
AD\871033LV.doc PE464.790v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Reģionālās attīstības komiteja

2011/2023(INI)

22.6.2011

ATZINUMS
Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

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

Atzinumu sagatavoja: Georgios Stavrakakis



PE464.790v02-00 2/6 AD\871033LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\871033LV.doc 3/6 PE464.790v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. aicina Komisiju, organizējot Eiropas reaģēšanas pasākumus katastrofu gadījumos, ņemt 
vērā solidaritātes klauzulu un tās īstenošanas kārtību, kas ir nekavējoties jāpieņem un kas 
nodrošinās efektīvāku un saskaņotāku reakciju uz katastrofām Eiropas Savienībā un ārpus 
tās;

2. norāda, ka pašreizējā ad hoc koordinācijas kārtība nevar garantēt pienācīgu un pietiekamu 
palīdzību katastrofas gadījumā un ka ir iespējams uzlabot sniegtās palīdzības kopējo 
efektivitāti, lietderību, saskaņotību un redzamību; uzskata, ka ir vajadzīga pāreja uz 
perspektīvo plānošanu, izstrādājot iespējamos scenārijus galvenajiem katastrofu veidiem 
ES un ārpus tās, un ka ir jāidentificē pieejamie un vajadzīgie resursi un jānosaka to 
paredzētais izmantojums; uzskata, ka ir būtiski arī noteikt resursu nepietiekamību un 
precizēt, kā tieši ES varētu sniegt veicināt dalībvalstu pūliņus uzlabot to gatavību; uzskata, 
ka esošo resursu labāka izmantošana ļaus izvairīties no papildu finanšu un administratīvās 
birokrātijas, jo īpaši saistībā ar reģionālo un vietējo pārvaldi;

3. atbalsta Komisijas priekšlikumu izveidot Eiropas instrumentu reaģēšanai katastrofu 
gadījumos, tostarp kārtību, lai garantētu paredzamāku piekļuvi dalībvalstu galvenajiem 
līdzekļiem, inter alia apvienojot iepriekš apzinātus līdzekļus, kuri pieejami iepriekš 
saskaņotā reakcijas laikā un kurus izmanto, ja dalībvalstis brīvprātīgi apņemas šos 
līdzekļus darīt brīvprātīgi pieejamus Eiropas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos 
Savienībā un ārpus tās valsts, reģionu un vietējā līmenī; uzskata, ka, palīdzot cilvēkiem, 
kurus ir skārušas dabas katastrofas, piemēram, lieli ugunsgrēki, plūdi, zemestrīces, 
vulkāna izvirdumi, viesuļvētras un paisuma viļņi, kā arī negadījumi jūrā, naftas noplūdes 
vai kodolapdraudējums, tiks būtiski stiprināta ES rīcības Eiropas pievienotā vērtība;

4. aicina Komisiju tiekties panākt, lai gadījumos, kad katastrofas notiek ES un tieši skar tās 
iedzīvotājus un līdz ar to arī nodokļu maksātājus, ES nodrošinātu resursus, iespējas un 
koordināciju seku novēršanai;

5. šai sakarībā atkārtoti aicina izmantot jau esošos ES resursus, piemēram, ES Solidaritātes 
fondu; aicina Komisiju iesniegt jaunu priekšlikumu, kas ES Solidaritātes fondu padarītu 
elastīgāku un vienkāršotu administratīvos noteikumus, neaizmirstot tā sākotnējo mērķi —
ļaut „ātri pieņemt lēmumu par konkrētu finanšu resursu piešķiršanu un to iespējami ātru 
izmantošanu“; uzskata, ka administratīvo procedūru vienkāršošana paātrinātu maksājumus 
no Solidaritātes fonda, tādējādi nodrošinot, ka tie, kam šie līdzekļi ir nepieciešami, saņem 
šos maksājumus nekavējoties;

6. uzskata, ka galvenā uzmanība būtu jāvērš uz pieejamo finanšu resursu pilnīgu un 
savlaicīgu izmantošanu, kā arī uz šo resursu mobilizēšanā iesaistīto visu attiecīgo 
administratīvo procedūru vienkāršošanu; uzskata, ka ir arī jāveic pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka ārkārtas humānā palīdzība nekavējoties sasniedz katastrofās cietušos 
cilvēkus; 
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7. atgādina, ka ar Lisabonas līgumu tika ieviesta teritoriālās kohēzijas koncepcija un 
paplašināta subsidiaritātes principa joma, ietverot reģionālās un vietējās iestādes, un ka 
šajā sakarībā jebkurā Eiropas katastrofu reaģēšanas spēju novērtējumā būtu jāņem vērā šo 
iestāžu būtiskā loma katastrofu pārvaldības ciklā, jo īpaši ņemot vērā, ka daudzās 
dalībvalstīs vietējā un reģionālā līmeņa iestādēm ir likumdošanas pilnvaras; aicina 
Komisiju apzināt jaunus un novatoriskus veidus, kā sniegt tiešu atbalstu reģionālajām un 
vietējām iestādēm;

8. atbalsta Komisijas centienus jau pašos katastrofu reaģēšanas kārtības pamatos iekļaut 
preventīvos aspektus; tādēļ norāda, ka vietējām un reģionālajām iestādēm, , ir izšķiroša 
loma katastrofu novēršanā, teritoriālā mērogā īstenojot riska novēršanas stratēģijas, tostarp 
veicot kopīgus pasākumus un iesaistot tajos vienības no dažādām valstīm; 

9. norāda, ka daži apgabali, piemēram, piekrastes, salu un kalnu apgabali, ir ārkārtīgi 
neaizsargāti to ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ, un prasa šiem apgabaliem pievērst īpašu 
uzmanību;

10. uzskata, ka 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; uzskata, ka novēršana ir 
viens no visefektīvākajiem veidiem, kā nodrošināt aizsardzību, ierobežot katastrofu sekas 
un ietekmi un veicināt taupīšanu; šajā sakarībā prasa paaugstināt informētības līmeni par 
katastrofu novēršanu, sniegt ieguldījumu katastrofu novēršanā un klimata pārmaiņu 
ierobežošanā, efektīvāku novēršanas politikas virzienu un atbilstīgu tiesību aktu izstrādē 
ūdens apsaimniekošanas un efektīvas riska pārvaldības jomā, kā arī cieši uzraudzīt Plūdu 
direktīvas īstenošanu reģionālā un vietējā līmenī, kurai būs svarīga nozīme katastrofu 
novēršanā nākotnē plūdu skartos apgabalos;

11. uzskata, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš attālākajiem reģioniem un aizjūras zemēm un 
teritorijām un to ģeogrāfiskās atrašanās vietas iespējamai nozīmei, vienkāršojot palīdzības 
sniegšanu to tuvumā esošajām skartajām valstīm un turpmāk stiprinot Eiropas reaģēšanas 
spējas katastrofu gadījumos;

12. norāda uz katastrofu un jo īpaši pārrobežu katastrofu risināšanā visvairāk iesaistīto 
reģionālo un vietējo varas iestāžu izšķirošo nozīmi, kuru aktīva rīcība var veicināt ES 
redzamību tās iedzīvotāju vidū; tādēļ aicina Komisiju nodrošināt, lai dalībvalstis iesaistītu 
savas reģionālās un vietējās iestādes reaģēšanas katastrofu gadījumā sākumposmā, 
balstoties uz daudzlīmeņu pārvaldības modeli, ko piemēro kohēzijas politikas jomā, ar 
visiem izdevīgas saziņas stratēģijas starpniecību visām reaģēšanas mehānismā 
iesaistītajām pusēm;

13. uzsver, cik nozīmīga ir ES apņēmība apmainīties ar paraugpraksi un atbalstīt dalībvalstu 
veiktos pasākumus, jo īpaši gadījumos, kad viena katastrofa ir skārusi vairākas 
dalībvalstis; tādēļ atbalsta to, ka jāizmanto vērtīgā pieredze, kas šajā jomā gūta iepriekšējo 
Kopienas INTERREG iniciatīvas projektu īstenošanas laikā.

14. uzskata, ka saistībā ar Eiropas teritoriālo mērķi sniegto iespēju turpmāka izmantošana ir 
īpaši svarīga; šajā sakarībā uzskata, ka Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG) var 
būt nozīmīgs instruments, lai turpmāk stiprinātu starptautisko, pārrobežu un starpreģionālo 
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sadarbību pat ar valstīm, kuras nav ES sastāvā; uzskata reģionālo pārrobežu sadarbību par 
pierādījumu tam, ka reģioni sniedz sevišķi būtisku ieguldījumu palīdzības ātrā 
nodrošināšanā civilās aizsardzības vajadzībām; uzskata, ka šī auglīgā sadarbība cita starpā 
attiecas arī uz kopējo mērķi noteikt riskus un izvērtēt iespējamos apdraudējumus un ka 
šajā jomā ES var sniegt vērtīgu un pamanāmu ieguldījumu vēl efektīvākā un lietderīgākā 
sadarbībā, vispirms uzlabojot koordināciju;

15. norāda, ka Eiropas reģionus, kas atrodas pie ES robežām, var skart dabas katastrofas, 
kuras notiek trešo valstu reģionos, un šādā gadījumā iesaistīšanās ir vēl sarežģītāka; 
ierosina izstrādāt īpašus pasākumus, lai atbalstītu šos reģionus, un īpaši pievērst uzmanību 
cilvēku vai rūpniecisku negadījumu izraisītām katastrofām, kas prasa atšķirīgas 
stratēģijas; 

16. norāda, ka Eiropas brīvprātīgo kustības gadā būtu simboliski un lietderīgi atbalstīt tās 
valstis, kuras cenšas popularizēt šādus pasākumus un organizācijas;

17. prasa izveidot visaptverošu saziņas stratēģiju, kas ietvertu visas ES iestādes un dalībvalstis 
un veicinātu to lomu katastrofu novēršanas un pārvaldības jomā, lai uzlabotu Eiropas 
pasākumu vispārējo pamanāmību.
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