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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu gadījumos — civilās aizsardzības 
un humānās palīdzības nozīme
(2011/2023(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 196. pantu, kurā noteikts, ka 
„Savienība veicina dalībvalstu sadarbību, lai uzlabotu sistēmu efektivitāti dabas vai 
cilvēka izraisītu katastrofu novēršanai vai aizsardzībai pret tām”, 

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 26. oktobra paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei „Eiropas reaģēšanas spēju stiprināšana katastrofu gadījumos — civilās 
aizsardzības un humānās palīdzības nozīme” (COM(2010)0600),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 5. marta paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
par Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu gadījumos 
(COM(2008)0130),

– ņemot vērā 2006. gada maijā publicēto Michel Barnier ziņojumu „Par Eiropas civilās 
aizsardzības spēkiem: Eiropas palīdzība”,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 14. decembra secinājumus, kuros atzinīgi vērtēti 
Komisijas 2010. gada 26. oktobra paziņojumā izvirzītie mērķi, ar kuriem panākt 
paredzamāku, efektīvāku, iedarbīgāku, saskaņotāku un pamanāmāku Eiropas reaģēšanu 
katastrofu gadījumā,

– ņemot vērā Padomes 2007. gada decembra secinājumus, kuros Komisijai tika izteikts 
aicinājums visefektīvāk izmantot Kopienas civilās aizsardzības mehānismu un uzlabot 
dalībvalstu sadarbību, 

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 5. marta Lēmumu 2007/162/EK, ar ko izveido civilās 
aizsardzības finanšu instrumentu1, un Padomes 2007. gada 8. novembra 
Lēmumu 2007/779/EK, ar kuru groza Padomes 2001. gada 23. oktobra 
Lēmumu 2001/792/EK, ar ko izveido Kopienas civilās aizsardzības mehānismu2,

– ņemot vērā 2010. gada 14. decembra rezolūcijas par ES ātrās reaģēšanas iespēju 
izveidošanu3, 2010. gada 10. februāra rezolūciju par neseno zemestrīci Haiti4, 2009. gada 
16. septembra rezolūciju par mežu ugunsgrēkiem 2009. gada vasarā5, 2008. gada 
19. jūnija rezolūciju par Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu 
gadījumos6 un 2007. gada 4. septembra rezolūciju par šīs vasaras dabas katastrofām1,

                                               
1 OV L 71, 10.3.2007., 9. lpp.
2 OV L 314, 1.12.2007., 9. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0465.
4 OV C 341E, 16.12.2010., 5. lpp.
5 OV C 224E, 19.8.2010., 1. lpp.
6 OV C 286E, 27.11.2009., 15. lpp.
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– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Attīstības komitejas, Ārlietu komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A7-
0000/2011),

A. tā kā krasi palielinājies tādu dabas un cilvēka radītu katastrofu skaits un smagums, kas 
skar Savienību un tās iedzīvotājus, kā arī citas valstis un reģionus visā pasaulē, kā nesen 
traģiskā veidā apliecināja smagā katastrofa Japānā, kuru zemestrīces rezultātā skāra arī 
cunami un kodolavārija, ar lielu bojāgājušo skaitu un lieliem zaudējumiem  ekonomikai, 
sociālajai jomai, videi un kultūras mantojumam;

B. tā kā nesen notikušās traģēdijas, proti, Haiti zemestrīce un plūdi Pakistānā, ir pierādījuši, 
ka galvenie līdzekļi, kas ir ES rīcībā, lai reaģētu uz katastrofām (humānā palīdzība un ES 
civilās aizsardzības mehānisms), ņemot vērā apstākļus, labi pilda savas funkcijas, tomēr tā 
kā ir iespējams uzlabot ES kopumā sniegtās palīdzības efektivitāti, iedarbīgumu, 
saskaņotību un pamanāmību;

C. tā kā Eiropas Parlamenta izmēģinājuma darbībās2 tika sekmīgi izmēģinātas dažādas 
sistēmas ar prognozētiem dalībvalstu līdzekļiem un līdzekļiem no ES budžeta;

D. tā kā Eiropas Parlaments ir vairākkārt aicinājis Komisiju iesniegt tiesību aktu 
priekšlikumus par ES Civilās aizsardzības spēku izveidi, kā uzsvērts M. Barnier
2006. gada ziņojumā, un tajos atbilstīgi LESD 196. pantam pilnībā ņemt vērā 
subsidiaritātes principu, papildinot dalībvalstu pasākumus;

E. tā kā koordinācija, saskaņošana un saziņa ES un ar starptautiskajiem dalībniekiem ir 
būtiski svarīga, ir jāizvairās no darbību dubultošanās un pārklāšanās un palīdzībai ir ātri 
jāsasniedz katastrofas skartie iedzīvotāji;

F. tā kā ir jānodrošina ES līmeņa politiskā kontrole atbilstīgi attiecīgo iestāžu funkcijām, taču 
tas jādara tā, lai neliktu šķēršļus reaģēšanai uz katastrofām vai nepalēninātu to, un tā kā to 
vajadzētu balstīt uz esošajiem mehānismiem, neveidojot jaunas struktūras; tā kā Eiropas 
reaģēšanas uz katastrofām operatīvajai un politiskajai koordinācijai ir jāsaglabā 
autonomija;

G. tā kā visefektīvākā stratēģija katastrofu gadījumā ir integrēta, visus draudus aptveroša 
pieeja, kurā apvienoti tādi elementi kā katastrofu novēršana (tostarp seku un draudu 
mazināšana), gatavība, reaģēšana un seku likvidēšana,

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Eiropas 
reaģēšanas spēju stiprināšana katastrofu gadījumos — civilās aizsardzības un humānās 

                                                                                                                                                  
1 OV C 187E, 24.7.2008., 55. lpp.
2 Runa ir par izmēģinājuma projektu, kura mērķis bija pastiprināt dalībvalstu savstarpējo sadarbību cīņai pret 
mežu ugunsgrēkiem (2008. gadā) un sagatavošanās darbību saistībā ar ES ātrās reaģēšanas spēju (2008.–
2010. gads).



PR\862509LV.doc PE462.621v01-005/9PR\862509LV.doc

LV

palīdzības nozīme” un tajā nospraustos mērķus; uzsver, ka jāturpina izskatīt paziņojumā 
iekļautos priekšlikumus, lai piepildītu cerības, ka Eiropas reaģēšana uz katastrofām kļūs 
labāka, efektīvāka, izmaksu ziņā lietderīgāka un pamanāmāka;

2. uzsver, ka ir nepieciešams vienkāršot pašreizējās Eiropas reaģēšanas sistēmas darbību un 
optimizēt pieejamos resursus, lai gūtu kopēju labumu, vienlaikus mudinot visas 
dalībvalstis sniegt savu ieguldījumu, tādējādi nodrošinot Eiropas solidaritāti;

3. atzīst, ka ir nepieciešama patiesa pāreja no pašreizējās ad hoc koordinācijas uz paredzamu 
un iepriekš plānotu sistēmu, kas ir daļa no ES civilās aizsardzības mehānisma un balstīta 
uz iepriekš apzinātiem līdzekļiem, kuri ir pieejami, lai tos nekavējoties izmantotu ES 
katastrofu seku likvidācijas operācijām;

4. atkārtoti aicina Komisiju pēc iespējas drīz iesniegt priekšlikumus par ES civilās 
aizsardzības spēku izveidi, kuru pamatā būtu ES civilās aizsardzības mehānisms un kas 
ļautu Savienībai pēc katastrofas sakopot visus resursus, kas nepieciešami, lai tā 
nekavējoties varētu sniegt humāno palīdzību katastrofā cietušajiem;

5. piekrīt, ka Eiropas reaģēšanai uz katastrofām ir jābalstās gan uz Eiropas spēju 
nodrošināšanu reaģēšanai katastrofu gadījumos, nostiprinot Eiropas civilās aizsardzības 
mehānismu, kurš balstīts uz iepriekš identificētiem un tādēļ paredzamiem ārkārtas 
situācijām paredzētiem dalībvalstu līdzekļiem, gan uz Eiropas Ārkārtas reaģēšanas centru, 
kurš būtu Komisijas 2010. gada 26. oktobra paziņojumā izklāstītās stratēģijas stūrakmens; 
uzsver, ka pirms šiem pasākumiem būtu jāizveido visus draudus aptveroša pieeja, 
mobilizējot visas iesaistītās puses kopīgai rīcībai, un ka ir jāizmanto dažādo pastāvošo 
līdzekļu un instrumentu sinerģijas;

6. atkārtoti apliecina, ka attiecībā uz dalībvalstu iespējām pašām izmantot savus līdzekļus, 
īpaši gadījumos, kad ir konfliktējošas valstu vajadzības, ir jāievēro subsidiaritātes 
princips;

Eiropas reaģēšanas spējas katastrofu gadījumos 

7. uzskata, ka iepriekš apzinātu līdzekļu kopums, kas brīvprātīgi darīti pieejami ES 
katastrofu seku likvidēšanas operācijām Savienībā un ārpus tās, būs ES reaģēšanas spējas 
kodols, kuru varētu papildināt ar dalībvalstu papildu ad hoc pienesumiem; iesaka izveidot 
stimulu sistēmu, kas ļautu dalībvalstīm brīvprātīgi pievienot pietiekami daudz līdzekļu, 
nepalielinot kopējos dalībvalstu budžeta izdevumus;

8. apliecina, ka līdzekļus, ko katastrofu seku likvidācijas operācijām dara pieejamas 
dalībvalstis, vajadzētu papildināt ar dalībvalstu pārvaldītiem līdzekļiem no ES budžeta; 
norāda, ka tam jābalstās uz izmēģinājuma darbībās izveidotiem modeļiem, kuri sekmīgi 
izturējuši pārbaudi saistībā ar nesen notikušām katastrofām Eiropā un ārpus tās;

9. aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm apzināt pastāvošos spēju trūkumus; jāapsver iespēja 
izveidot ES līmeņa līdzekļus, izvairoties no jebkāda veida konkurences un/vai pārklāšanās 
ar dalībvalstu līdzekļiem, lai novērstu esošos spēju trūkumus, ja tādā veidā iespējams 
ievērojami ietaupīt ES līdzekļus vai darīt pieejamus tādus līdzekļus, kuri nebūtu pieejami 
dalībvalstīm, ja tās darbotos vienas, tādējādi piedāvājot modeli izmaksu sadalīšanai;
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10. uzskata, ka uzlabotām ES reaģēšanas spējām katastrofu gadījumā būtiski svarīga ir 
iepriekšēja plānošana un sagatavošanās operācijām, apzinot iespējamos scenārijus un ES 
katastrofu seku likvidēšanai potenciāli pieejamos dalībvalstu līdzekļus, kā arī sagatavojot 
ārkārtas plānus, un ka šie aspekti ir būtiski svarīgi, lai ikvienas ārkārtas situācijas 
gadījumā būtu iespējams nekavējoties rīkoties un pienācīgi reaģēt; aicina Komisiju un 
dalībvalstis, nekavējoties un neskarot cita veida rīcību, īstenot šos pasākumus;

Eiropas Ārkārtas reaģēšanas centrs

11. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu apvienot uzraudzības un informācijas centru (MIC) un 
ECHO krīzes situāciju humānās palīdzības biroju, izveidojot patiesi 7 dienas nedēļā un 
24 stundas dienā funkcionējošu centru reaģēšanai uz krīzes situācijām, kas kalpo par 
plānošanas un koordinācijas centru, un uzskata šo pasākumu par soli pareizajā virzienā; 
aicina Komisiju nostiprināt Centru, lai tas varētu darboties kā centrālais birojs, ātri un 
efektīvi koordinējot gan praktisku ES līmeņa palīdzību, gan finansiālo un humāno 
palīdzību; uzskata, ka tam jādarbojas kā centram, kurā saplūst visi lūgumi pēc palīdzības, 
kuri saistīti ar jebkāda veida dabas vai cilvēka darbības izraisītām katastrofām, lai būtu 
iespējama saskaņota ES reakcija;

12. aicina efektīvi apvienot ECHO krīzes biroju un uzraudzības un informācijas centru (MIC)
arī no finanšu viedokļa;

13. aicina Komisiju koordinēt rīcību ārkārtas situācijas gadījumā, vienkāršojot un optimizējot 
esošos visiem pieejamos pakalpojumus un neatliekamās palīdzības tālruņa līniju 112;

14. uzstāj, ka Ārkārtas reaģēšanas centram kopā ar dalībvalstīm ātri jāpieņem lēmums par 
pieejamo resursu izmantošanu, lai cilvēkiem, kas cietuši katastrofas gadījumā, nodrošinātu 
ātru un efektīvu palīdzību, izvairoties no kavēšanās un pasākumu dubultošanās un 
pārklāšanās;

15. aicina veikt politisku koordināciju atbilstīgi Eiropas Komisijas, ārlietu un drošības 
politikas augstās pārstāves un par kopējās ārpolitikas un drošības politikas politiskajiem 
aspektiem atbildīgā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) institucionālajiem 
uzdevumiem, taču darīt to tā, lai netiktu likti šķēršļi katastrofu seku likvidācijas 
operācijām un tās netiktu palēninātas; tādēļ aicina Komisiju un EĀDD izveidot darbības 
sistēmu tādu jautājumu koordinācijai, kuri ir saistīti ar ES reaģēšanu katastrofu gadījumā;

Loģistika un transports

16. aicina izveidot kopīgu, efektīvu loģistikas sistēmu, iekļaujot tajā ES finansētās universālās 
tehniskās palīdzības un atbalsta vienības (TPAV), kas varētu sniegt atbalstu ikvienai ES 
vai dalībvalstu amatpersonai un vienībai, kas darbojas uz vietas, īpaši gadījumos, kad 
nedarbojas vietējā infrastruktūra;

17. aicina nodrošināt labāku, uzticamāku, izmaksu ziņā lietderīgāku un labāk koordinētu 
transportu jebkādas praktiskas palīdzības nogādāšanai uz katastrofu vietām, jo īpaši 
izmantojot integrētas un vienkāršotas procedūras, palielinot līdzfinansējuma apjomu un 
atrodot jaunus veidus, piemēram, slēdzot pamatlīgumus, kas ļauj piekļūt papildu 
transportam.
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Saziņa, pamanāmība, apmācība un pētniecība

18. aicina izveidot visaptverošu saziņas stratēģiju, kas ietver visas ES iestādes un dalībvalstis 
un kas uzlabos Eiropas rīcības vispārējo pamanāmību;

19. aicina regulāri apmācīt visus iesaistītos speciālistus, lai palielinātu dažādu pieejamo 
resursu savstarpējo izmantojamību, kā arī turpināt pētīt un analizēt iespējamos un 
apzinātos trūkumus;

20. aicina Komisiju drīzumā un ne vēlāk kā līdz 2011. gada beigām nākt klajā ar 
mērķtiecīgiem tiesību aktu priekšlikumiem šajā jomā;

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Mēs dzīvojam laikā, kurā notiek aizvien vairāk un vairāk katastrofu. Pagājušajā gadā 
Eiropai nācās pārdzīvot vairākas nopietnas katastrofas, tostarp negaidītus un nopietnus 
plūdus, spēcīgas vētras un mežu ugunsgrēkus, nemaz nerunājot par pelnu mākoni pēc 
Eijafjallajekulla izvirduma Islandē. Arī ārpus Eiropas notikušas dažas ļoti smagas 
katastrofas ar daudziem upuriem un lieliem postījumiem, piemēram, Haiti zemestrīce un 
plūdi Pakistānā. Vispostošākā naftas noplūde vēsturē notika Meksikas līcī pēc Deepwater 
Horizon naftas urbuma eksplozijas, un Sahela pieredzēja lielu sausumu. Pašlaik pasauli 
satricinājuši dramatiskie notikumi Japānā, kura īsā laika sprīdī piedzīvoja zemestrīci, 
cunami un kodolavāriju.

Gadā pasaulē notikušo katastrofu skaits pēdējo 35 gadu laikā ir pieckāršojies un sasniedzis 
400 katastrofas gadā. Pēdējos 20 gados Eiropā vien reģistrētajās katastrofās ir gājuši bojā 
gandrīz 90 000 un skarti vairāk nekā 29 miljoni cilvēku, un tautsaimniecībai nodarīti 
zaudējumi 211 miljardu eiro apmērā.

Tā kā pēdējā laikā pieaudzis dabas un cilvēka darbības radīto katastrofu skaits gan Eiropas 
Savienībā, gan ārpus tās, referente aicina būt efektīvākiem visos Eiropas katastrofu 
pārvaldības darbību posmos, tostarp katastrofu novēršanā, gatavībā tām, reaģēšanā un 
seku likvidācijā, vienlaikus izdevumu samazināšanas laikā optimizējot resursus. Šo pieeju 
atbalsta pārliecinošs eiropiešu vairākums (aptuveni 90 %), viņi sagaida, ka ES darīs 
vairāk, lai palīdzētu katastrofu skartajām valstīm, līdzīgs daudzums Eiropas iedzīvotāju 
atbalsta arī ES humānās palīdzības darbības ārpus ES. Šis mērķis ir ietverts arī Lisabonas 
līgumā, kurā paredzēts jauns juridiskais pamats gan civilajai aizsardzībai, gan humānajai 
palīdzībai, lai nodrošinātu iespēju ātri un efektīvi reaģēt uz katastrofām ES un ārpus tās.

Tā kā šajā ziņojumā uzsvars ir likts uz reaģēšanu katastrofas gadījumā, referente vēlas 
uzsvērt, ka jāuzlabo reaģēšana, iepriekš apzinot resursus, kas pieejami dalībvalstīs un ko 
tās brīvprātīgi nodod Eiropas Civilās aizsardzības mehānisma rīcībā. Tas būtu svarīgs 
solis, lai atkāptos no pašreizējās ad hoc reaģēšanas uz katastrofām, un pretim mūsdienīgai 
plānošanai, izstrādājot iespējamos scenārijus, apzinot dalībvalstu resursus un veidojot 
ārkārtas plānus. 

Turklāt referente atbalsta Eiropas Civilās aizsardzības mehānisma vienkāršošanu un 
uzskata, ka pašlaik tas ir pārāk birokrātisks. Šā iemesla dēļ referente atzinīgi vērtē MIC
apvienošanu ar ECHO krīzes biroju, kā rezultātā ir tapis īsts Ārkārtas reaģēšanas centrs, 
kurš strādās 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā un kurš ar dalībvalstu piekrišanu 
pieņems lēmumus par līdzekļiem, kas jāizmanto katastrofas gadījumā, lai nodrošinātu, ka
cietušie nekavējoties saņem efektīvu palīdzību. 

Lai vēl vairāk uzlabotu Eiropas reaģēšanu katastrofu gadījumā, referente aicina Komisiju 
pēc iespējas ātrāk nākt klajā ar priekšlikumu par tādu ES civilās aizsardzības spēku 
izveidi, kas būtu saistīti ar Ārkārtas reaģēšanas centru.

Vēl viens svarīgs jautājums ir nepieciešamība uzlabot visu iesaistīto pušu koordināciju, lai 
izvairītos no darbību dublēšanas un pārklāšanās gan politiskajā, gan operāciju līmenī, 



PR\862509LV.doc PE462.621v01-009/9PR\862509LV.doc

LV

turklāt abiem šiem līmeņiem jādarbojas autonomi, lai netiktu aizkavēta ātras un efektīvas 
palīdzības sniegšana katastrofā cietušajiem. 

Visbeidzot, referente vēlas uzsvērt, ka ir svarīgi, lai atbilstīgi Eiropas solidaritātes 
principam visas dalībvalstis sniegtu savu ieguldījumu Eiropas reaģēšanā uz katastrofām. 
Tāda stimulu sistēma, kas ļautu dalībvalstīm brīvprātīgi pievienot kopējiem līdzekļiem 
pietiekami daudz resursus, nepalielinot savus izdevumus, palielinātu dalībvalstu 
ieguldījumus. Citiem vārdiem sakot, jāoptimizē dalībvalstīm pieejamo resursu 
izmantošana kopējām vajadzībām, izvairoties no struktūru, pasākumu un izmaksu 
dublēšanas.


