ka parasti katastrofas vissmagāk skar mazāk turīgos iedzīvotājus, kuriem 
nav pietiekami daudz līdzekļu, ko ieguldīt savas ģimenes vai īpašuma aizsardzībā.

Šķiet, ka ir piemēroti un nepieciešami izveidot ES līmenī dabas un cilvēku izraisītu katastrofu 
novēršanai paredzētu finanšu shēmu, kas veicina un paredz esošo instrumentu izmantošanu, 
piemēram, kohēzijas, lauku attīstības un reģionālās politikas jomā. Attiecībā uz ES 
finansējumu priekšroka ir piešķirama tādam novēršanas pasākumu kopumam, kas 
dalībvalstīm jāievieš, lai novērstu riska situācijas, aizsargātu apdzīvotās teritorijas, kontrolētu 
lielo infrastruktūru drošību un izstrādātu/pārskatītu tiesību aktus būvniecības drošības un 
augsnes izmantošanas jomā.
Turklāt šķiet nepieciešama labāka katastrofu novēršanas integrācija ES finanšu valsts darbības 
programmās, un Komisijas pienākums ir atbalstīt darbības programmu pārstrādi pēc 
dalībvalstu ieteikumiem šajā jomā. Ir jāatzīst un attiecīgi jāņem vērā mazāk apdzīvotu un ļoti 
nomaļu reģionu specifiskās iezīmes un dabas ierobežojumi.

                                               
1 COM (2009) 193 galīgā redakcija



PE439.259v01-00 8/8 PR\806220LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Dalībvalstu īstenotiem pētniecības un attīstības (R&D) pasākumiem katastrofu novēršanas un 
pārvaldības jomā ir ļoti liela nozīme. Šajā saistībā ir vēlams panākt ciešāku koordinēšanu un 
sadarbību starp dalībvalstīm, jo īpaši tām, kuras saskaras ar šāda veida risku. Ir ieteicams 
izprast šīs vajadzības un to finansējuma svarīgumu. No vienas puses, šajā jomā ir svarīgi
pilnveidot agrīnās brīdināšanas sistēmas dalībvalstīs un izveidot jaunas, kā arī stiprināt esošās 
saites starp dažādām agrīnās brīdināšanas sistēmām un, no otras puses, ir svarīgi pētīt un 
izstrādāt lauku un pilsētu pielāgošanas pasākumus, ņemot vērā to, ka ekstrēmas klimata 
parādības notiek aizvien biežāk.

Kopienas katastrofu novēršanas pieejā ir īpaši jāparedz atšķirību samazināšana, kas šajā ziņā 
pastāv starp reģioniem un dalībvalstīm, tostarp jāuzlabo katastrofu novēršana reģionos un 
dalībvalstīs, kas ir visvairāk pakļautas riskam un kam ir vismazākie finanšu resursi.
Ir jāpievērš uzmanība noteiktiem dabas katastrofu veidiem, kuri regulāri atkārtojas, jo īpaši 
konverģences reģionos, ierosinot izveidot Eiropas sausuma uzraudzības iestādi, kā arī 
specifiskas iniciatīvas izstrādi mežu aizsardzības un ugunsgrēku novēršanas jomā saskaņā ar 
iepriekšējām Eiropas Parlamenta rezolūcijām.


