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I. Pagrindinės pastabos

Regis, gamtos nelaimių tiek visame pasaulyje, tiek Europoje vis dažnėja.

- 2005 m. potvyniai nusiaubė daugelį Vidurio ir Šiaurės Europos šalių (pietų 
Vokietiją, Austriją, Švediją, Čekiją, Rumuniją, Slovėniją, Vengriją, Baltijos 
valstybes ir t. t.), neaplenkdami ir Viduržemio jūros regiono (pietų Prancūzijos 
ir šiaurės Italijos).

- 2005 m. vasarą gaisrai keliose Pietų Europos valstybėse (Ispanijoje, 
Portugalijoje, pietų Prancūzijoje ir Graikijoje) pasiglemžė tūkstančius hektarų 
miškų, nusinešė nemaža gyvybių ir padarė didžiulę ekonominę žalą.

- Sausra Ispanijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje ir Italijoje turėjo pragaištingų 
padarinių žemės ūkiui ir privertė jos paliestas bendruomenes normuoti 
vandenį.

2005 m. pasitaikė ir kitokių rūšių gamtos nelaimių: smarkių audrų (Švedijoje) bei nedidelių 
žemės drebėjimų (Graikijoje).

Po praėjusių metų įvykių visuomenė labai pageidautų, kad būtų imtasi priemonių. Tam 
reikalingas Bendrijos, nacionalinės ir regioninės valdžios institucijų bendradarbiavimas.

Gamtinės nelaimės yra mūsų planetos gamtos jėgų padarinys, ir sukliudyti joms nėra 
galimybių. Tačiau mes galime:

1. imtis veiksmų siekdami užtikrinti, kad jų nesustiprintų žmogaus veikla (pavyzdžiui, 
intensyvus žemės ūkis), – visų pirma kovodami su klimato pokyčiais;

2. imtis priemonių žalai sumažinti;

3. būti pasirengę panaudoti pagalbos priemones, kai tokios nelaimės įvyksta.

Europos Parlamentas įvairiomis progomis jau pareiškė savo požiūrį, ragindamas ES ir 
valstybes nares imtis reikiamų veiksmų (žr. priedą: EP rezoliucijos dėl gamtos nelaimių).

ES gali veikti šiose srityse: prevencijos, civilinės saugos ir pagalbos nelaimių ištiktiems 
regionams. Visose šiose trijose srityse jai reikia pagerinti savo pajėgumus atlikti operacijas.

II. Prevencija

Viso pasaulio mastu svarbu kovoti su klimato pokyčiais. ES yra CO2 mažinimo (taikant 
išmetamųjų teršalų prekybos sistemą) lyderė ir skatina kitas šalis imtis priemonių pagal Kioto 
protokolą. Tai ilga ir būtina kova, kurioje dar daug ką reikia nuveikti. Turime būti pasirengę 
sutramdyti klimato pokyčius ir įveikti gamtos nelaimių sukeltą žalą.
Vietos lygiu irgi turime imtis priemonių, kad neišvengiamoms gamtos nelaimėms nebūtų 
leista sukelti skaudžių pasekmių.
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Gamtos nelaimių prevenciją galėtų pagerinti naujos prognozavimo technikos priemonės ir
metodai. Europos palydovinė sistema GALILEO teikia naujų galimybių kuriant 
modernesnes gamtos nelaimių Europoje prognozavimo sistemas.

Dėl potvynių nemaža priemonių jau veikia arba šiuo metu diegiama. Kai kurios šių 
priemonių yra išvardytos ir aprašytos Komisijos komunikate dėl potvynių rizikos valdymo1:

Ø mokslinio tyrimo metodai siekiant plėsti žinias tais klausimais ir kurti signalizacijos 
sistemas pagal Šeštąją ir Septintąją mokslo tyrimų ir technologijų plėtros pagrindų 
programas (galima paminėti „FLOOD site“ projektą, siekiant sukurti zonų vertinimo ir 
potvynių rizikos prevencijos metodus); 

Ø potvynių signalizavimo priemonės (Europos potvynių prognozavimo sistema): čia 
galima paminėti išankstinės patvinimo signalizacijos sistemą, kuri šiemet bus bandoma 
(Dunojuje ir Elbėje); 

Ø finansinės apsaugos priemonės panaudojant struktūrinius fondus: vadovaujantis 
naujais struktūrinius fondus reguliuojančiais teisės aktais, pasiūlyta, kad potvynių 
prevencijos priemonėms, ypač techninio pobūdžio priemonėms, turėtų būti numatoma 
skirti išlaidų.

2006 m. sausio 18 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl potvynių vertinimo ir 
valdymo, pagal kurią būtų privaloma atlikti upių vagų potvynio rizikos įvertinimus ir sudaryti 
potvynių rizikos žemėlapius bei ilgalaikės prevencijos planus2.

Gaisrų problemą Europos Sąjunga galėtų spręsti tokiomis priemonėmis: 
Ø parengdama naują Europos miškininkystės strategiją: paskutiniajame Komisijos 

komunikate nepateikiama specialių pasiūlymų arba priemonių – jame siūlomas tik 
miškų apsaugos veiksmų planas, pateikiant neišsamų sąrašą, kuriame minima kova su 
gaisrais. Solidžioje miškininkystės politikoje gaisrų problema jokiu būdu negali būti 
ignoruojama, kadangi gaisrai yra didžiausia miškų būklės blogėjimo priežastis;

Ø teikdama daugiau reikšmės gaisrų prevencijos priemonėms: vienintelės šiuo metu 
numatomos šios rūšies priemonės – tai kaimo plėtros politikai tenkančios priemonės. Iš 
nustatytų trūkumų galima paminėti koordinavimo stoką ir nepakankamą priemonių 
stebėseną. Esant tokiai padėčiai, nors kaimo plėtros reglamente yra numatyta bendro 
finansavimo patiems ūkininkams įrengiant priešgaisrines juostas išlaidų kategorija, 
tačiau ši priemonė nėra aiškiai paminėta naujajame Europos žemės ūkio fonde kaimo 
plėtrai (EAFRD), skirtame 2007–2013 m. laikotarpiui. Be priešgaisrinių juostų, dar 
reikia nutiesti daugiau miško kelių, įrengti prieigos bei vandens tiekimo punktų;

  
1 KOM (2004) 472, 2004 m. liepos 12 d.
2 Pasiūlymas dėl direktyvos dėl potvynių vertinimo ir valdymo, KOM (2006) 15.
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Ø naudodama „Forest Focus“ programoje numatytas lėšas: šioje programoje numatyta 
nedidelė biudžeto išlaidų kategorija, skirta informavimo kampanijoms, tačiau būsimų 
finansinių programų planuose jos gali būti atsisakyta. Gaisrų prevencija nėra svarbi 
naujos programos „Life Plus“, į kurią teoriškai turėtų būti įtrauktos programos „Forest 
Focus“ priemonės, sudėtinė dalis;

Ø imdamasi tirti gaisrų priežastis: ryšium su 2006 m. biudžetu Parlamentas paprašė 
Komisijos parengti studiją, ištiriant gaisrų bei kitų miškų būklę bloginančių veiksmų 
priežastis ir pasiūlant priemones regionų ir (arba) valstybių narių tarpusavio 
koordinacijai pagerinti;

Ø įsteigdama už miškotvarką atsakingą institucija arba įstaigą: EP pageidaujamoje 
studijoje turėtų būti išnagrinėta ir galimybė įsteigti už visą šią sritį atsakingą instituciją.

Sausros, kaip ir gaisro bei potvynio, atvejų išvengti neįmanoma, tačiau juos vis dėlto būtų 
galima geriau ištirti ir su jais veiksmingiau kovoti:

Ø juos stebėti reikia nuodugniau, daugiau investuojant į tyrinėjimus: pavyzdžiui, galima 
būtų įsteigti sausrų stebėsenos centrą, kurią įsteigti ragina EP savo 2005 m. kovo 12 d. 
rezoliucijoje;1

Ø siekiant sudaryti Europos kovos su sausra strategiją, vertėtų parengti komunikatą dėl 
sausrų rizikos valdymo;

Ø būtina skatinti protingą vandens vartojimą bei racionalesnį vandens panaudojimą. 
Tinkamai naudoti vandenį turėtų būti skatinama susisiekimo politikos priemonėmis, o 
Europos Sąjunga turėtų gerai pagalvoti, ar reikia remti subalansuotam vandens 
naudojimui grėsmę keliančius turizmo arba žemės ūkio projektus.

Kalbant apie kitų rūšių gamtos nelaimes (pavyzdžiui, žemės drebėjimus), dar reikia 
ištirti, ar ES galėtų prisidėti prie jų prevencijos (pavyzdžiui, statant žemės drebėjimams 
atsparius pastatus, vertinant riziką ir t. t.).

III. Civilinė sauga
Bendrijos solidarumo principas taikomas tik Bendrijos lygiu ir tiktai tuomet, kai valstybės 
narės negali pačios susidoroti su padėtimi. Taigi ES vaidmuo visų pirma yra koordinuoti 
civilinės saugos veiksmus esant ypač sudėtingoms ekstremalioms situacijoms, kai valstybėms 
narėms reikalinga tarpusavio pagalba. 
Šia prasme Bendrija jau turi nemaža priemonių, tačiau Sąjungos veikla šioje srityje lieka 
ribota. 
Bendrijos civilinės saugos mechanizmas2 – tai instrumentas, kuriam priklauso ES 
monitoringo ir informavimo centras (MIC), kuris atlieka įvairių valstybių narių 
informacijos punkto vaidmenį, per kurį galima būtų kreiptis kitų valstybių narių komandų 
pagalbos, kai vien savų komandų nepakanka.
Yra sukurta Bendrijos civilinės saugos programa3, pagal kurią remiami veiksmai civilinės 
saugos pajėgumams Bendrijos lygiu gerinti rengiant mokymus.

  
1 P6_TA (2005 )0187.
2 2001/792/EB.
3 1999/847/EB.
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Praėjusios vasaros gaisrai Iberijos pusiasalyje parodė sistemos spragas, kurios visų pirma 
liečia veiksmingą ir greitą civilinės saugos koordinavimą Bendrijos lygiu. Atsižvelgdama į 
nustatytus trūkumus, Komisija šiuo metu peržiūri savo civilinės saugos politiką, ypač jos 
kompetencijai priklausančių sričių koordinavimo ES lygiu stiprinimo atžvilgiu.
Todėl 2005 m. balandžio mėn. Komisija pateikė komunikatą dėl Bendrijos civilinės saugos 
mechanizmo tobulinimo,1 kuriame siūlomos tokios priemonės:
Ø gerinti koordinavimo pajėgumą ES lygiu reagavimo atvejais; 

Ø prognozuoti visų rūšių gamtos nelaimių scenarijus, siekiant tiksliai nustatyti visų lygių 
civilinės saugos trūkumus;

Ø suformuoti „kaimynystės veiksmų komandos“ – nedidelių, greitai reaguoti galinčių 
nacionalinių saugos grupių – sampratą; 

Ø esant reikalui finansuoti transporto išlaidas veiksmų kitose valstybėse narėse atvejais.
Remdamasi šiuo komunikatu, 2006 m. sausio 26 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl 
atitinkamos direktyvos pakeitimo2, įtraukiant nuostatą dėl Bendrijos išlaidų civilinei saugai 
padidinimo, ypač finansuojant transporto bei medžiagų išlaidas.

EP, turėdamas biudžeto institucijos kompetenciją, turėtų numatyti paramą Komisijai siekiant 
skirti daugiau lėšų šio mechanizmo reikmėms.

Be to, Komisija pasiūlė civilinės saugos finansinį instrumentą – reglamentą, kuriuo 
įkuriama Greitojo reagavimo ir pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms 
priemonė3, kuriame numatomos priemonės siekiant:

Ø remti valstybių narių pastangas apsaugoti žmones, aplinką ir turtą, papildant jas 
Bendrijos finansine pagalba;

Ø prisidėti prie ypatingų veiksmų, atliekant iškart įvykus gamtos nelaimei,
finansavimo;

Ø padėti sukurti veiksmingesnes reagavimo ir parengties sistemas reaguojant į didelio 
masto ekstremalias situacijas bei imtis pasirengimo ir reagavimo veiksmų tokių 
situacijų sukelto poveikio visuomenės sveikatai atžvilgiu.

Solidarumo fondas – tai instrumentas, kurį vėliau galima būtų panaudoti padedant finansuoti 
ilgesnio laikotarpio viešąsias atstatymo po gamtos nelaimės išlaidas. Jį būtų galima panaudoti 
ir teikiant pagalbą nukentėjusiems regionams.

  
1 KOM (2005) 137.
2 KOM (2006) 29.
3 KOM (2005) 113.
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IV. Pagalba nukentėjusiems regionams

Bendrijos instrumentas teikiant pagalba nuo gamtos nelaimių nukentėjusiems regionams yra 
Solidarumo fondas. Šis instrumentas buvo įsteigtas 2002 m. vasarą Europą ištikus 
smarkiems potvyniams, kurie padarė milžinišką žalą viešosioms infrastruktūroms.
Nuo 2002 m. lapkričio 11 d. pagal šį instrumentą buvo gautos 37 pagalbos paraiškos. 
Komisija patvirtino 16 pagalbos skyrimų nelaimės ištiktiems regionams.1

2005 m. balandžio 6 d. Komisija pasiūlė naują reglamentą dėl Solidarumo fondo. Dabar 
Regioninės plėtros komitetas jį aptaria pirmajame svarstyme pagal bendro sprendimo 
procedūrą. Komisija siūlo:

Ø įtraukti į fondo taikymo sritį technologines nelaimes, stambius teroro aktus ir 
epidemijas; 

Ø sumažinti žalos viešajam turtui ribą, nuo kurios gali būti skiriama fondo pagalba, iki 1 
milijardo eurų;

Ø likviduoti regioninio masto nelaimių atvejų atskyrimą nuo galimybės gauti fondo 
pagalbą.

Mūsų visuomenė nori, kad šiuo instrumentu būtų galima sumažinti gaisro ir sausros sukeltą 
žalą: nors šių gamtos nelaimių viešajam turtui padaryta žala retai pasiekia tokį mastą, nuo 
kurio šiuo metu gali būti skiriama Solidarumo fondo parama, tačiau ji bendruomenėms 
sukelia milžiniškų problemų. Todėl šis instrumentas turėtų tapti lankstesnis, o jo pagrindas –
platesnis .
Be to, kai kurios šalys – Portugalija ir Rumunija – pasiūlė perskirstyti struktūriniams 
fondams priklausantį „rezervą“ gamtos nelaimių padariniams nukentėjusiuose rajonuose 
švelninti.

O dėl pagalbos ūkininkams atkreipėme dėmesį į daugelį priemonių, pritaikytų praėjusią 
vasarą nuo gamtos nelaimių, ypač nuo sausros, nukentėjusiems ūkininkams paremti pagal 
Bendrąją žemės ūkio politiką.

  
1 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo 
fondą.


