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I. Pamatojums

Dabas katastrofas notiek arvien biežāk gan pasaulē, gan arī Eiropā.

- 2005. gadā plūdos cieta daudzas valstis Centrālajā un Ziemeļeiropā (Vācijas 
Dienvidos, Austrijā, Zviedrijā, Čehijā, Rumānijā, Slovēnijā, Ungārijā, Baltijas 
valstīs utt.), neskarot Vidusjūras reģionu (Dienvidfranciju un Ziemeļitāliju).

- 2005. gada vasarā vairākās Dienvideiropas valstīs (Spānijā, Portugālē, 
Dienvidfrancijā un Grieķijā) ugunsgrēkos tika izpostīti tūkstošiem hektāru 
mežu, izraisot daudzus nāves gadījumus un radot ievērojamus ekonomiskos 
zaudējumus.

- Spānijā, Portugālē, Francijā un Itālijā sausumam bija katastrofāla ietekme uz 
lauksaimniecību, kas cietušos iedzīvotājus piespieda ieviest ūdens taupīšanu.

Šie nav vienīgie dabas katastrofu veidi, kas notikuši 2005. gadā, – ir bijušas arī spēcīgas 
vētras (Zviedrijā) un nelielas zemestrīces (Grieķijā).

Pagājušā gada notikumu iespaidā sabiedrībā ir radies pieprasījums pēc attiecīgu pasākumu 
veikšanas. Šajā nolūkā mums vajadzīga Kopienas, valstu un vietējo iestāžu līdzdalība.

Dabas katastrofas ir mūsu planētas dabas spēku radītas un nav novēršamas. Neskatoties uz to, 
mēs varam:

1. rīkoties tā, lai nepieļautu, ka cilvēku darbība (piem., intensīva lauksaimniecība) 
situāciju padara vēl ļaunāku, svarīgākais ir nepieļaut klimata pārmaiņas;

2. veikt pasākumus, lai mazinātu radītos postījumus;

3. būt gatavībā veikt atbalsta pasākumus šādu katastrofu laikā.

Eiropas Parlaments jau vairākkārt ir izteicis savu viedokli, mudinot Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstis veikt vajadzīgās darbības (sk. pielikumu – Eiropas Parlamenta rezolūciju par 
dabas katastrofām).

Eiropas Savienība var darboties trijos virzienos – novēršanā, civilās aizsardzības veikšanā un 
palīdzība sniegšanā skartajiem reģioniem. Jāuzlabo Eiropas Savienības intervences spējas 
visās minētajās jomās.

II. Novēršana

Globālā līmenī ir svarīgi cīnīties pret klimatiskajām pārmaiņām. Eiropas Savienība ir 
priekšgājēja CO2 samazināšanas jomā (izmantojot Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu), un tā 
mudina citas valstis veikt pasākumus atbilstoši Kioto protokolam. Šī ir gara un vajadzīga cīņa, 
kurā vēl daudz kas ir jāpaveic. Mums jābūt gataviem tikt galā ar klimata pārmaiņām un 
novērst dabas katastrofu izraisītus postījumus.
Lai novērstu neizbēgamo dabas katastrofu briesmīgās sekas, pasākumi ir jāveic arī vietējā 
mērogā.
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Jaunas prognozēšanas tehnoloģijas un metodes var palīdzēt uzlabot aizsardzību pret dabas 
katastrofām. Eiropas satelītu sistēma GALILEO piedāvā jaunas iespējas daudz modernāku 
sistēmu attīstīšanai dabas katastrofu prognozēšanai Eiropā.

Jau tiek vai drīzumā tiks veikti daudzi pasākumi attiecībā uz plūdiem. Daži no tiem ir 
uzskaitīti un raksturoti Komisijas paziņojumā par plūdu riska pārvaldību1:

Øzinātniskās izpētes metodes ir paredzētas mūsu zināšanu paplašināšanai par šo 
jautājumu, kā arī par brīdināšanas sistēmu attīstību Sestās un Septītās 
pamatprogrammas Izpētei un attīstībai ietvaros (šeit var minēt „FLOOD site” projektu 
par metožu izstrādāšanu teritoriju novērtēšanai un plūdu riska novēršanai);

Øbrīdinājuma pasākumi plūdu gadījumā (Eiropas Plūdu prognozēšanas sistēma) – šeit 
var minēt agrīnas brīdināšanas sistēmas plūdu gadījumā izveidi, kas šogad tiks 
pārbaudīta (uz Donavas un Elbas); 

Øfinansiālas aizsardzības pasākumi, izmantojot struktūrfondus – saskaņā ar 
jaunajiem tiesību aktiem, kas reglamentē struktūrfondus, ir ierosināts, ka plūdu 
aizsardzības pasākumi, īpaši tehniska rakstura, jāuzskata par attaisnotiem izdevumiem. 

2006. gada 18. janvārī Komisija iesniedza priekšlikumu direktīvai par plūdu novērtējumu 
un pārvaldību, saskaņā ar kuru būs obligāti jāveic plūdu riska novērtējums upju gultnēm un 
jāizveido plūdu riska kartes, kā arī jāsastāda ilgtermiņa aizsardzības plāni2.

Attiecībā uz ugunsgrēkiem Eiropas Savienība varētu risināt problēmu, veicot šādus 
pasākumus: 

Øizstrādāt jaunu Eiropas Mežsaimniecības stratēģiju: jaunākajā Komisijas 
paziņojumā nav izteikti nekādi konkrēti priekšlikumi vai pasākumi, tajā vienīgi 
ierosināts izveidot rīcības plānu mežu aizsardzībai, sastādot nepilnīgu sarakstu, kurā 
iekļautas ziņas par ugunsgrēku dzēšanu. Neviena sevi cienoša mežsaimniecības 
politika nevar ignorēt ugunsgrēku problēmu, jo ugunsgrēki ir lielākais mežu 
iznīkšanas cēlonis.

Ø akcentēt ugunsgrēku novēršanas pasākumus: šie ir vienīgie šāda veida pasākumi, 
kas šobrīd tiek veikti lauku attīstības politikas ietvaros. Starp pamanītajiem trūkumiem 
ir jāmin veiksmīgas koordinācijas trūkums, kā arī neatbilstoša pasākumu uzraudzība. 
Pašreiz lauku attīstības regulā jau ir iekļauta kategorija par līdzfinansējumu 
ugunsdrošības joslu veidošanai pašu lauksaimnieku spēkiem, taču šis pasākums nav 
skaidri norādīts jaunajā Eiropas lauksaimniecības fondā lauku attīstībai (ELFLA), kas
attieksies uz periodu no 2007.–2013. gadam. Tāpat kā attiecībā uz ugunsdrošības joslu 
izveidi, svarīgi ir piemērot stingrākus noteikumus arī attiecībā uz mežu ceļiem, 
piekļuves punktiem un ūdenskrātuvēm; 

  
1 COM (2004) 472, 2004. gada 12. jūlijs.
2 Priekšlikums direktīvai par plūdu novērtējumu un pārvaldību, COM (2006) 15.
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Øizmantot resursus „Forest Focus” programmas ietvaros, kurā neliela budžeta 
kategorija paredzēta informēšanas kampaņām, taču tā varētu kļūt par nākamās finanšu 
programmas noteikumu upuri. Ugunsgrēku novēršana nav nozīmīgākā jaunās 
programmas „Life Plus” daļa, uz kuru teorētiski tiks attiecināti arī „Forest Focus” 
pasākumi;

Øuzsākt izpēti par ugunsgrēku cēloņiem: Parlaments 2006. gada budžeta ietvaros ir 
prasījis Komisijai izstrādāt pētījumu par ugunsgrēku cēloņiem un citiem mežu 
iznīkšanas faktoriem un ierosināt pasākumus koordinācijas uzlabošanai starp 
reģioniem un/vai dalībvalstīm;

Øizveidot iestādi vai aģentūru, kas atbild par mežu pārvaldību: Eiropas Parlamenta 
pieprasītajā pētījumā būtu jāizvērtē iespēja izveidot iestādi, kurai būtu vispārēja 
atbildība šajā jomā. 

Līdzīgi ugunsgrēkiem un plūdiem, sausums ir nenovēršama parādība, ko tomēr varētu daudz 
vairāk izpētīt un ar ko varētu cīnīties efektīvāk: 
Øir nepieciešami rūpīgāki novērojumi ar lielākām investīcijām pētniecībā, piemēram, 

varētu izveidot sausuma uzraudzības vienību, ko savā 2005. gada 12. marta 
rezolūcijā prasīja Eiropas Parlaments;1

Øar nolūku izveidot Eiropas stratēģiju cīņai pret sausumu , ir pamats sagatavot 
paziņojumu par sausuma riska pārvaldību;

Øsvarīgi ir veicināt saprātīgu ūdens patērēšanu un daudz racionālāku ūdens 
izmantošanu. Komunikācijas politikai jāveicina pareiza ūdens izmantošana, savukārt 
Eiropas Savienībai divkārt jāapdomā atbalsts tūrisma vai lauksaimniecības projektiem, 
kas apdraud ūdens resursu ilglaicīgu izmantošanu.

Attiecībā uz pārējiem dabas katastrofu veidiem (piem., zemestrīcēm) – vēl ir jānoskaidro, 
vai Eiropas Savienībai jādod ieguldījums to novēršanā (piem., zemestrīču drošu ēku 
celtniecībā, riska novērtējumā utt.).

III. Civilā aizsardzība
Kopienas solidaritātes princips ir attiecināms tikai Kopienas līmenī un gadījumos, kad 
dalībvalstis nevar tikt galā ar situāciju pašu spēkiem. Tādējādi nopietnās ārkārtas situācijās, 
kad vienai dalībvalstij nepieciešama citu dalībvalstu palīdzība, Eiropas Savienībai galvenokārt 
ir civilās aizsardzības pasākumu koordinēšanas loma.

Kopienā šajā nolūkā jau tiek veikti daudzi pasākumi, taču Eiropas Savienības rīcība šajā jomā 
joprojām ir ierobežota. 

Kopienas Civilās aizsardzības mehānisms2 ir instruments, kura sastāvā ir Eiropas 
Savienības Uzraudzības un informācijas centrs (UIC) – dalībvalstu kontaktpunkts, ar kura 
starpniecību var lūgt palīdzību no citu dalībvalstu komandām, kad ar saviem spēkiem ir par 
maz. 

Kopienas civilās aizsardzības programma3 ir paredzēta tādu aktivitāšu atbalstam Eiropas 
Savienības līmenī, kas uzlabo civilās aizsardzības spējas ar apmācības palīdzību.

  
1 P6_TA (2005 )0187
2 2001/792/EC.
3 1999/847/EC.
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Pagājušās vasaras ugunsgrēki Ibērijas pussalā atklāja vairākus trūkumus sistēmā, galvenokārt 
attiecībā uz efektīvu un ātru civilās aizsardzības koordināciju Eiropas Savienības līmenī. 
Ņemot vērā konstatētās nepilnības, Komisija tagad pārstrādā civilās aizsardzības politiku, 
īpaši attiecībā uz koordinācijas stiprināšanu Eiropas Savienības līmenī jomās, kurās tā ir 
kompetenta. 

Šajā sakarā 2005. gada aprīlī Komisija izvirzīja paziņojumu par Kopienas Civilās 
aizsardzības mehānisma uzlabošanu1, ierosinot šādus pasākumus:

Økoordinācijas spēju uzlabošana intervences gadījumā Eiropas Savienības līmenī;
Øattīstības prognozēšana visa veida dabas katastrofām, lai precīzi noteiktu civilās 

aizsardzības nepilnības visos līmeņos;
Øidejas attīstīšana par „kaimiņu rīcības grupu”, kas balstīta uz mazām valsts civilās 

aizsardzības šūnām, kas spējīgas ātri reaģēt;
Øtransporta izmaksu finansēšana intervences pasākumiem citā dalībvalstī vajadzības 

gadījumā.
Uz šī paziņojuma pamata 2006. gada 26. janvārī Komisija pieņēma priekšlikumu attiecīgās 
direktīvas grozīšanai2, kas nodrošina arī Kopienas civilās aizsardzības izdevumu 
palielināšanu, it īpaši transporta un materiālo izmaksu finansēšanai.

Eiropas Parlamentam savu iespēju robežās kā budžeta iestādei jāparedz atbalsts Komisijai 
realizēt mērķi par lielāku līdzekļu piešķiršanu šī mehānisma ieviešanai.

Turklāt kā finanšu instrumentu civilajai aizsardzībai Komisija ir ierosinājusi regulu, ar ko 
izveido Ātrās reaģēšanas un sagatavotības instrumentu lielām ārkārtas situācijām3, kas 
ietver šādus pasākumus:

Ø kopienas finansiālā atbalsta sniegšana, atbalstot dalībvalstu centienus aizsargāt 
cilvēkus, vidi un mantu, .

Ø finansējuma sekmēšana neatliekamām ārkārtas darbībām dabas katastrofu 
gadījumā;

Ø efektivitātes sekmēšana reaģēšanas un sagatavotības sistēmām , kas paredzētas 
nopietnām ārkārtas situācijām, un sagatavotības un reaģēšanas darbību uzsākšana
attiecībā pret ietekmi uz sabiedrības veselību šādās situācijās.

Solidaritātes fonds ir instruments, kas var noderēt, lai pēc dabas katastrofām ilgāku laiku 
palīdzētu segt atjaunošanas izdevumus sabiedrībai . Tas var arī dot ieguldījumu, sniedzot 
palīdzību skartajiem reģioniem.

  
1 COM (2005) 137.
2 COM (2006) 29.
3 COM (2005) 113.
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IV. Palīdzība skartajiem reģioniem

Kopienas instruments palīdzības sniegšanai dabas katastrofās cietušajiem reģioniem ir 
Solidaritātes fonds. Šis instruments tika izveidots pēc spēcīgajiem plūdiem Centrāleiropā 
2002. gada vasarā, kas radīja milzu postījumus sabiedrības infrastruktūrai. 
Kopš 2002. gada 11. novembra šim instrumentam ir iesniegti 37 palīdzības pieprasījumi. 
Komisija ir apstiprinājusi palīdzību katastrofu skartajiem reģioniem 16 gadījumos.
2005. gada 6. aprīlī Komisija ierosināja jaunu regulu par Solidaritātes fondu. Šobrīd to 
apspriež Reģionālās attīstības komitejā pirmajā lasījumā atbilstoši koplēmuma procedūrai. 
Komisija ierosina:

Ø paplašināt Fonda darbību, iekļaujot arī tehnoloģiskās katastrofas, smagus teroristu 
uzbrukumus un epidēmijas;

Ø samazināt sabiedriskā īpašuma postījumu slieksni, prasot palīdzību no Fonda 
1 miljarda eiro apmērā;

Ø nepieļaut reģionālo katastrofu izslēgšanu no Fonda darbības lauka.
Mūsu sabiedrība vēlas, lai ar šo instrumentu varētu mazināt postījumus, ko izraisījuši 
ugunsgrēki un sausums – dabas katastrofas, kas reti nodara postījumus sabiedriskajam 
īpašumam līdz Solidaritātes fonda izmantošanai noteiktajiem kritērijiem, taču, neskatoties uz 
to, kopienām rada milzu problēmas. Tādēļ šī instrumenta izmantošana jāpadara daudz 
elastīgāka un jāpaplašina tās darbības lauks.

Turklāt atsevišķas valstis – Portugāle un Rumānija – ir ierosinājušas struktūrfondu 
„rezervju” pārdali, lai atvieglotu dabas katastrofu ietekmi skartajos reģionos. 

Attiecībā uz palīdzību lauksaimniekiem, mēs vēršam uzmanību daudzajiem pasākumiem, kas 
tika veikti pagājušajā vasarā, lai palīdzētu dabas katastrofās, īpaši no sausuma, cietušajiem 
lauksaimniekiem, Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros. 


