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Donato, Ondřej Knotek, Martina Michels
Reģionālās attīstības komitejas vārdā

Temats: 2021. gada vasaras plūdi, kas Eiropā izraisīja katastrofas

14. un 15. jūlija postošie plūdi smagi skāra vairākus Beļģijas un Vācijas reģionus, kā arī atsevišķus 
reģionus Nīderlandē, Luksemburgā, Austrijā, Itālijā un Francijā, kurus arī skāra plūdi, bet tie nebija tik 
postoši. Šajos plūdos gāja bojā vairāk nekā 200 cilvēku. Daudziem nācās atstāt savas mājas. Īpašumi 
tika izpostīti. Šokē attēli, kuros fiksēti zemes nogruvumi, izpostītie ciemati un pilsētas un katastrofas 
nopostītās mājas. Attiecīgās teritorijas piedzīvoja lielus postījumus, dažviet pat mainījusies ainava. 
Smagi tika ietekmēta ekonomiskā aktivitāte un lauksaimniecība.

Kā norādīts nesenajā Parlamenta ziņojumā par ES Solidaritātes fondu, dabas katastrofu risks tagad ir 
kļuvis pastāvīgs un endēmisks. Dabas katastrofu skaits un intensitāte nākamajās desmitgadēs 
pieaugs klimata pārmaiņu dēļ. ES ir jāstiprina savi solidaritātes instrumenti, lai risinātu šīs problēmas.

Šajā kontekstā:

1. Vai Beļģija un Vācija ir lūgušas ES Solidaritātes fonda atbalstu un vai Komisija ir veikusi visus 
nepieciešamos pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk novērtētu kaitējumu un mobilizētu atbalstu 
nolūkā palīdzēt Beļģijas un Vācijas valsts un reģionālajām iestādēm, kas iesaistītas katastrofas 
seku likvidēšanā?

2. Vai Beļģija un Vācija ir lūgušas Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centra palīdzību? Kā tika 
mobilizēts ES civilās aizsardzības mehānisms? Un vai mūsu Eiropas reaģēšana uz ārkārtas 
situācijām ir piemērota ļoti pēkšņām katastrofām?

3. Kādi secinājumi nākotnei būtu jāizdara no šiem plūdiem? Vai mums ir Eiropas kartējums par 
nozarēm un teritorijām, kuras ietekmēs klimata pārmaiņas? Kā Komisija šajā plānošanas periodā 
iecerējusi risināt jautājumu par pielāgošanos klimata pārmaiņām visriskantākajās teritorijās? Kā 
šis jautājums tiks ņemts vērā partnerības nolīgumos un visās kohēzijas programmās un fondos? 
Vai Komisija uzskata, ka ir nepieciešams izveidot jaunu fondu, kas pievērstos klimata pārmaiņu 
ietekmei?

Iesniegšanas datums: 29.7.2021

Termiņš: 30.10.2021


