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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl geresnio Europos reagavimo į nelaimes. Civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos 
vaidmuo
(2011/2023 (INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 196 straipsnį, kuriame 
nurodoma, kad „Sąjunga skatina valstybių narių bendradarbiavimą, siekdama didinti 
gaivalinių nelaimių arba žmogaus sukeltų katastrofų prevencijos ir apsaugos nuo jų 
sistemų veiksmingumą“,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 26 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir 
Tarybai „Geresnis Europos reagavimas į nelaimes. Civilinės saugos ir humanitarinės 
pagalbos vaidmuo“ (COM(2010)0600),

– atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 5 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl ES pajėgumo reaguoti į nelaimes didinimo (COM(2008)0130 galutinis),

– atsižvelgdamas į M. Barnier ataskaitą „Europos civilinės saugos pajėgos. Europos 
pagalba“, kuri buvo paskelbta 2006 m. gegužės mėn.,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 14 d. Tarybos išvadas, kuriose pritarta 2010 m. spalio 
26 d. Komisijos komunikate nurodytiems tikslams – užtikrinti geriau prognozuojamą, 
veiksmingesnį, efektyvesnį, nuoseklesnį ir matomesnį Europos reagavimą į nelaimes,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2007 m. gruodžio mėn. išvadas, kuriose Komisija raginama kuo 
geriau pasinaudoti Bendrijos civilinės saugos mechanizmu ir stiprinti valstybių narių 
tarpusavio bendradarbiavimą, 

– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2007/162/EB, Euratomas, 
nustatantį civilinės saugos finansinę priemonę1 ir į 2001 m. spalio 23 d. Tarybos 
sprendimą 2001/792/EB, Euratomas, nustatantį Bendrijos mechanizmą sustiprintam 
bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą palengvinti2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl ES greitojo reagavimo 
pajėgumų kūrimo3, 2010 m. vasario 10 d. dėl žemės drebėjimo Haityje4, 2009 m. rugsėjo 
16 d. rezoliuciją dėl miškų gaisrų 2009 m. vasarą5, 2008 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl 
ES pajėgumo reaguoti į nelaimes gerinimo6 ir 2007 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl 
gaivalinių nelaimių7,

                                               
1 OL L 71, 2007 3 10, p. 9.
2 OL L 314, 2007 12 1, p. 9.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0465.
4 OL C 341E, 2010 12 16, p. 5.
5 OL C 224E, 2010 8 19, p. 1.
6 OL C 286E, 2009 11 27, p. 15.
7 OL C 187E, 2008 7 24, p. 55.
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– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Vystymosi komiteto, Užsienio reikalų komiteto ir Regioninės plėtros komiteto (A7–
0000/2011),

A. kadangi labai padaugėjo gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, kurias patiria Sąjunga ir 
jos piliečiai, taip pat kitos pasaulio šalys ir regionai, skaičius ir mastai, kaip tragiškai 
parodė neseniai įvykusi didelė katastrofa Japonijoje, – žemės drebėjimo, tsunamio ir 
branduolinės katastrofos derinys, dėl kurių atitinkamai padidėjo žuvusiųjų skaičius ir 
ekonominiai, socialiniai, aplinkos ir kultūros paveldo nuostoliai,

B. kadangi neseniai įvykusios tragedijos, visų pirma, žemės drebėjimas Haityje ir potvyniai 
Pakistane, parodė, kad ES turimos pagrindinės reagavimo į nelaimes priemonės 
(humanitarinė pagalba ir ES civilinės saugos mechanizmas) veikia gerai siekiant tikslų, 
kuriems jos buvo sukurtos, ir atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes, tačiau kadangi dar 
yra galimybių pagerinti visos ES pagalbos efektyvumą, veiksmingumą, darną ir 
matomumą,

C. kadangi pasitelkiant Europos Parlamento inicijuotus bandomuosius veiksmus1 buvo 
sėkmingai išbandytos įvairios priemonės, susijusios su iš anksto numatytais valstybių 
narių ištekliais ir ES finansuojamais ištekliais,

D. kadangi Europos Parlamentas nuolatos ragino Komisiją pateikti teisėkūros pasiūlymų dėl 
ES civilinės saugos pajėgų suformavimo, kaip pabrėžta 2006 m. M. Barnier ataskaitoje, 
visapusiškai laikantis subsidiarumo principo ir taip papildyti valstybių narių pastangas, 
laikantis SESV 196 straipsnio nuostatų,

E. kadangi labai svarbu, kad vyktų greitas ES ir tarptautinių veikėjų koordinavimas, 
derinimas ir informavimas, kadangi turi būti išvengiama veiklos dubliavimo ir sutapimo, o 
nelaimę patyrusius gyventojus greitai turi pasiekti tinkamos rūšies pagalba,

F. kadangi atsižvelgiant į atitinkamus institucijų vaidmenis ES lygiu turi būti užtikrinamas 
politinis koordinavimas, kuris netrukdytų reagavimo į nelaimes operacijoms ar jų 
nesulėtintų, ir kadangi jis turi būti kuriamas remiantis esamais mechanizmais nekuriant 
naujų struktūrų; kadangi Europos reagavimo į nelaimes operacijų ir politinis 
koordinavimas turi išsaugoti savo autonomiją,

G. kadangi integruotas visas pavojaus rūšis apimantis požiūris, pagal kurį susiejami nelaimių 
prevencija (įskaitant sušvelninimo ir rizikos mažinimo priemones), parengtis, reagavimas 
ir atstatymas, yra efektyviausia veiksmų įvykus nelaimėms strategija,

1. Palankiai vertina Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Geresnis 

                                               
1 Visų pirma, bandomąjį projektą, skirtą skatinti valstybių narių bendradarbiavimą kovojant su gaisrais 
miškuose (2008 m.) ir parengiamuosius veiksmus, susijusius su ES greito reagavimo pajėgumais (2008 –
2010 m.).
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Europos reagavimas į nelaimes. Civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos vaidmuo“ ir 
jame keliamus tikslus; pabrėžia, kad komunikate pateikti pasiūlymai turėtų būti išnagrinėti 
išsamiau siekiant patenkinti lūkesčius dėl sustiprinto, efektyvaus, ekonomiškai efektyvaus 
ir matomo Europos reagavimo;

2. pabrėžia, kad reikia supaprastinti dabartinio Europos reagavimo į nelaimes veikimą ir 
optimizuoti resursus siekiant bendros naudos bei skatinti valstybes nares prisidėti ir tokiu 
būdu užtikrinti Europos solidarumą;

3. patvirtina, kad reikia kokybiniu požiūriu pereiti nuo dabartinio ad hoc koordinavimo prie 
prognozuojamos ir iš anksto suplanuotos ES civilinės saugos mechanizmo sistemos, 
paremtos iš anksto numatytais ištekliais, kuriuos bus galima nedelsiant panaudoti ES 
pagalbos nelaimės atveju operacijose;

4. dar kartą ragina Komisiją kuo skubiau teikti siūlymus dėl ES civilinės saugos pajėgų 
suformavimo remiantis ES civilinės saugos priemone, ES galėtų mobilizuoti išteklius, 
reikalingus aukoms suteikti skubią pagalbą nelaimės atveju;

5. sutinka, kad Europos reagavimas į nelaimes turėtų būti paremtas ir Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumais, stiprinant Europos civilinės saugos mechanizmą, paremtą iš anksto 
nustatytais, taigi, prognozuojamais valstybių narių reagavimo į nelaimes pajėgumais, ir 
Europos reagavimo į nelaimes centru, kuris būtų tokios strategijos kertinis akmuo, kaip 
nurodyta 2010 m. spalio 26 d. komunikate; pabrėžia, kad šie pokyčiai turėtų vykti taikant 
visas pavojaus rūšis apimantį požiūrį, bendriems veiksmams sutelkiant visus susijusius 
veikėjus ir naudojantis įvairių esamų priemonių ir mechanizmų sąveika;

6. dar kartą patvirtina, kad gerbia subsidiarumo principą valstybių narių gebėjimo naudoti 
savo nuosavus išteklius atžvilgiu, visų pirma bet kokiu nesutampančių nacionalinių 
poreikių atveju;

Europos reagavimo į nelaimes pajėgumai 

7. mano, kad iš anksto nustatyti ištekliai, savanoriškumo pagrindu suteikti naudotis vykdant 
ES reagavimo į nelaimes veiksmus tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų, sudarys pagrindinę ES 
paramos nelaimės atveju pajėgumų dalį, šiuos pajėgumus galėtų papildyti papildomi 
valstybių narių ad hoc pasiūlymai. rekomenduoja sukurti paskatų sistemą siekiant leisti 
valstybėms suteikti pakankamai pajėgumų savanoriškų bendrų išteklių atsargoms sudaryti, 
nepadidinant bendrų valstybių narių išlaidų;

8. patvirtina, kad valstybių narių valdomi ES finansuojami ištekliai turėtų papildyti valstybių 
narių išteklius, kuriuos galima panaudoti pagalbos operacijose; pažymi, kad šie ištekliai 
turėtų būti paremti medeliais, sukurtais vykdant bandomuosius veiksmus, sėkmingai 
išbandytus pastarojo meto nelaimių metu Europoje ir už jos ribų;

9. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis nustatyti esamus pajėgumų trūkumus; 
Turėtų būti apsvarstyta galimybė sukurti ES lygmens išteklius išvengiant bet kokios 
konkurencijos ir (arba) sutapimo su nacionaliniais ištekliais, siekiant panaikinti esamus 
pajėgumų trūkumus, jei šie ištekliai leistų labai sutaupyti visai ES ar leistų gauti išteklių, 
neprieinamų atskirai veikiančioms valstybėms narėms, tuo būdu sukuriant gerą naštos 
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pasidalijimo modelį;

10. mano, kad išankstinis planavimas ir pasirengimas operacijoms kuriant scenarijus, 
valstybių narių išteklių, kuriuos būtų galima panaudoti ES pagalbos nelaimės atveju 
operacijose, identifikavimas ir nepaprastosios padėties planavimas yra pagrindiniai 
pagerinto ES reagavimo į nelaimes elementai ir labai svarbūs greitoms operacijoms ir 
greitam tinkamam reagavimui į kiekvieną nelaimę; ragina Komisiją ir valstybes nares 
nedelsiant ir nepažeidžiant kitų veiksmų įgyvendinti šias priemones;

Europos reagavimo į nelaimes centras

11. pritaria Komisijos sprendimui sujungti Stebėsenos ir informavimo centrą (angl. MIC) ir 
ECHO humanitarinės pagalbos krizių skyrių ir sukurti tikrą visą parą veikiantį reagavimo 
į nelaimes centrą, kuris taptų planavimo ir operacijų koordinavimo platforma, ir mano, 
kad tai yra žingsnis teisinga linkme; ragina Komisiją sustiprinti šį centrą ir jam leisti tapti 
greito ir veiksmingo visos Europos pagalbos natūra ir finansinės humanitarinės pagalbos 
koordinavimo centrine platforma; pabrėžia, kad jis turėtų veikti kaip vieno langelio 
principu pateikti visiems pagalbos prašymams, susijusiems su visų rūšių gaivalinėmis ir 
žmogaus sukeltomis nelaimėmis, siekiant, kad ES reagavimas būtų nuoseklus;

12. ragina ECHO krizių skyrių ir Stebėsenos ir informavimo centrą sujungti efektyviai ir 
finansiniu požiūriu;

13. ragina Komisiją koordinuoti veiksmus įvykus nelaimei, supaprastinant ir optimizuojant 
esamą universaliąją paslaugą ir pagalbos telefono numerio 112 naudojimą;

14. pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti greitą ir efektyvią pagalbą aukoms ir išvengti vėlavimo, 
dubliavimo ir sutapimų, reagavimo į nelaimes centras ir valstybės narės sprendimus 
panaudoti išteklius iš bendrų išteklių atsargų turi priimti greitai;

15. ragina, atsižvelgiant į atitinkamas Komisijos, Vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir 
saugumo politikai ir Europos išorės veiksmų tarnybos, atsakingos už Bendros užsienio 
reikalų ir saugumo politikos politinius aspektus, institucines funkcijas, užtikrinti politinį 
koordinavimą, kuris netrukdytų reagavimo į nelaimes operacijoms ar jų nesulėtintų; todėl 
ragina Komisiją ir EIVT sukurti darbo priemones dėl koordinavimo ir klausimų, susijusių 
su ES reagavimu į nelaimes;

Logistika ir transportas

16. ragina sukurti bendras ir efektyvias logistikos priemones, į kurias visų pirma būtų 
įtrauktos ES finansuojamos įvairios paskirties techninės pagalbos ir paramos grupės (angl. 
TAST), kurios galėtų teikti paramą bet kuriems vietoje veikiantiems ES ar valstybių narių 
pareigūnams ar grupėms, ypač situacijose, kai vietinė infrastruktūra sugriauta;

17. ragina sukurti pagerintą, sustiprintą, ekonomiškai efektyvesnį ir gerai koordinuojamą 
visos pagalbos natūra transportavimą į nelaimių vietas, visų pirma pasitelkiant 
racionalizuotas ir supaprastintas procedūras, padidinant bendro finansavimo dalį ir 
sukuriant naujus būdus gauti papildomų transporto pajėgumų, galbūt pasitelkiant pagrindų 
sutartis;
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Informavimas, matomumas, mokymai, moksliniai tyrimai

18. ragina sukurti išsamią informavimo strategiją, įtraukiant visas ES institucijas ir valstybes 
nares, nes tai pagerins bendrą Europos veiksmų matomumą;

19. ragina nuolatos rengti visų dalyvaujančių ekspertų mokymus siekiant pagerinti skirtingų 
išteklių sąveiką, taip pat tęsti mokslinius tyrimus ir galimų ar nustatytų trūkumų analizę;

20. ragina Komisiją kaip galima greičiau ir ne vėliau kaip iki 2011 m. pabaigos tam tikslui 
parengti plataus užmojo teisėkūros pasiūlymus;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Gyvename laikais, kai įvyksta vis daugiau nelaimių. Praeitais metais Europoje įvyko daug 
labai rimtų nelaimių, tarp kurių buvo didelių potvynių, stiprių audrų ir miško gaisrų, taip 
pat pelenų debesis išsiveržus Eyjafjallajökull ugnikalniui Islandijoje. Už Europos ribų taip 
pat įvyko labai didelių nelaimių, dėl kurių žuvo daugybė žmonių ir buvo padaryti 
milžiniški nuostoliai, visų pirma, žemės drebėjimas Haityje ir potvyniai Pakistane. 
Meksikos įlankoje sprogus naftos platformos „Deepwater Horizon“ gręžiniui įvyko 
daugiausia žalos istorijoje padaręs naftos išsiliejimas, o Sahelis patyrė didžiulę sausrą. 
Šiuo metu pasaulis paveiktas dramatiškų įvykių Japonijoje, kurią ištiko žemės drebėjimo, 
tsunamio ir branduolinės katastrofos derinys.

Pasaulyje kasmet užregistruojamų nelaimių skaičius per 35 metus išaugo penkis kartus iki 
400. Per pastaruosius 20 metų dėl Europoje įvykusių nelaimių žuvo apie 90 000 ir 
nukentėjo daugiau nei 29 mln. žmonių, be to, padaryta 211 mlrd. eurų ekonominės žalos.

Atsižvelgdamas į padėtį, susidariusią dėl to, kad pastaruoju metu Europos Sąjungoje ir už 
jos ribų dramatiškai padaugėjo gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, Jūsų pranešėja 
prašo siekti didesnio veiksmingumo visų Europos nelaimių valdymo ciklo stadijų metu, 
įskaitant prevenciją, pasirengimą, reagavimą ir atstatymą bei optimizuoti ekonominius 
išteklius taupymo laikais. Šį požiūrį palaiko didžiulė dauguma – apie 90 proc. Europos 
piliečių, kurie iš ES tikisi, kad ji įvykus nelaimei turėtų daugiau padėti jų šaliai, o panašus 
piliečių skaičius remia ES humanitarinius veiksmus už ES ribų. Šį tikslą taip pat atspindi 
Lisabonos sutartis, kurioje sukuriamas naujas ir civilinės saugos, ir humanitarinės 
pagalbos teisinis pagrindas siekiant užtikrinti greitą ir veiksmingą reagavimą į nelaimes, 
įvykstančias ES ir už jos ribų.

Kadangi šis pranešimas – dėl reagavimo į nelaimes, Jūsų pranešėja norėtų pabrėžti, kad 
reagavimas turėtų būti sustiprintas iš anksto nustatant valstybėse narėse turimus išteklius, 
kurie savanoriškai suteikiami Europos civilinės saugos mechanizmui. Tai būtų svarbus 
žingsnis nutolstant nuo dabartinio ad hoc reagavimo į nelaimes link išankstinio planavimo 
plėtojant standartinius scenarijus, identifikuojant valstybių narių išteklius ir atliekant
nepaprastosios padėties planavimą. 

Be to, jūsų pranešėja pritaria tam, kad būtų supaprastintas Europos civilinės saugos 
mechanizmas, kuris laikomas per daug biurokratišku. Atsižvelgiant į tai, ji pritaria tam, 
kad būtų sujungti MIC ir ECHO krizių skyrius ir būtų sukurtas tikras visą parą veikiantis 
reagavimo į nelaimes centras, kuris, pritariant valstybėms narėms, priimtų sprendimus dėl 
išteklių, kuriuos reikia skirti įvykus nelaimei, siekiant užtikrinti greitą ir efektyvią pagalbą 
aukoms. 

Siekiant dar labiau pagerinti Europos reagavimą į nelaimes, Jūsų pranešėja prašo 
Komisijos kaip galima greičiau pateikti pasiūlymą dėl reagavimo į nelaimes centru 
paremtų ES civilinės saugos pajėgų.

Kitas labai svarbus aspektas – tai, kad reikia geresnio visų veikėjų koordinavimo siekiant 
išvengti veiksmų sutapimo ir dubliavimo kaip politinėje, taip ir veiksmų srityse, kuriose 
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veikla turėtų vykti autonomiškai, siekiant netrukdyti nelaimės aukoms suteikti greitą ir 
efektyvią pagalbą. 

Galiausiai, Jūsų pranešėja norėtų pabrėžti, kad svarbu, kad laikydamosi Europos 
solidarumo principo prie Europos reagavimo į nelaimes prisidėtų visos valstybės narės. 
Pasiūlymų galėtų padaugėti sukūrus paskatų sistemą siekiant leisti valstybėms suteikti 
pakankamai pajėgumų savanoriškų bendrų išteklių atsargoms sudaryti, nepadidinant 
bendrų valstybių narių išlaidų. Kitaip tariant, valstybėse narėse turimų išteklių 
panaudojimas turėtų būti optimizuotas siekiant bendros naudos ir vengiant struktūrų, 
veiksmų ir išlaidų dubliavimo.


